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A' KIADÓNAK ELŐSZAVA. 

A' KÖZHASZNÚ ESMERETEK TÁRA (Conyersa-
tions-Lexicon) első kötetének közre - bocsáttatásávai 
ezen munka eredetét néhány szóval nem lehet nem 
érintenem. 

Felettébbi kiterjedések miatt az esmeretek ösz-
veségét egy magányos ember sem foghatá fel, csak 
egy részekben vala tudós a' legtudósabb is "'s az es
meretek olly ágához folyamodnia,, mellyre magát nem 
adta, gyakran akada szüksége. Hirtelen nyerni se
gélyt 's annyit azonnal, a' mennyi egyes esetben kel-
le, a' tudósnak köz szüksége Ion. Kipótlák ezt lexi-
coni munkák, mellyékben betűrenddel valának öszve-
sorozva az esmeretek, 's ha kellé, azonnal fellelhe
tők, így eredének az „Encyclopaediák^ czime alatt, 
mellyet felvevének nagyrészént, esmeretes bőfoglalatu 
tudós lexiconok. Czéljokhoz képest ezen nagybecsű 
munkák kötetei számának nagyra nem szaporodni le
hetetlen vala: 85 az Angoloké, 208 kötetnyi a'Fran-
cziák encyclopaediája. Ezek egyenesen tudósok szá
mára valók, '» szertelen árok miatt ők is nehezen 
juthatnak azokhoz. 

Érzék régolta a' mivelt rendek is, kik a" tulaj
donképi tudósok sorába nem számlálkoznak, a' hasz
nokra czélzó lexiconok hiját, hogy azokban a' hirte
lenében kivántató esmereteket tüstént fellelhessék, 
mellyek nemtudása pirulatot vonhata reájok a' társal-

I kodásban. A' „Zeitungs- und Conversations-Lexicon" 
czimü könyv tölié be legelőször ennek hiját 100 év 
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előtt , 's mint nagyhasznu munkát köz javalattal fo
gatlak megjelentékor. A' társaság szükségit azonban 
sokáig nem elégitheté. Az idő 's miveltség haladtával 
a' társalkodás több-több *s különb - meg különbféle 
esmereteket kivána. Mi a' mulatkozás tárgya' vala egy 
évtizedben, eltünteté a' következő 's a' társaság po-
liticai, erkölcsi és tudományi állaporja más érdekle-
t inek, más viszonyainak engede helyet. Mind inkább 
érzék egy uj Js a' jelen korhoz alkalmaztatott társal-
kodási szótárnak hijányát. El nem kerülhetek, mi
dőn a' franczia lázadás sok ollyféle tárgyakat huza a' 
mulatkozás körébe, mellyeket ez eddig nem esmere. A' 
miveltebb rendnek több esmeretekre vala tehát szük
sége , mint azelőtt, de jobb forrásokra i s , melíyekhől 
meritenie lehessen azokat. E' miatt Brockhaus lexi-
conját 20 év előtt, midőn megjelenek, köz javalattal 
fogadák és kedvezőleg nem csak a' Németek, a* kik 
számára vala tulajdonkép irva, de minden más nem
zetek is. Németországban ezen munka 7 igazított kia
dása-, álnyomtatási- és utánazásiból 150,000 példány
nál több kelé el. Dániában, Svédországban és Hollan
diában nyelvekre álttevék, álttevék Éjszakamerikában 
's ujradolgozások által a' jelen korhoz alkalmaztalak. 
Ugyan ezt teszik jelenleg az Angolok és Francziák. 
Elkerülhetetlen e z , ha más nemzet óhajtja venni tel
jes hasznát. Minden nemzetnél előtűnnek jeles, nagy
érdemű férjíiak, kik előtte csupán azok; helybeli je-
ksségek, tudniméltók előtűnnek, mellyek saját tár-
salkodása köreiben a' mulatkozás tárgyai, mellyek 
nem érdekelnek idegent; sőt némelly emberek, né-
nieliy dolgok, a' kik- 's mellyekről szót sem tudni mi-
veletienségül tulajdoníttatnék akárhol, áitalányos es-
merete egyik országban sokszor elegendő, holott egy 
másik nemzet különösebb tekintetből kénytelen meg-
esmerkedni azokkal. Egy nyelvre sem lehet tehát 
egyenesen álttenni a' német Conversations-Lexicont; 
minden nemzet saját társalkodási köréhez alkalmaz
tassa , megkívántatik. Éjszakamerikában ezen okfőt 
remekül követék a' német Conversations-Lexieon ki
dolgozásában. Némeliy czikkelyeit környülállásokhoz 
képest. megbőviték, másokat rövidebben terjesztenek 
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elő, az egészt jeles amerikai férjfiak eletirásival meg-
gazdagiták. 

Magyarországban is méltó javalattal fogadák a' 
német Convcrsations-Lexicont; de panaszokat hallunk 
egyszersmind, hogy.a' honunkat, történetinket, jeles 
férjfijainkat 's a' t. tárgyazó czikkelyekbe hibák csusz-
tanak, hogy némelly, társalkodási köreinkben előfor
duló tárgyak egészen el vannak mellőzve. Ez által a' 
német Conversations-Lexicon magyar kidolgozásának 
szükséges léte ki vala mondva. így túmada lelkem
ben először az óhajtás, ezen szükséget kipótolva 
látfu, 's magamat a1 magyar lexicon kiadására el-
határozám. Szemeim előtt valának azonbaa a'< szán
dékom kivitelének torn)'osuIt akadályok is. Óhajtá
som teljes* iése legalább 100,000 váltó forintnyi tőke
pénzt kivána. Hogy bátorságban legyek nagy veszte
ség ellen, az előfizetés útjára indulni kinszeritteíém. 
Szándékom kedvezést, pártfogókat nyere. Immost, 
egyesítenem kellé a' dolgozást felválalandó magyar 
tudósokat. Szándékomat nyilvános jelentésben hirde
tem ki meghívásul. Uj, előre látatlan akadály gör-
düle élőmbe. Jelentésein résznyire szenvedelmes ve-
tekedést gerjeszte grammaticai és neologismusi néze
teikben egymástól eltérő tudósink között; hevesen fo-
lyék a' vetekedés 's csaknem kétségbe ejte szándé
kom kivitele iránt. 

Azonban sok fáradozásán után minden kedvet
lent elhárítani szerencsés valék 's egyesíteni számos 
magyar tudósokat — neveik e' kötet elején láthatók 
— kik szorosan öszveszövetkezének, egymásért dol
goznak, munkálódnak 's engem gyámolitanak^ mind 
végiglen. 

A' papiros tartós, erős és sokkal szebb, mint a' 
mellyen Brockhaus első 6 kiadása megjelent. — A' 
betűk aprók ugyan, de ujak és tiszták; 's mivel ezen 
munka kiváltkép ez vagy ama' czikkely kikeresésére 
szolgál, reménylem , a\ választott betűkkel megelég
szik a' TT. Közönség. Arát olly olcsónak szabám, a' 
mint ezen válalkozásra fordított tőkepénzein bátorsá-
ag csak engedé. 

Erősen hiszem tehát, hogy a'TT. Közönség mól-
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tó kivánásinak megfelelek. A' munka végeztét csak 
lialálom szakaszt hatja félbe. EJ készültével senki sem 
becsülendi méllólag kUzdésim' 's fáradozásimat, mel-
lyekbe nekem került; de abbeli érdemem', hogy illy 
hasznos munkát adék országunknak 's behozám azt 
literaturáiikba, kiki kegyesen esmereiuü meg. 

Wigand Ottó. 



E L Ő B E S Z É D . 

A' józan értelmű utazó akarmelly vidék természeti jeles-
ségét "s kellemeit soha sem it éli meg egynéhány ott fényes
kedő kertekből , a' hol mivészi kézzel alkotott hegyek, 
völgyek, tavak, csatornák, nagy bajjal 's költséggel ülte
tet t külföldi fák és talán meleg ágyban vagy üvegházban 
ápolgatott ritka idegen növevények találkoznak. Még ke-
vesbbé fogja niivelt földnek vélni azon tartományt, a' iiielly, 
bár imitt amott vadon sarjadozó 's hirtelen serdülő élő fák 
termesztő tehetségét kimutatják, még is csak puszta földbe 
vert ékesen faragott karókkal diszeskedik, mellyek különös 
gonddal tartatván, vendégágakkal, álvirágokkal felczifráz-
tatnak, hogy alakos édent képezve ámítsanak. 

Ks a' nemzetiség földjének miveltségét még is több
nyire illy módon szoktuk megítélni. A' hajdan szépen vi
rágzóit és jeles gyümölccsel ragyogó, de már most elavult 
egész fákat a' régi romai vagy görög literatura birtokából 
honi földünkre általhozván , azokat nagy szorgalommal ide 
ültetjük, itt ápolgatjuk, a 'nélkül hogy a' földet magát mi- _ 
velnők, hanem parlagon hagyván azt , az abból vadon kicsi
rázó 's frígen, haladó eleven növevényeket fel sem vesszük, 
vagy épen hasztalan konkoly gyanánt kiirtjuk. Azonban 
az elültetett fák nálunk, idegen ég alatí , miveletlen föld
ben, kedvetlen környülállások közt kihalnak, rideg karók
ká , dorongokká válnak, mellyek , bár millyen gondosan 
gyámitsuk 's tisztítsuk, még virágot sem hajtanak, sem 
gyümölcsöt nem hoznak, és igj csak más élő fák helyeit 
elfoglalják, mellyek honi földünk természetéhez jobban fér
vén 's eleven erővel bírván, gondosan ápolgatva valódi szük
ségeinket napról napra jobban kielégíthetnék. 
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Mas módot követtek azon nemzetek, mellyek különb 
természeti erővel's tehetséggel," mint mi , épen nem birván, 
még is a' miveló'dés lépcsőjén sokkal magasabban állnak. 
Azok jó mezei gazdákként saját földjöket elébb szorgosan 
megkapálván , azt részenként kisebb növevényekkel beültet
ték *) , hogy azoknak gondosabb ápolgatása mellett a' föl
det jobban porhonyitsák 's erejét felélesszék. Későbben 
pedig nagyobb fákat bőven termesztvén , ezeket más mivel-
tebb nemzetektől szerzett jeles oltoványokkal nemesítették 
meg , 's igy jelesebb gyümölcsökre tévén szer t , nemzetek
nek egészségesebb, jobb izü rs igazán tápláló éleményt 
nyújtottak. 

Ugy tetszik, mintha a' mi nemzetünk legnagyobb része 
is már ezen módot inkább kedvelné 's egyéb mivelt orszá
gok példáját követni szándékoznék. Majd csaknem minden 
hazafi áltlatja, hogy az anyai nyelvvel beszopott esmeretek, 
képezetek, ítéletek i, érzések a' gyermeki szívbe 's elmébe 
legmélyebben hatván, annak belső 's erkölcsi alkrészeivé 
válnak. A' Magyarnál is tehát csak a' honi nyelv által 
természetébe vetott nemzetiség magva hajt első gyökeret, 
mellyből, eleven 's magánálló törzsök serdülvén fel , tulaj
don ép gyümölcs fakad. De azt sem tagadja senki , hogy 
az illy természetesen felnőtt gyökeres fának kedvesebb, jobb 
izü 's bővebb gyümölcsöt ne lehessen szerezni más jeles 
fákról szedett alkalmas , majd szemre, majd ágra illő olto-
ványok által. Hlyének pedig azon helyes esmeretek, tisz
tább eszmélkedések, uj találmányok 's tanítások, mellyeket 
akarmelly más igazán kimivelt néptől vehetünk, hogy azo
kat elébb anyanyelvünkbe, mint a' nemzetiség fájának élő 
nedvébe iktatván, az által törzsökös alkotványába illesszük. 
Valóban nincs is akarmelly nemzetnek czélirányosabb útja 's 
módja mivelődésének előmozdítására, mint ha tulajdon nyel
vét elébb annyira feléleszti !s arra alkalmaztatja, hogy az 
emberi ész mindennemű gondolatjait, képzeteit, okoskodásait, 
mellyek vagy más tökéletesebb nyelveken irt munkákban 
előkerülnek, vagy honi szerzőknek szüleményei , magába 
felvehesse '* előadhassa. Senki se vélje azonban, hogy 
ezen czélt csak merő fordítások által érhetni el, mert ezek, 

*) Fabliers v. Fabliors, Troubadours v. Tromferes, Mantciiedors del 
gay Saber , Minnesinger 's tb. 
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noha rendszerént legtöbb uj olló szemeket 's ágakat nytiji-
hatnának , me'g is , ha csak igen ügyes, szorgos ke'zre nem 
kerülnek, nagyobbára csak magokra hagyott silány oltová-
nyok, mellyek elmés, alkalmas ápolgatás nélkül szüköl-
ködre'n, mintegy szélnek eresztve történetből ugyan néha 
megfogamnak, de többnyire elhervadván, kiszaladni szoktak. 

Mind ezeket gondosan fontolóra vévén a' most szeren
csésen felállott magyar tudós társaság, legbiztosabb remény
séget nyújt azon jeles czélnak elérésére, a' mellyre édes 
hazánk sok századok olta sikeretlenűl törekedett. És éjien 
azért nálunk már senkit sem lehet a' haza javától olly igen 
elidegenültnek tar tani , akar millyen helyezete legyen azon 
dicső társaság iránt , hogy szoros kötelességében állani ne 
érezné, illyen szent igyekezetet minden tőle kitelhető igaz
ságos utón módon elősegéleni. 

Hlyen érzemény buzditá Wigand Ottó könyráros urat, 
hogy tehetségi köréhez szorított iparkodása által olly munkát, 
adjon hazánknak, a' mellyben minden más régi és mostani 
mivelt nemzeteknél a' legújabb időkig éleiben 's divalbán 
lévő esmeretek, felfedezések, találmányok, történetek, válto
zások "s. egyéb nevezetes tárgyak, a' mennyire azok nem 
csak a' tudományos eszmélkedésre, hanem inkább a' köz 
életre és társasági szükségre használhatók, magyar nyelven 
előadatván, honi olvasójinkkal közöltetnének. Arra pedig 
legczélirányosabbnak találván azon dicséretes és az egész 
jobban nevelt külföldön igen is közhasznúnak esmért köny
vet, melly Németországban illy czim alatt jöt t ki: „ 2U l' 
geme t 'ne t>eutfcf)e 9Í eaU G?it cy cl vpal i f f ü r b í e 
g e b i l b t t c i l © t á n b c ( Conversations - Lexicon) XII. 
93átlbc, 8 , " mindent elkövetett, hogy ennek hazánkba 
általültetését legnagyobb szorgossággal végbe vihesse. 

Mi a' munkát eredetiképen illeti, felette szemes szer
keztetőjének főgondja vala , hogy a' tudományos esmerete-
ket , mellyek a' már Németországban elterjedett nemzeti 
mivelődés következésében a' neveltebb rendek és csinosabb 
társaság birtokába neminemüképen eljutottak , öszvefóglalva 
bizpnyos rend szerént előadja !s könnyen használhatókká 
tegye. De itt szerfcletti nehézségekkel kellett küszködnie. 
Mert ezen muitka legelső lévén a' maga nemében, sem pél
dául, sem pedig segítségül nem igen vehette azon ugyan 
hasonló czimü , de más elrendeltetésii munkákat, mellyek 
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Angliában vaay Francziaországban már azelőt t világra bo
csá t ta t t ak . Av.ok t. i., bár élő nemzeti nyelveken voltok 
í r v a , még is főképen vagy inkább kirekesztőleg a ' tudomá
nyokra ügyelvén , tudományos formában ada t t ak e l ő . sem
mit sem gondolván ollyan o lvasókkal , a ' kik csak józan 
ésszel 'a elmével bírván , az é le t re '<j társasági a lkalmokra 
szükséges esmere te ike t megigaz i tan i , j a v í t a n i , öregbíteni 
k ívánjak . Még D^Alembert és Diderot Encyclopaediája*) 
i s , ámbár jobb Ízléssel vagyon írva és mind azon tek in te t 
ből , mind alapjára nézve remek munkának méltán t a r t a t ik , 
csak annyiban áll f enébb , hogy a ' régi da rabos , feszes 
e lőadást elhagyván , ékesebb 's ke l lemetesebb szólás
sal é l t , de a' tudoniánybeli dolgokat csak tudományos és a" 
köz élet szokásához nem férő formában hozta elő. JV Con-
rersations-hexicon ellenben legelső vo l t , melly a' mos
t a n i időben már annyira kife j te t t és alaposan kidolgozott 
tudományoknak éle t re és tapasztalásra fordí tot t taní tásai t *s 
1 örvényeit olly módon adta e l ő , hogy azokat akarmel ly j ó - . 
y.an értelmű !s egyébiránt gondolkozáshoz szokot t olvasó 
könnyen m e g é r t h e t i , magáévá t ehe t i és minden dolgára 
ügyére alkalmazva használhat ja . 

De épen ezt legelőször minden előkészület "s iparkodás 
mel le t t csak neminemüképen is nehéz lévén végre hajtani , 
ezen munkának első próbája igen hijányos vala. Mindaz
ál ta l nagynemü czé l j á t , szüntelen szemmel tartván érdemes 
k i a d ó j a , dicséretes á l lhata tossága ál tal hé t különbféle, idő
ről időre mindég te temesen megjaví tot t rs bővített k iadá
sokban annyira vi t te annak t ö k é l e t é t , hogy az mostani al-
kal jában majd csak minden igazságos k ívánatnak .megfelel. 

Hlyen munka t ehá t , melly a ' tudományosságnak mostani 
állapotjához képest az é le t re és a ' polgári tá rsaság szüksé
ge i r e tar tozó mindenféle e s m e r e t e k e t , oskolai formájiktól 
íVloldozva, röviden és világosan előterjeszt, nemcsak az ujságra 
A ágyás kie légí tésének tekinte téből érdemes a r r a , hogy ha
zánkkal i s megesmer t e s sék , hanem l i t e ra tu ránkra és nem-

*) Eocyclopédie 011 dictiönnaire raisonné des Sciences, des árts et 
des métiers, par íme société des gens de lettres mis en ordre par 
Diderot et quant á la partié mathématique par d'Alembert. Paris 
.1751 —1772 fol. 28 Tom. Snpplement. Amsterd. 1776—77 fol. 
5 Tom. — Table analytique et raisonnée des matieres (par Mou-
chon). Paris 1780 tol. 2 Tumcs, 
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zeti Művelődésünkre is kedvezi? foganatja lehet , ha ezen bő
séges tárnak különbféle kincseivei nemzetünk minden ol
vasni tudó tagja érthető foglalatban 's honunkra alkalmazott 
formában e'lhet, Eist tekintvén Wigand ur, arra törekedett, 
hogy különbfele tudományokban jártas hazafiak öszveszövet-
kezzenek , a' kik az illy intézetnek nemzetünk javára czél-
irányos használása módjában egyete'rtve'n, a?; emiitett mun
kának hazánk szükségeihez illő áltváltozta,tására e's alkal
mazására magokat eltökéljek. Ezek pedig köz tanácskozás után 
a' Conversations-rLexiconnak legújabb kiadása szere'nt magyar-
ra-forditnsában. egyeztek meg, ugy azonban, hogy a' külföldi 
csekélyebb helyekről vagy személyekről szóló , vagy a' ma
gyar olvasó, figyelme't épen nem, érdekelhető egyéb czikke-
lyei hagyassanak k i , azok pedig, mellyek Magyarországot 
különösen illetik, részént .jobbittassanak meg , részént pó
toltassanak ki, 

Ekképen készül tehát azon munka, melly nemzetünk 
mostani lelkes emelkedését 's honi nyelvünk által igaz mi-
velődésre törekedését hathatósan elősegítheti; a' millyent 
régolta kívántak a' cultura pályáján előre haladó nemzetek. 
Már a' 10-dik században találjuk nyomát , hogy az akkori 
szent - galleni apá t , későbben konstanzi püspök , Salamon 
(mh, 9 1 9 ) , érezvén annak szükségét, hasonló munkát irt 
legyen illy czim a la t t : „Bictionarium universalé." A' 13-dik 
században készítette egy igen jeles Dominicanus Vincze 
C Vincefitius Bellovacensis) y amaz igen elhiresedett Vi
lágtükrét , azaz, az, egész, világ tárgyairól szóló előadását, 
melly a' könyvnyomtató mesterség feltalálása után mindjárt 
a' legelső nyomtatványok közt és azután több izben jelent 
meg *), Brunetto Latint is ..Thesaurus" nevű tudományos 
tárát , melly még kéziratban hever, a' 13-dik század kö
zepe táján irta franczia nyelven, 's Buono Giamboni ugyan 
azon század vége felé olaszra fordította ; azután ez a' fordí
tás a' könyvnyomtatás első inivei közt látott napvilágot **) 

°) Vincentii Bellovacensis Speculum quadruplex naturale, doctrinale, 
mnrale et históriaié IX. Tomi fol. A' speculum morale végén az az 
aláírás vagyon: Impressum in inclyta űrbe Argentinensium per J. 
Mentelin 1476 die m. Novembr. noná. 

**) Illy forma czimniel: Qui inchomincia el tesoro di ser Brunetto La-
tino de fircnze. E parla del nascimento e delhi natnra di tutte le 
cose. A Treniso, adi. XV* decenibrin. M. CCCC. LXXIIII. fol. 
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's többször is kíadfftott. A' 17-dik (században njonnan reá-
forditván a' tudósok figyelmeket, a' 18-dik század folytá
ban a' mostani időkig az Olaszok, Francziák, Angolok és 
Németek illyen encycjopaediák készítésében egymással vete
kedtek. A' magyar literatura sem maradt annak hijával. 
Mert honi tudósaink kőzött is már 1653-ban találkozott egy 
buzgó hazafi, a' ki példás szorgalommal, jeles ügyességgel 
„Magyar Encyclopaediát, az az: Tudománytárkönyvet" *) 
szerzett , t. i. Ajjáczai Csere János, még pedig külföl
dön , Belgiumban. O maga e' nevezetes könyvet érdeklő 
szándékáról ezeket irja: „Fő indító okom ez vala: hogy a" 
magyar nyelven irtt tudományos könyvek nélkül szűkölködő 
nemzetemen tőlem kitelhetőképen segétenék 's olly könyvet 
adnék a' magyar ifjúságnak kezébe, mellyben az anyai 
nyelvén többire minden szép és hasznos tudományokat olvas
hatna" *• ) . 

?) A' munkának egész czime e z : „Magyar Encyclopaedia, az a z : 
Tudomány tárkony v, avagy, minden igaz és hasznos böltseségnek 
szép rendbe foglalása. Szerzetté Apátzai Tsere János. Ultrajectom. 
1653. 12-rétben. Waesberg János bötüi.vel. — Újonnan nyomt. 
1803-ban Győrben, Streibig József bötüivel, 8-rétben. 

?*) Figyelemre m é l t ó , a ' m i t , igaz hazafiúi érzeményét kinyilatkoz
ta tván , más helyen mond: „Többféle nyelveken írott külömbféle 
könyyekre akadván, és azokat nagy tsudálkozással olvasgatván, vi
lágosan kezdem lá tn i , mi légyen az o k a , hogy minket egyéb nem
zetek a ' tamütságnak dolgában annyira felyül haladnak. Tudniil ik: 
sokkal rövidebb , és könnyebb, uttyok vagyon a' tudományokra , mi
velhogy azokat az annyok' tejével szopott nyelven hallyák, olvas
sák, közlik. — Mennyire légyenek e' szerentsében részegek a ' Fran-
tzok , Anglusok, Belgák, és egyéb napnyngoti pallérozott nemietek? 
melly közel járjanak a' hajdani napkeleti tudós népekhez, ? alább, 
yagy fellyebb l égyenek-e a ' tudományok dolgában az égnek akár-
melly része alatt lévő embereknél? Ezek olly kérdések, a' mellyekrc 
való feleletet azokra bizom, kik az emiitett nemzeteknek tulajdon 
nyelvűken íratott könyveiket nem tsak a ' leveleket ide 's tova for
ga tván , hanem illó renddel kezdettől fogva végig figyelmeteseu 
ölvasgattyák. De mi sziikíég annak bizonyítása végett szót szapo-

• r i t a n i , a ' mi maga magát megbizonyittya? Nem de nem, ha az 
emiitett nemzeteknek számos tudósaikra tekéntünk, artzánk' piru-
jásával meg kell vallanunk , hogy vélek fel nem tehetünk. — A' mi
nek ugyan (ha meg nem tsatyak engem' az érzéke.iységim) egyedül 
ez az oka, hogy feles könyvekkel bövölködnek , mellyekben a'jma
gok nyplvöken mindenféle tudományok megírattak. Mert valamint 
az kétség kiviil igaz, hogy az olly szerentsétlen n é p , mellyre a ' 
tudományok csak idegen' nyelv által szivárkodnak, avagy későn, 
avagy inkább soha sem emelkedik a ' tudománynak tokélíetességé-
f e ; ugy ellenben bizonyos az is, hogy sokkal könnyebb azoknak tudó-
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De az illyen munkák szorzóji mindnyájan, erezvén a' 
széles kiterjedésű e's magában is igen nehéz tárgy súlyát, 
azon mindenféle módon könnyitgetni igyekeztek; a' mi 
csak egész intézetek kárára ütött ki. Sokan a' tudományos 
észfogátok 's dolgok előadásában jobban leven szoktatva a' 
romai nyelvhez, inkább ezzel éltek, jóllehet könyveik ha-
szonvehetőségét nagyon megszorították általa ; mások későb
ben honi nyelveken irtak ugyan; hanem a' tanultságnak 
csak némelly osztályait és részeit érintették; a' legújabb 
időben már többen vették számba az emberi észfogatok és 
esmeretek majd egész körét; de csak tudományos alkatban 
és a' csinos élet szólásai- 's társasági alkalmaitól eltávozó 
formában fejezték ki. A' ki. minden most érintett fogyat
kozások elmellőzésére szüntelen ügyelve, Encyclopaediáját 
több erők egyesülésévej legnagyobb tökéletre vi t te , első 
vala Brockbaus Fridiik Arnold, kinek munkáját épen e' va
lódi becse tekintetéből több mivelt országok már magokévá 
tették. 

Mi is ugyan azért voltaképen munkálkodtunk e' jeles 
könyvnek nemzetünk javára fordításában olly móddal, hogy 
annak útmutatása szerént hazánk szükségeihez képest honi 
nyelvünkön közölvén az európai csinosabb népeknél életbe 
felvett esmereteket és tárgyakat, hazankfijait használásokra 
's további fejtegetésekre serkentsük. A' fáradozásunk mel
lett feltűnő nehézségeket az eddig hatalmunkban álló segéd
szerek által elhárítani igyekeztünk, néhol talán csak gyen
géden, másutt, meglehet, erőltetve. De valamint az ere
deti munka, noha temérdek akadályai miatt csak lassan
ként lépett nagyobb tökélyre , a' német olvasó közönségnek 
serkentő kímélését tapasztalta: szintúgy bennünket is azon 
reménység vigasztal, hogy az értelmes és nemes szivü Ma
gyar, hazafiúi iparkodásinkat igazságosan Ítélvén meg, azo
kat bátorító részvételre fogja méltatni. A' mennyiben az 
eddig nálunk vagy szokásban nem lévő, vagy csak idegen 
nevezet alatt fenforgó y'szfogatok és tárgyak minden igye
kezetünk mellett tökéletlenül magyarosittattak , azoknak 

sokká lenni, a' kik a' tudományoknak megtanulása végett idegen 
nyelvnek tanulgatására nem szorulnak. De mi haszna , ha távolról 
csak henyélve nézem a' kedves Hazámnak siránkozásra méltó álla-
pottyát? Oiivos és orvosság kell a 'nyavalyásnak 'sat. 

b * 
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jövendőbeli helyesebb alkotását több elmés hőjinktől 's leg
inkább a' magyar tüdős társaságnak literatuiánkba hathatos 
befolyásától várhatjuk. Ezen vigasztaló meggyőződéssel té
vén le munkánkat a' haza szent oltárára, szíves áldozatunk 
kegyes elfogadását óhajtjuk. 



A. 

A, egyes alaphang, és az abc első betűje. A' muzsikában: az első, 
vagy legmélyebb oolavanuk hatodik diatonieus hanglépcsője. Ugyan azon 
hangot jegyzi az a, a' második octávában, 's mivel az elsőben nagy A, 
ebben pedig kis a használtatik, ama' nagy , e' pedig kis octávának ne
veztetik. Ha az a fe le t t egy vonás van, ( á ( , a' harmadik, vagy egyvo-
násu octávában, ha pedig kétszer van meghúzva ( á ) , a' negyedik, vagy 
kétvonású octávában szinte az emiitett hangot bélyegzi. A - d u r : az ujabb 
muzsika szerént azon hangnem, niellyben a' most leirt A betű alap
hangul szolgai; ebben az f, g, c hangok fis, g i s , cis-ie emeltetnek. 
Ezen hangnem Schubart szerént , ártatlan szerelem, megelégedés, vi-
szonlátás reménye, ifjúi vidámság, és isteni bizodalom kijelentésére al
kalmaztatható. (Vö. HANG.) — A. C. közönségesen anno Christ i , — a . c. 
anno currente, — a. p. pedig anno prueteri to, latán szókat jelent. — 
A, mint számot jegyző be tű , a' Görögöknél egyet , a 'Romaiaknai pedig 
öt százat tet t ; e' helyett későbben a' D-t vették-fcl.—-A, a' törvénytudo
mányban felperest je lent , 's magyarul is szokásban vagyon: A. fél, 1. fél, 
felperes és alperes helyett. J. 

A A C H E N (Aix la Chapelle), vs. a' burkusorsz. Niederrhein provinciában 
(é. sz. 51° 5 5 ' , k. h. 23° 55'), 35,500 lak. I t t lakott Nagy Karoly, 
's a' káptalanbeli főtemplomban, meliyet ezen császár épí t te te t t , nyug
szanak tetemei; ebben koronáztattak 1550-ig a' német császárok szám sze
lént 55-n, 's a' márvány koronázási szék még most is latható. Több 
szent ereklyék tartatnak i t t , mellyek közönséges tiszteltetés végett min
den hetedik e3zt. kitétetnek. Nevezetességei: az 1353 épült tanácsház a' 
hajdani császári kastély helyén , niellyben N. Károly szül. 742.; a1 tanács
ház előtt lévő szökő kut, N. Károly megaranyozott szobrával, Bekkendorf 
képgyűjteménye 'sat. Itt van az orszagló szék helye; egy cath. gym-
nasiuin ; egy bolondok haza 'sat. Meleg forrásai közt legerősebb a' császár-
forrás, Reaum. szerént 45° melegségü vizével. Legvirágzóbbak posztó-, 
kazimir-, sárga réz-, kocsi- és tőfabrikáji, mellyek hajdan 15,000 embert 
foglalatoskodtatok. A' fejedelmek 1818 itt tartottanak gyűlést. (L. CON-
GUKSSUSOK). Környékét igen kiessé teszik a' Loyberg egy s..ép emlékoszlop
pal, a' Frankenberg, a' Paulinusok erdeje és a' Trimborn. L—ú. 

A A C H E N I B E K E K Ö T É S E K , 1 . B É K E K Ö T É S E K . 
A A R G A U , ezelőtt Bern és Zürich cantonok egy r é sze , jelenleg 

SCHWKIZNAK (1. e.) egyik cantona. 
A B A , Oba, Opa, Ava , Ovo, régibb formáji az A p a szónak. Sá

muel, harmadik magyar k i rá ly , kegyessége miatt (pro sua pietate , ugy 
mond Béla király névtelen irója) A b á n a k neveztetett. Ezen nevet némelly 
kipusztult helységek és telkek, Abauj , Fe jé r , Komárom, Szabolcs vár
megyékben tisztán fentartják; más tulajdon nevekben származólag for
dul elő, p. o. Abad, Abafaja, Abafalva, Abafi, Abahaza, Abajhomok, 
Abaliget, Abaujvar. — Ugyan illy formájú, de más értelmit gyökér 
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egyéb különös magyar szókban találkozik, p. o. abaposztó, ahajdócr, 
abajgat. Figyelmet érdemel, hogy valamint nálunk, ugy Macedóniában 
i s , az alávaló festetlen posztó ab a p o s z tó n a k , a b á n a k neveztetik, 
melljből sok ezer vég , franczia kereskedők ál ta l , a b a t s nevezet alatt 
Amerikába szálittatik. Innen származik talán az alávaló gyapjúnak a b a t -
c h a u v é e franczia neve is. S—s 

AB A (Sámuel) , Ednniertől származott kun főember, I. István alatt 
nádorispany, 's ezen király sógora, a' kinek testvérét Saroltát tartá, 
Abaujvár (1. ABAUJ.) felállitója, a' keresztségben Sámuel, nevet kapott. 
Minekutána az ország nagyainak többsége német Pétertől 1041 megta
gadta az engedelmességet, a' már koros Abát kiáltotta királ lyá, ki 
a' Magyarok gyiilölségének Péter emberei 's pártfogóji ellen utat adott; 
maga pedig az anstriai marchiót A l b e r t e t , Péter sógorát, a ' ki azt 
magahoz fogadta vo l t , megtámadta; de hadjainak két csapatja megve
r e t e t t , a' harmadik zsákmánnyal és számos foglyokkal tért vissza. A' ro-
maiMiéniet császár 111. Henrik, Albert közbenjárására felfogta Péter ügyét, 
és 1042 beütött a' magyar földre, 's a' Garamig előnyomult. Az ország 
nagyainak egy része alkudozásba bocsátkozott vele , 's kész volt Abától 
elal lani , csak hogy ne P é t e r , hanem Árpád férjlimaradéka közül tétes
sék valaki királlyá'. Némellyek szerént Bukna va la , a' kiben megegyez
tek. Henrik eltávozása után Aba , ki addig az ország belsejében sere
get szed vala, Buknát e lkerget te , és 1043 Henrikkel olly egyezésre lé
p e t t , mellynél fogva a' német foglyoknak visszaadásara 's a' Lajta bal 
partjának Austriához való engedésére kötelezte magát , Henrik pedig őt 
Magyarország 'királyának esmérte. Már most bosszút álla azokon , a' kik 
tőle elpártoltak vala , 's a' kik most az ország csonkításáért neheztelvén, 
idegenséget mtrtatanak i ránta; és böjt idején tanácskozás szine alatt ma
gához hivatván az ország nagya i t , sokat közülök kegyetlen módon meg
öletet t ; a' többivel pedig Csanádra men t , hogy ott magát megkoronáztassa. 
G e l l é r t , (Gerard) a1 csanádi püspök, a' koronázásra felszólittatván, nem 
csak megtagadta a z t , hanem, szemére hányván a' királynak szent időben 
elkövetett kegyetlenségét, királyi méltóságának 's életének rövid idő alatt 
való vesztét is jövendölte neki. Megtörtént mindazáltal a' koronázás más 
valamelly püspök által ; de a' jövendőlés csak hamar beteljesedett. Mert az 
ország nagyai közül sokan, a' történt dolgok által el lévén a' királytól 
idegenedve, Henrikhez lopódtak, és azt annál könnyebben felbiztattak 
Aba el len, minthogy a' király a' császár iránt felvalalt kötelezésének még 
meg nem felelt vala. Győrhöz köze l , a' Rába mellett 1044 ütközetre kelt 
a' dolog, a' mellyben sok emberét elvesztette Henr ik , ugy hogy a' csata 
helye a' föld népétől Veszettnémetnek neveztetett ; de a' viadal közben övéi
nek nagy részétől elhagyatván Aba , futásnak eredt ; futtában pedig elfo
gatott és megöletett. Holt teste a ' s á r i klastromban temettetett e l , a ' 
mellyet maga építtetett vala a' Mátra tövében. Fábri l'ál. 

A E A U O E T , falu (é. sz. 40= 0 ' , és k. h. 35° 47' Ferró tó l ) , Ba
ranya vármegyében, a' mecseki hegyláncz éjszaki sorában, Pétshez 1 >/.? 
mértföldnyire fekszik ^ a' pétsi káptalanhoz tar tozik, 87 házból á l l , 6Ó9 
cathol. német lak. Eaen falutól nem messze a' hegy éjszaki aljában ta
láltatik azon tsepkövi bar lang, a ' melly ugyan már ez előtt i s , P a p 
l i k a nevezet alatt esmertetett valamennyire; de 1820 Kölesy ur által 
fedeztetett fel igazán. A' barlang niészkősziklába nyil ik, a' mellyből 
nyáron télen szünetlenül olly bőven folyik a' v i z , hogy onnan nem igen 
messze mar malmokat hajt. Belső üregei tágasabb keskenyebb terjedés
sel , mindenféle csudálatos formában és csavarodásban éjszakról délkelet
nek kanvarulnr.k, mintegy 500 ö lny i re , és mind szereikre, mind formá-
tiójokra nézve szorosabb geognosticai vizsgálást érdemelnek. S—s. 

A H A BI s , nemzetünk legrégibb tudós orvosa és philosophusa, kit 
a ' régi i r ók , Herodotus , Diodorus, S t rabo , Pausanias, Svidas 's egye
bek nagy magasztalással emlegetnek. Mikor élt l ep jen , arról igen sok 
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vetélkedés volt. Jamblichus azt mondja, hogy Phalaris tyrannus idejé
ben é l t , a' kinél fogságban lévén, Pythagorassal megesni erkedett ; de az idők 
öszvehasonlitásából ki jő, hogy AbarisPythagoras előtt é l t , és pedig hi
hetőleg a' világ teremtésének mintegy 33-k századjában. Annyi bizo
nyos, hogy idejének leghiresb embere vol t , 's esze , tudományú és bá
mulást gerjesztő tettei által alkalmat nyújtott arra , hogy róla sok mesék
kel vegyitett csudás dolgokat beszéljenek, a 'mit különösen a' Pythagorus 
tisztelőji tet tek, kik Abarist az ő tanítványai közé számiták. Ezek sze
rén t , midőn csaknem az egész föld a' kegyetlen pestis és éhség pusztítá
sa alatt nyi;;"iie, Abarist földijei, a' hyperboreus Scythák, Athénébe kül
döttek , hogy ott az oraculumtól tanácsot kérgén ezen rossz elfordítására. 
Abaris, mint Apolló papja, ennek templomából az arany nyilat magahoz 
vévén, hegyeken, erdőkön, folyóvizeken 's tavakon keresztül vi te tet t , 's 
a'Görögök közt sokáig forgolódván, a' földingásokat és szélvészeket előre 
megmondotta, a ' jégesőket el távoztatta, a' szélvészeket Iecsilapitotta, a' 
pestist elűzte, a' betegeket vigasztalta. testeket 's lelkeket meggyógyí
to t t a , a 'mint ezt P l a t ó , Jamblichus, Porphyrius, Clemens Alexandrinus, 
Apollonius, és sok mások elbeszélik. Pausanias szerént egy igen pompás 
templomot is állított fel Lacedaenionbaii, mellyet az egészséghozó szűz P ro -
serpinának szentelt. Végre honjába visszatérvén, a' Görögök közt, kiknek 
erkölcsi kimivelődésekre is igen sokat t e t t , igaz szivének és jó lelkének, 
amaz elejétől fogva esmeretes scytha virtusoknak, emlékezetét hágj <a. 
Abarisnak voltak több irományi, mint azokat Fabricius előadja Svidasból, 
de az idők viszontagságai által mind elvesztek. A. Balogh Púi. 

A B A I T J , A I I A I I J V Á R , A . < A T Á k i . Régi történetirójink szerént, 
Árpád Pannóniába behatván, az őt kisérő hét kun kapitány közül kettő
nek, E d i n i e k és Ed u m e r n e k , elébb Lengyelország határa fe lé , az--
Után Mátra erdeji között nagy kiterjedésű földeket ajándékozott. Az akko
ri szükség és hadi szokás szelént az nj birtoknak védelmezésére hihetőké-
pen alkalmas várat építettek, mint azt Torzu l , Bors és mások a ' m a 
gok iliy módon nyert jószágaikon cselekedték. Ezen vár vagy idővel meg
romolván , vagy ezen bátortalan tájékokon még másra lévén szüksége, 
Aba király, Edu és Edumer nemzetségéből való birtokosa ezen földek
nek , nj várat épí te t t , a' melly némelly oklevélben (p. o. IV. Béla, 
1261 költ diplomájában) csak Nóvum Castrum, Újvárnak, másokban 
és a' köz életben Abavárának és Abaujvárnak, vagy megrövidítve 
A b a n j n a k neveztetett. Sok századig erősen kiállván az idő és háború
zás veszélyeit, 1556 I. Ferdinánd Vezéreitől kemény ostromlás által 
elrontatott. 

A B A u j v Á R M E o Y E, a' Tiszán inneni kerületit, a' most említett vártól 
vette nevezetét. Az é. sz. 48° 2'-tól 48° 49'-ig, k. h, 38° 20'-tól 39° 27 Vg 
terjed, ny. Torna és Borsod, é. Si-.epes és Sáros, ki 's d. Zemplén vármegyéktől 
körülvéve. Földtérének nagysága 52 ?/,„ nsz. m. f. teszen. Déli tájékai ter 
mékeny lapályok; a' többiek nagyobb részént hegyek völgyek, niellyek kö
zött a' regéczi, flizéri, szalánczi és boldogkövi hegyek hajdani várak által 
híresek, a' telkibányai bérezek fél- és viaszopallal, de aranyércczel 
is kérkednek; a' kassai és bélai hegyek most rézzel , a' meczenzéli- és 
jászaiak vassal 's tíizre és épületre való fával bővelkednek; a' hilaiak és 
aranyidkaiak régenten arannyal diszeskedtek. Altaljában az egész megye 
geognosticai tekintetben igen is figyelemre méltó. I t t kővé vált fák és 
állatok csontjai, szép márvány és alabástrom , több h e g e k e n ; de a' hí
res nemes opálkova (Mexicón kívül) az egész.világon egyedül V e r e s 
v á g á s (tótul: C s e r v en i c z a ) falu határán találtatik. Ugyan ezen ré 
gi vulkán fenekéből, Herlány és Ránk faluk közöt t , de másutt is , jeles 
ásványos vizek fakadnak. Borai a' szomszéd hegyaljaiknál nem sokkal 
alábbvalók. Folyóji közül , a'Inellyek miná hal la l , rákkal gazdagok, a' 
Hernád vagyT Kundért, a' Tarcza vagy Tor isza , nevezetesek, de egyik 
sem hajóviselhető. Lakosai száma 158-,GCO, a' kik 1 királyi városban 
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(Kassán), 11 mezővárosban, 239 faluban, 107 pusztán 's divertiouln-
n on laknak. Járása öt van, a' kassai , fnzéri, cserhát i , szikszai és 
gönczi. Eg)házi rendtartásra nézve a' Catholikusok a' kassai latán és az 
eperiesi görög egyesült püspökség a lá , az ágost. vallást tartó Evangeli-
cusok a' t iszai , a' helv. vallást követő Evangelicusok a' Tiszán innen való 
snperintendentiához tartoznak. 5—s. 

A B B A S , A B B A S S I O Á K , I . K H A I I F , 
A B B á. Így nevezek magokat Francziaországban a' revolutio előtt azok, 

a ' k ik egyházi állapotra léptek, vagy theologiát azon remény .fejébe tanul
t a k , hogy a' király majd őket valamelly klastrom jövedelmei részeseivé 
{abbé commandataire) 's így valóságos apátokká is nevezi. Felszentelt 
pap közülök csak az volt , a' ki egyenesen egyházi szolgálatot vitt vég
hez ; a' többi kénye szerént iizte c' vagy ama' tudományt. De a' jöve
delemre várhatás olly sok mindenféle kaiheli t , szegényt 's gazdagot, elő
kelőt 's alsorsut ingerle azzá lenni , hogy a' társaságnak belőlök egészen 
külön osztálya vá l t , 's ez a' társalkodasra nagy befolyású lett. Udvar, 
törvényszék, já tékszín , kávéház mindenütt abbéval volt elegy. Majd 
minden főbb háznép közt lakott egy , mint házi ba rá t , mint lelki tanács
adó. Fél pap képében könnyű vala mindenüvé férniek. Kerek hajfurtöt a' 
főre, kurta fekete, fakó vagy viola szinii köntöst fel, 's készen vala az 
abbé. Simán beszélt , eszesen dolgozott lelkesebbje, 's hatott körére, — 
a' véletlenebb legalább fontos személynek futta fel magát. D. G. 

A B B É S COMM A N D AT AIRES. A'franczia király régenten, 225 férj fi-
Mastromba nevezhetett apátokat , mert csak a' regulázott 115 klastrom 's 
a' szerzetek iigy nevezett fejei chefs d' ordre u. m. a' Cisterciták , Car-
tusianusok és Pracmonstratensisek választhatták önkények szelént apát
jukat. A' király nevezte apát harmadját húzta a' klastrom jövedelmének, 
egyéb jusa semmi sem volt; az előljáró dolgait egy prieur claustral vitte. 
Tulajdonképen minden apátnak pappá keli vala szenteltetnie esztendő 
a l a t t , de a' r. pápa felmenté az alól , 's abbé ur 1200—löO.OQQ livra jö
vedelmét ottan küldé a' világba, a' hol neki tetszett. A'csekélyebb apát
ságokat , les abbayes dex savans tudósok kapták pensióul, a' jövedelme
sebbek a' nemesség ifjabb születésű gyermekeit te tézték, mivel az idősb 
majorátussal, birt. J). G. 

AB B O T (Charles) 1802—-17 a' brit alsó ház szószólója, szül. 1755, 
>'s a' westminsteri collegiumban tanult. Atyja dr. Abbot , prédikátor vélt 
a' Mindszentek templománál Colchesterben. Utazása alatt szoros barátság
ra lépett a ' többek között Miiller Jánossal Genfben, a'kitol egy hozza irt 
szép levél maradt fen (Miillers Werke 17 r. 135 *2.) Hirre törekedvén, 
mind a' mel le t t , hogy szembetűnő vagyonnal b i r t , a' törvénytannlás-
ra adta magát; azonban nem mint törvénytudó emelkedett , noha ügyes
sége sok munkát szerze neki a' cancellaría törvényszékénél. II. Kata
lin orosz császárnéra irt latán költeményéért , arany emlékpénzt nyuj-
ta neki Katalin nevében a' londoni orosz követ. Ir t néhány törvényes mun
k á t , 's 1700, 1796, és 1802 az alsó házba választatott. 'Mint párlament-
beli tag törvénytudományát a' parlamentacták nyomtatása- 's elküldésé
nek jobb rendbe hozására hasznalá; azon is vol t , ámbár haszontalanul, 
hogy az éjszakamerikai congressus törvényeinek (mellyek a' köz értelmes 
nyelvnek mustraképei) példája szerént több érthetőség és világosság hozas-
sék a 'parlament törvényei (statutes) szerkeztetésébe ; 1795 Fittnek a' pár-
toskodó gyűlésnek ellen intézett hires „Ihol b i l i jé t" védelmezte, 's szünet
lenül az oppositio ellenjének mutatkozott. 1790 mint a' financzia biztosság 
elölülője, a ' törvényhirdetés megjobbitását javalotta , mellyelfogadtatott. 
1799 a' jövedelemtaxa behozatását védelmezte. 1800 a' nyilvános jöve
delmek beszedőjit , nehogy a' beszedett pénzeket rendetlenül adják által, 
a' beszedhető 's be nem gyűjtött pénzek kamatjaiban marasztaltatni java
l o t t a , V azon bili megtartásáért szavazott, melly a' hadi és hajós sereg
nél az alattomoskodások elnyomatását t á rgyaz ta , 1807-ig. Irland első stá-
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tustitoknokjának, 's a' kincstár lord-biztosának hivatalát egymás után 
viselte, későbben titkos tanácsnok 's 1802 az alsó ház szószólója let t . 
Ezen tisztség a' régibb acták nagy esmeretét kívánja, nehogy a' 
jjurlamentbeli szokás csorbulást szenvedjen, hanem az egészségre néz
ve ártalmas, mert a' szószólónak az alsó ház éji üléseiben elsőnek 
és utolsónak kell lenni , ellenben pedig felette jövedelmes, az alsó há
zon altalmenő privátbiliek nagy kiadási taxája miatt. Az illyen billek 
javalasát egy biztosság gyámolítja, a'mellynek korábbi eseteken épült véle-: 
menye majdnem mindég ellenmondás nélkül fogadtatik e l , ha csak a' be
vett szokás megváltoztatása nem javaltatik. A' szószóló nagyon vigyáz, 
hogy a' bili formájiba semmi se csússzék a' bevett szokás ellen , 's hogy 
a' vitatások, az előadás legnagyobb szabadsága me l l e t t , személyességek 
által , mellyekre a' szónokok netalán hiitelenkedésből vetemednének, a' 
ház tiszteletét meg ne sértsék. Ezen felvigyázást részrehajlás nélkül tel
jesí tet te, mind a' ministeri felekezet, mind az oppositio iránt. Midőn 
az oppositio az alsó házban lord Melville (Dundas) bevádoltatását javalá, 
egyenlők voltak a 'szavak: akkor az ő, többséget formáló szava hatarozá 
e l , előadatott okainál fogva, hogy a' lord a' pairek kamarája előtt vádol
tatott be. 1817 letette az alsó ház szószólói (elölülői) hivatalát szemei
nek gyengesége mia t t , 's királyi kiueveztetés á l t a l , mint viscount C o l -
c h e s t e r a' felső házba lépett mint pair. Publicistái tekintetből fontos 
ezen munkája: , ,A' tengeri kereskedésről és tengeri j u s r ó l , a' brit 
ininisterítim alapreguláji szerént" (London 1S02), melly 1808 harmadszor 
jelent meg. Eddig Reddbroockban, közel Ost-Grinsteadhez , Mayfield ne
vű kies mezei jószágán famíliája körében haználá azon nyugalmat , a' mel-
lyet háládatos hazája érdemeinek nyujta jutalomul. A} Christ cliureh colle-
gium Oxfordban, a 'ho l tanult vala, felette dicsőnek t a r t á , hajdani társát 
az alsó ház szószólói hivatalára emeltetve lá tn i , ' sképét testi nagyságában 
éidemes nevendékeinek képei közé állította. 

A R B R E V I A T O R K S , titoknokok a ' papa cancelláriájában, kik a 'pápa 
által aláirt vagy végzéssel ellátott esedező levelekre a' brevék conceptnsát 
készítik, ezeket annakutána pergamentre tökéletesen le í r ják , belajstro
mozzák, elolvassák, 's a' szokott liquidatiókkal együtt a' datariába kül
dik, hol a' dátum iratik alájok. A' 12 első abbreviatornak főpapi méltó
sága és öltözete van , más 22 az alsóbb papságból va ló , a' többiek pedig 
viiági személyek, 

A R R R K V I A T I T R A E , kurtítások (a ' Romaiaknál notae, innen nótárius 
gyors iró). Idő 's hely kiméllése irás közben, gyakran még az irás 
foglalatját az avatlanok előtt elrejteni vágyás találtatta fel ezen kurtításo
kat. A' romai kurtítások háromfélek: egész szavak és szótagok kurtítá
sai , tiglae — Cic ioná l literae singulae egyéb romai Íróknál singula-
riae; — betücserélésck titkos irás véget t ; önkényesen talált 's nem csak 
hetükből hanem egyéb vonásokból is álló je lek , mint a 'mathematicában 
szokottak. A'siglák ismét háromfélék , a 'mennyire egyes szótagok, szavak 
vagy egész gondolatok kurtításai. A' két végsőt notae 7Vr«nia«ae-nak is 
nevezik Cicero szabadosától, Tullius Tirótó l ; pedig1 Isidor Őrig. I, 25. 
előadása szerént először Ennius talált 1100 illy j e l e t , mellyekhez Tiro az 
elöljárókat toldotta. Mások nevelték azok számát , mig végre L. A. Se-
neca már 5000 gyűjthetett és szedhetett rendbe. Azonban nem Ennius ta
lálta fel azokat, mint nem csak a' korábbi idők emlékei , hanem a' betiik 
történetei is bizonyítják, mivel p. o. romai előnevek jelei és némelly ka-
lendáriomi jelek még a' királyok idejéből származnak. Minden nyelvbeli 
és írásban vannak közönségesen elfogadott és esmért kurtítások , inellyek 
magyarázatját különbféle munkák előadják. Mindazáltal még sokaié ho
mályos és kétes, azért is némelly régi Írások, emlékek és oklevelek 
foglalatja bizonytalan és több értelmű. Az elő- 's tiszteletneveknek és szó-
lásmódoknak kurtításai legrégibbek 's 1 egszokottabbak, mint: M. Mar-
cu«, C. Consul, Coss. ConsuJes, 'sat. B. L. 
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A B B T (Tamás ) , philosophiat i ró , szül. Ulmban 1738. 1756 olta Hal
léban tanul t , ' s l 7 6 0 O. m. Frankfurtban a' philosophia rendkívüli profes-
sora l e t t , 's ott irta a 'háború villongásainak közepette ^Vom Tode für1* 
Valerland11 (a' hazáért való halálról) czimü értekezését. 1761 Rintelnbe 
a' mathesis rendes professorának hivatott meg , 's ezen tanitószék elfo
gadásával 6 hónapot Berlinben töltött , hol a' két Euler re l , Mendelsohnnal 
és Nicolaival öszveszövetkezék, 's a' l i teratúrai levelek (Jjiteratarbriefe) 
munkás részvevője lón. De Rintelnben csak hamar megunta az aoademiai 
életet, 's a' törvénytanulásra adta magát, hogy polgári hivatalt viselhessen. 
1763 délszaki Németországot Schweizot és Francziaország egy részét be
j á r t a , 's az esztendő végével haza t é rvén , nem sokára ,,az érdemről" irt 
munkáját bocsátotta közre , a'mellyet felemelkedett gondolatok, finom észre
vételek 's jeles practica philosophia bélyegeznek. 1765 gróf Schaumburg-
Lippe Wi lhc lm, udvari-, kormányi és consistoriumi tanácsnokká nevezte, 
's különös barátsággal viseltetett i ránta; de csak rövid ideig részesülhete 
A. ezen szerencsében, mert 1760 éltének virágában mh. 

A B C , I . Í R Á S . 
A B D A , németül, Brückel, magyar falu Győr vármegye tóközi járá

sában , egy órányira Győr várdteától, napnyugot felé, a' Rábcza vizén 
lévő hídnál, a' melly 1751-ig mint igen nevezetes hadi pont , a ' győ r i vár 
őrizete alá t a r tozo t t , és a' mellytől német nevezetét kapta. Itt tábo
rozott 1566 Maximilián császár, midőn Soliman Sziget várát ostrom 
lot ta; ide küldetett ugyan akkor a 'Szigetnél elesett Bajnoknak , Zrínyinek, 
feje, innen pedig utóbb Csáktornyára. Rákóczi Ferencz 1707 ezen akkor 
egyébiránt erősen körülsánczolt helyet , egész őrizetét megölvén, el
foglalta vala. Most a' győri káptalan földes urasága; határa termékeny, 
de a' Duna és Rábcza áradásaitól sokat szenved. A' házaknak száma 104, 
egy catholicus templommal; a' lakosoké 7 3 1 , kik a' földmivelésen kivül a' 
fuvarozást is gyakorolják. S—>. 

An i) K R A, hajdan város a' thraoiai tengerparton. Alkotója némellyek 
szerént Abderus Hercules kedveltje, vagy maga Hercules, mások szerént 
Alidéra Diomedes leánytestvére , Herod. szerént Timesius. Ezen ráros 
Democritus és Protagoras honja volt, azonban a' balgatagság és iztelenség 
lakhelyének tartotta az ó világ. (L. „LVe Abderiten'-'' Wielandtól) — i — 

A B E I , , Ádám második fija. Kain öccse. Ez földmives, Ábel pásztor 
volt. Mind a' ketten áldozatot tettek Jehovának; Kain te rmékei , Ahel 
nyája zsengéjiből. Az Isten kedvesen fogadta Ábel áldozatját; a' Káinét 
megvetette. Ez irigységből Ábelt megölte , 's a' földön e' volt az első 
gyilkosság. Az egyház Ábel áMozatját, szent , tiszta 's Isten előtt ked
ves áldozat példája gyanánt eml í t i , 's maga a' Krisztus igaznak nevezi őt. 

An K I . (Jósef) , tör ténet íes tő , szül. 1768 Aschachban Austriában. A' 
bécsi képző mirészségek academiájában tanult 's jntalmat több izben 
nyert. Herozeg Czartoriski megesmertetteíiCngyelországban, 's innen hire 
az orosz földre is elhatott. Hat évet Olaszországban , nagy részént Ro
mában '» Nápolyban töltött. Remekmivei közül a' képző mivészségek 
academiája és a' cs. k. képgaléria többet bir. Sok más , részént arczképek, 
részént történetfestések fentartják mivészi emlékét. A' pesti játékszín 
előkárpitja is A. mivé. Mh. Bécsben 1818. 

A n E t . A R D (Pé te r ) , eredetiképen Abaillard, Benedek szerzetebeli 
p a p , a' ki mind tndumáuyáról, mind szerencsétlen szerelméről Heloisehez 
egyiránt nevezetes, szül. 1079 nem messze Nantestől, Palais helységében, 
a' mell}' atyjának Berengernek tulajdona volt. Vele született hajlandósága a' 
tudományokhoz vezeté , 's hogy egészen ezekre adhassa magát , az első 
szülöttség jusát és jószágait testvéreinek engedé által. Tanulá a' költés 
és ékesszóllás mivészségét, a' philosophiat, törvénytudományt és then-
logiát, a' görög, zsidó és latán nyelveket, 's csak hamar járatos lón 
ezekben; de fő szorgalmát a' scholastica philosophiára forditá. Noha je 
les tudósokkal diszeskedék akkor Bretagne, A. nem sokára kimerité 
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tudományokat, '» Parisba méné, hova az universltus sok tanítványt voiv-
sza a' viliig minden részeiből. Itt Champeaux Vilmosnak, kora legdere
kabb dialecticusának tanítását igen jelesen használá , 's mesterét az el
mésség és éles elme vélekedéseiben gyakran zavarba helyezteté. Az 
elejénte kötött barátságot gyűlölség követé, a' mellyben Champeaux egyéb 
tanítványai is részt vevének, 's a' 21 esztendős A . , hogy az ellene vonu
ló zivatartól megmenekedhessek, Melunbe méné , a' hovahire csak hamar 
számos ifjakat hódita, kik a' párisi oskolákat eíhagyák, hogy őt hallgat
hassák. Minthogy az irigység itt is ü ldözé, Corbeilbe költözék. a' hol 
szinte ugy csudáltatok ugyan, hanem hasonló módon üldöztetek is. En
gedvén az orvosok tanácsi atjának, félbeszakasztá munkájit , hogy meg
romlott egészségét hazájában helyre állíthassa. Két esztendő múlva új 
erővel téré vissza Parisba, megbékéle hajdani tanítójával, 's rhetoricai 
oskolát nyita, mellynek fénye a' többieket nem sokara elhomályositá. 
Rhetoricat, philosophiát és tíieologiát tanita, 's jeles tanítványok kerülé-
nek oskolájából, kik között a'későbbi II. Coelestin pápa , párisi püspök 
Petrus Eombardus, poitiersi püspök Berenger, 's Szent Bernát. E l t e k 
kor Parisban egy fiatal leány Louise vagy Heloise, kanonok Fulbert 17 
észt. rokimja. Szépségét kevés asszonyé mulá felül, észre 's esméretei-
re uéave egy sem hasonlék hozzá. A. noha már 30 esztendős vol t , heves 
szerelemre gyula lleloise i rán t , 's tisztjét, tanítását , sőt forrón vá
gyott hirét is etfelcdé. Heloise sem marada hideg A. szenvedelme iránt. A. 
Heloise miveltségének tökéletesítését vévén ürügyül , engedelmet nyere 
a' leányka gyakor meglátogatására, 's hogy ínég gyakrabban lehessen 
vele, szálast 's asztalt Fulbertnél fogada. Több hónapig felette boldo
gul , 's inkább szenvedelmének,'mint tanulásnak éle a' két szerelmes. De 
midőn azon versek, a' mellyekben szerelmét dalolá A., Fulbertheziseljutának, 
elválasztá a' szerelmeseket, hanem már későn. Heloise szive alatt viselő 
gyengesége gyümölcsét. A. Bretagneba szökteté , a ' ho l fiu gyermeke leiH, 
melly azonban nem sokái'a meghala. A. elméje most azzal foglalatosko. 
dék, mint lehessen kedvesével alattomban egybekelnie; Fulbert kénytelen 
vala megegyezni, 's végre Heloise is, ki balul értvén gyengéded érzete su-
galásat, Á.nak inkább szerelmese, mint neje vágyék lenni , engede. A' há
zasság megköttetek, 's titokban tartása végett Heloise Fulbertnél ma
rada; A. is megtartá elébbi lakását 's folytatá taní tásai t ; de egymást 
ritkán láták. Fulbert azt ta r tá , hogy ezen titok árthat rokonja becsületé
nek, 's kinyilatkoztatá, Heloise ellenben, A. dicsőségét saját nevénél több
re becsülvén, esküvel tagadá a' házasságot. Fulbert bosszúra gerjede, 's 
méltatlanságokban mutatkozék haragja a' leán}'ka iránt. A . , hogy meg
menthess* ezektől a' kedvest, újra elszökteté, 's egy argenteuli klastromba 

' vivé. Fulbert, vélvén, hogy ott a' fátyol felvételére fogja rokonját kinszeri-
teni, bosszulatul gyalázatosan megcsonkittatá A. t. Ez a' st. denisi apátság
ban szerzetessé, Heloise pedig Argentenilben apáczáva tőn. Minekutána bu
ját az idő valamennyire eivyhitette, folytatni kezdé tanításait, a' mellyek ál
tal uj üldözőket gerjeszte. Ellenségei a' sz, háromságról ir t munkája miatt 
bevádolák 1122 a' soissonsi egyházi gyűlésnél, 's annyira vivék a' dolgot, 
hogy a 'munka eretnekesnek, 's A. annak személyes elégetésére Ítélte
tek. A' folyton folyó ellenségeskedések miatt kénytelenitteték végre a' sz. 
denisi apátságot elhagyni, 's Nogent sur Seine vidékére vonnia, a' hol egy ora
tóriumot épittete, mellyet a' Sz. Léleknek szentele , 's Paracletnek neveze. 
St. gildas-de-ruysi apáttá neveztetvén ki , meghivá Heloiset 's annak egy
házi szüzeit, hogy lakjanak Paraclet kápolnájában, a' hol őket el is fogadta. 
11 esztendei távol lételek után itt láták egymást viszont a' szerelmesek 
legelőször. Ez után St. Gidesben élt A., melly neki szomoru lakhelyül szol
gált, haszontalanul törekedvén javításokat tenni, 's szünetlenül küszködvén 
Heloise iránt való szerelmével, 's a' szerzetesek gyülöláégével, a 'k ik még 
életének is lest hányának, Sz. Bernát , a' ki sokáig vonakodék olly férjfi 
ellen, kit tisztelet, fellépni, engede végre barátját ismételt unszolásai-
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's a' sensi egyházi gyűlés elejébe voná A. tanítását, 1140 kárhosafos ité-
letet mondata arra a' pápa á l ta l , 's még parancsot is eszközle, A. 
tömlöczbe vettetésére. A. a' papához appellala, nyilván védelme/.é ma
g á t , 's Kómába méné. Midőn Clugnyn utazott á l ta l , meglátogatá Pé
ter apátot. Ezen szinte olly emberséges mint felvilágosodott egyházi tudós 
inegbékélteté őt ellenségeivel; 'g*A. elhatározá, hogy magányban fogja 
élni hátra lévő napjait. A' szoros sanyargatások, mcllyeknek alája ve-
té magá t , 's a' b u , melly szivéből nem távozék, testének erejét las
sanként elt'ogyasztá. Mh. 1142 St. Marcel apátságában nem messze Chalons 
sur Saonetól , 63 észt. ko rában , példája a' klastromi fenyítéknek. He-
loise kikélte holt t e s té t , 's Paracletben temettette e l , hogy majdan mel
lette nyughassék; 1808 mind kettejek hamvai a' franczia emlékek párisi 
museumába vi tet tek, 's 1817 a' Monamy temetőn, különös kápolnában ta
karíttattak el. A. grammaticus, szónok, dialecticns, költő, hangmivész, 
philosophns, theologus, mathematicus volt; de semmit sem hagyott, a' mi 
kora fijai közt terjengett hírét igazolná. A' vetélkedésben tündöklött. Ta
nításai nem voltak mindég feddhetetlenek, 's gyakran botránkoztató vise
lete. Dicsősége nagy részént gyengeségei szüleménye, mellyek az erkölcs 
és vallás előtt kárhozatot vonnak reá. Szerelme, 's ebből eredt bal sorsa 
nevét a' feledékenységből kiragadták, \s azon férjfit, kiben századja 
mély tudományú theologust csudált, előttünk románhőssé változtatták. 
(L. La vie de Pierre Abaillard Paris 1728 2 köt. és The histary of Abeil-
lard and Hcloise by 3. Berington Ln?id. 1787.) 

A R F. r, i T Á K , Abelianusok, Abeloniták, hihetőleg régibb Gnosticusok-
tól származott, 's a' 4-k száz. vége felé Hippo tájékán Ejszakamerikában fe'n-
állott keresztény felekezet, a' mellynek tagjai, hogy általok az eredeti bűn 
tovább ne terjedjen, nem házasodának; de hogj- ki ne haljon a*' felekezet, 
idegen gyermekeket fogadának fel, *s principinrnjaik szerént nevelék. Neve
ket Ábeltól ve t ték , mivel ő sem házasodott meg, 'snem voltak gyermekei. 

An KI , O V A tótul Ábel Lhota (é. sz. 4 8 5 25 ' , k. h. 37°" 5') Nó
grád várm. losonczi járásában, tőt falu, 80 házzal és egy evang. 
templommal; a' lakosok száma 419. Itt született 1700 ama' híres 
földmérő, M i k o v i ni Sámuel, a ' ki majd minden vármegyéről különös 
tudománnyal és szorgalommal elrendelt rajzolatokat készített , a'mellyekből 
néhány B é l M á t y á s Nntitia Hungáriáé nonuc munkájában kiadatott, 
a' többi még kéziratban hever. S>—•». 

A R R N S B E R G , VS. Bajorországban, termékeny sikon, 10801., a ' bajor 
történetíró Thurnmaier v. Aventinus János születésheh'e, nevezetes az 
1809-i csatáról. Ezen évben t. i. Austria fegyverre kelt n' Francziák ellen, 
's Apr. 9-n az Inn folyón keresztül Bajorországba rohant. Csak három fran
czia hadosztály vala akkor Németországban; ezekkel 's a' bajor és wiir-
tembergi seregekkel alít ellen Napóleon az Austriabelieknek. Pfaffenho-
fen és Tanti mellett szerencsésen hadakozván, két franczia (Morand és 
Gudin) divisióval 's a' német segédseregekkel Apr. 20 megtámadta az aus-
triai had bal szárnyát , a 'mel lyLajos főherczeg és generális Ifiller vezér
lése alatt Abensberg mellett álla. Az Anstriaiak nagy veszteséggel veret
tek meg , 's kénytelenittettek Landshntra visszavonulni. Az abensbergi 
csafa következései nevezetesek voltak: t. i. Landshut megvétele Apr. 2 t , 
az eckmiihli győzelem (I. KCKMÜHI.) Apr. 2 2 , és Regensburg megszállása 
a' Francziák által Apr. 23. 

A R E R D K R N (Georg Gordon, gróf és visconnt Formarine). Neve in
kább azért említendő, mivel a' görög régi mivészség és tudomány tisztele
tétől indíttatva, 1804 Alhenian sna'ety név alatt olly egyesületet alapita, 
melH'nek csak az lehet tagja, a 'k i Athénét megjárta. Természet szerént ez
zel az egész szép régi görög világ esmerete van egybe kötve, mert ide 
csak az vágyhatik, kit az ott fakadozott géniek mivel ragadoznak, 's igy a' 
görög szellemet ezen nociefy Angliában is mindég élteti. Egyébiránt Aber-
deen , mint azon 16 skót pair egyike , kik a' felső házban üléssel bir-
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nak, Bécsbe köretül volt küldve, egy Anglia ésAustr ia között kötendő 
szövetség végett, a 'mellyet Octob. 3. 1813 Töpliczben ir t alá. O kezdé 
Muratnak a' napoíyi királynak Ausztriával való békülését is vezetni 1815 , de 
Injában. Az ujabb időkben , IV. György a la t t , külső dolgokra ügyelő minis-
ter le t t , 's most is a z , Wellingtonnal együtt dolgozva. D. G. 

A RKRI , i (János Lajos) , schweizi tájrajzairól nevezetes mivész,szül . 
tVinterthurban 1723. Tanítójának Mayernek (egy középszerű mivésznek) 
módját elhagyván, Bernbe ment, 's Grimm János vezérlése alatt tanult. 
Elejénte arczképekkel foglalatoskodott, de későbben a' tájfestés nyert első
séget keblében, Zingg nevű tanítványával 1759 Parisba men t , 's tisztel
tetve és csudáltatva tért vissza Bwnbe , a' hol 1786 mh. Nevezetesebb t a -
nitvanjai közé tartoznak Rietter és Biedermann. A. biograph. 1. Heltet. 
Journal für Literat. n. Kunit (Zürich 1806) és a' Ztíric/ier Kiinstler-
getchichte (1817J újévi darabjában. F. a' M. 

A R E R R A T I O L U C I B (sugártévesztés), egy nevezetes tünemény 
az égvizsgálásban, melly szerént a' csillagokat áltáljában más irányba 
helyeztetjük, sem mint azon sugáréba, mellyen azoknak képei szemeink
hez jutnak. Ezen tünemény elmnlhatatlanul következik a' világosság ter
jedése huzoniosságából és a' látás természetéből: először i s , valamennyi 
csillagokra nézve azér t , mert lakhelyünk, a' föld, olly sebességgel fo
rog , hogy ez a' sebesség a' világosságéval eszközeink által megmérhető 
szerben áll: másodszor pedig a' planétákra és cometákra való nézve azon 
felül különösen ezeknek tulajdon mozgása miatt i s , t. i. azon közben, 
hogy valamelly sugár tőlük szemeinkig ér. HRADI-EV (1. e.) találta fel 's 
magyarázta meg legelőször (l'hilnsnph. Transact. 1728. Dec. Nro. 406.) 
ezen tüneményt, melly által a' föld mozgása kiváltképen bebizonyoso
dott. De legvilágosabb értelemben lehet annak okát 's módját olvasni 
{lantinál. T/irnr. mot. corpor. coelesl. Hamburgi 1809. pag. 68. és a' vesz
teg álló csillagokra nézve Bestéinél, Tabulae liegiomonlanae. Hegiamonti 
1830. pag. XVII, Vittel. 

A I Í I i . n o t A R D (Nicolal Ábrahám), dán udvari történetfestő, a ' Da-
nebrogrend vitéze, szül. Kopenhagban 1744 , mh. ugyan ot t , mint a' mi-
vészacademia directora és professora 1809. A. ekkorig kétség kivül leg-
lelkesb inivésze volt Dániának, 's magas , felemelkedett ideáji , tudomán
nyal teljes coinpositióji különös géniére emlékeztetnek. Ot évig mulatott 
Olaszországban, 's ott tökéletesítette azon miveltségét, mellyet a' kopen-
hagi academia adott neki , de minden képeit azon eredetiség bélyegzi, 
mellyet önlétii szelleme lehelt azokba. Hazatörténeti festései, a 'mellyek 
Christiansburg várának nagy hőspalotáját ékesítek, keveset kivévén, 1794 
megégtek. Mivei közé több nagy ideáju képek tartoznak: a' megsebesí
tett Philootetes, egy Cupido, a1 melly Spanyolországba ke lü l t , egy jeles 
Socrates, az emberek sorsát fontoló Jupi ter , Culmin lelke, midőn any
jának mutatkozik (Ossian szérént) , 's négy nagy festés Terrentlus vig já 
tékaiból. A. sokat olvasott, 's kitetszik miveiből, hogy a' tárgyakat ugy 
választotta 's ugy hajtotta végre , a' mint egy lelkes 's a' régiségekben 
járatos mi vésztől méltán várhatni. A' knpenhagi academiának igen jeles 
tanítója volt , 's több szobrászt és képirót nevelt honja díszére; közöt
tük Thorwaldsen. A. írói érdeme a' mivészségről szóló némelly jegyzé
sekben 's régibb müdarabnk magyarázatjában áll. Az ellene hozott vá
dakat (L Le/ien det Kiimtlert A. F. Carstens Lpzg. 1806) prof. Baden 
tökéletesen eloszlatta (L. Kiüíeithavnsk laerde F.fleretninger far 1809 
314 , ««' '•) F. a' M. 

AR INTESTATO, végrendelés, vagy testamentom nélkül örökö
södni, azaz ollyan vagyonban , mint természetes örökös részesülni , a' melly 
iránt végrendelés nem tétetett. 

A I U P O N O K , 5000 főből álló hadakozást kedvelő néptörzsök Indiá
ban, a' d. sz. 28—30° közt , a' l'lata partján. A' földmiveléssel keveset 
gondolnak, annál szorgalmatosabban iizik a' vadászatot és halászatot. A* 
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téli esős hónapokban, vagy a 'P i a t a vizének szigeteire költöznek, vagya ' 
f'ak tetején csinálnak magoknak kunyhókat. Legkedvesebb eledelek a' t ig-
r ishus , mivel azon bal vélekedésben vannak , hogy ez őket bátrabbakká 
teszi a' hadakozásban. Fegyverek : hosszú lándsák és vas hegyű nyilak. 
A' Spanyolokkal gyakran háborúskodnak. Asszonyaik nem barnábbak a' 
spanyol asszonyoknál. A' férjtiak magas testállásuak , jó úszók, bőröket 
különbféle figurákkal ékesgetui szeret ik, és sas orrok van. Kaczikjaik 
békességben birájik, háborúban vezéreik; de békesség idején tekinte
tek igen csekély, mert ha a' kaczik némelly nem tetsző újításokat pró
baina t enn i , a' nép azonnal elhagyná a' kaczikot, 's más törzsökhöz 
csapná magát. L—ú. 

A B N O R M I S , a ' regulától (norma) azaz a ' természet regulájától el
távozó, regnlátlan; ennél fogva annyit is j e len t , nyavalyás, p. o. abnor-
mis állapot, nyavalyás állapot, ARNURHITASOH, regulával ellenkező nya
valyás jelenetek, a' tevaiészet tá rgyain , p. o. bunkó lábak rendes lábak 
he lye t t , hat uj' , öt uj helyet t , 'stef. A, B. 1\ 

A B O , (olv. Obo) Ana nyelven Turku , (é. sz. 60° 2 7 ' ) , 1160 ház. 
11,000 lak. 1817 megszűnt Finu.Iand koniiánymegyének (gouvernement) 
fővárosa lenni; az orosz országlo szék mindazáltal máskép igyekszik jó 
karba helyeztetni élelembeli állapotját és keresete módját ezen kereskedő vá
rosnak, a' melly kerületi fővarosak, 'S egy I t i th .( l8l7 érsekséggé emeltetett) 
püspökség és a' délszaki Fiiuiland főtörvényszéke helyének is meghagya
tott. Kikötőjét , mellyet egy a' bothniai öbölbe nyúló fok oltalmaz, az 
Aurajocki torkolatja formálja. 1817 olta vál tó- , letevő-, 's kölcsönöző 
bankja van. Innen legtöbb portéka vitetik ki Finnlandból Svédországha, 
sőt a' földközi tengerre i s ; vannak virágzó czukor- , b ő r - , vászon-, vi
t o r l a . , kö té l - , üveg-, durva posztó- 'sat. fabrikáji; műhelyeiben kivált 
sok hajó készül. A' Gusztaf Adolftól 1628 alkatott gymnásiumot univer-
sitássá emelte Krisztina svéd királyné, Sándor császár gazdagon megaján
dékozta , 's Miklós császár Abonak 1827-i tűzveszélye után HKLSIN'O-
FORSBA (1. e.) te t te által. 1824 40 professort, 500 tanulót számlált , volt 
30,000 köt. álló könyvtára (a 'Hauboldé megégett), füvészkertje, csil ag-
vizsgáló to rnya , anatómiai szine , chemiai laboratóriuma, pénzgyüjtemé-
n y e , ásványtára , mechauical, gazdasági modellgyüjteménye 'sat . Svéd-
és Oroszország Aug. 17. 1713 itt lépett békére. Ezen egyezés véget vete, 
a 'Francz iak ösztönözései á l ta l , azon okból , hogy Oroszország az austriai 
örökösödési háborúban való részvételtől visszatartóztassék, gerjesztett 's 
Aug. 4. 1741 Orosz- és Svédország közt kiütött háborúnak , mellyben az 
Oroszok, Laoynak Wilmanstrand melletti győzedelme után Sept. 3. 1741, 
B' svéd generálisok Löwenhaupt és Buddenberg hibáji miatt egész Finn-
landot elfoglalták. Erzsébet császárné mindazáltal hódításainak nagy ré 
szét visszaadni i g é r e , ha Svédország (Dánia korona örököse helyett) Adolf-
Fr id r ike t , Holstein-Gottorp herczegét , lübecki püspököt, választja koro-
uaörökösuek. Ez megtörtént, Igy lépett 1751 a' Holstein-Gottorp ház a' 
svéd királyszékre, a 'mellyet IV. Gusztáv Adolf lemondása u t á n , azo-izág 
rendjeinek Május 10. 180Í) hozott végzésénél fogva, 's XIII. Károly ha
lálával (Febr. 5. 1818) vesztett el. Azon választás után Íratott alá a' vég
béke Abo városában, melly által Svédország Finnlandnak Kymménegord 
t a r tományá t , Friedrichsh&mm és Wilmanstrand városaival és erősségei
ve l , valamint Nyslot városával és erősségével együ t t , Oroszországnak en
gedte. Az olta Kymméiie vize választá Svédországot Oroszországtól, mig 
ezen hatalmasság a' friedriohshammi béke által (Sept. 17. 1809) egész 
Finnlandnak ura lón. Azután Jun. 25. 1745 szövetség köttetett Pétervárá., 
ban Svéd- és Oroszország között. 

A B O V N E M E N T , mint kereskedési megfogás, 's a' theatrumhan *stef. 
ben lévő helyekre nézve, azon egyezést je len t i , a1 melly valamelly tárgy
ban vagy előfogásban faló részvétel iránt meghatározott időre 's megha
tározott közönségesen előre fizetendő áron köttetik. Így abonnirozmik 
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magunkat p. o. valamelly folyó í rásra , a' theatromban egy bizonyos hely
r e , 's r.iind a' kettőre előre fizetvén, mivel már most bizonyos vevők
nek 's meglátogatóknak tartathatunk, mind a' kettőt olcsóbb áron kapjuk, 
(L. ELŐFIZETÉS). 

A B O R I O I N E S , a ' történetíróknál valamelly tartomány legrégibb 
lakosai, kik abban az emberi nem elterjedésekor legelőször telepedtek 
l e , 's a' kik eredetéről és származásáról bizonyost nem tudhatni. A' ro 
mai történetirók azon nemzetséget nevezik igy , melly a1 Trojanusok el
jötte előtt lakozott a' mai Roma tájékán. 

A B R A C A D A B R A , bitbájos szó, a ' mellyről hajdan azt hit ték, hogy ál
tala hideglelést, különösen, a 'makacs , negyednapos hideglelést, és a*' 
hemitritaeust, egy többnyire halálos hideglelést, el lehet Űzni, Most ezen 
szót rendszerént csak tréfából használják, 's mint a' hokuspokus egy 
semmit sem jelentő varázsformula. Q.üerenus Sammonicus basilidicus orvos 
szerént ngy kell ezen szót i rn i , hogy belőle egy magicus háromszeg áll
jon elő, ha vélt munkálatját kell előhoznia, t. i. 
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Ha a'háromszeg, mindég ekkép fedeztetik e l , mindég az a b r a o a d a b r a 
szó jő ki, ha az A-n kezdve 's az első sor utolsó betűjén végezve , akármel-
lyik sorba ugrunk is-által. A' mi illeti ezen babona eredetét, kétség kivül-
valóvá teszik a' görög amuletumok, mellyeken ABPACAAABPA szó van, 
hogy ezen bűbájos szót tiilajdonkép abrasadabrának kell mondani, noha a' 
Zsidók a' helyett abracalant mondanak. Ez a' szó pedig abrasadabra , hi-
hetőkép annyit tesz, mint az aeolicus-görög Sibyl la , e' helyett iiafinixn, 
dívinum oraculum, isteni szózat, a' legfőbb valóság abras szent nevétől, 
és a' chaldaei dabra, oraculum vagy ige szóktól származtatva. Más véle
kedés szerént az abraxas szó ezen zsidó szóknak A b , Ben , Ruach hakko-
desch (Atya Fiu és Szent Lélek) és ezen görög szóknak itarn^ítt ávo |ÚAo», 
(idvesség a' kereszt fájától) kezdeibetüjiből származott. Ezt páter Har -
duin ugy változtatá meg, hogy a ' n é g y utolsó he tüke t , á&gá7rovs <rú£en 
iyíu\vXuáltal magyarázta, hogy azután az abracadabra szónak követke
zendő magyarázatját adhassa: 'ÁjS, B?y 'VoZa.%, il&güircyí <r*>Qi áylai íévSja, 
*A/3, Bf», 'PoJajj, 'A$mai, Deus unus in personis trinis homines salvat per 
crucem; Páter , Filius, Spiritus Sanctus, Dominus Deus unus est. (Az egy 
Isten hármas személyben, az embereket mégváltja, boldogítja a' keresztfa 
által: Atya, Fiu , Sz. Lélek Ur-Isten, egy Isten.) Ez azonban igen ön
kényes fordítás, mert az abrasax szó , sem nem egyiptomi, sem nem 
görög, sem nem zsidó, hanem persiai , és a' persa napistent Mithrast 
jelenti , melly esztendei futásában 365 napot ir le. Egyébiránt a' babo
na az abracadabra szót a' fenemiitett módon i r t a , 's írja háromszeg for
mában egy négyszegű darabka papirosra, ugy hajtotta öszve, hogy belől 
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el val.i fedve az irás , keresztbe várta öszve fejér czérnával, 's ezen le-
veikéhez ngy kötött egy vékony len galandot, hogy annál fogva ezen bű
bájos portékát a" nyakba lehetett akasztani , ugy íiogy egész a' szivgödö-
rig é r t , igy hordta azt 9 napig a' nyakban, 's akkor jókon reggel , nap 
felkölte e lőt t , egy vizhez ment, melly keletre folyt, levette nyakából a' 
bűbájos levélkét, 's hátraveté — a' nélkül mindazáltal hogy fel szabad 
lett volna bontani 's e lolvasni—a' vizbe. Nem szabad volt e' mellett sem 
a' vizhez való utón, sem hazatéréskor senkit is köszönteni, vagy áltáljá
ban egy szót szólani, ha jóltevő munkalatjaitól meg nem akarta magát az 
ember fosztani. Wendelinus, Scaliger, Salmasius, Krucherius és Grote-
fend ig3;ckeztek ezen szó való értelmét kinyomozni. A. B. 1'. 

Á B R A H Á M , Thare f i j a , a 'Zsidók törzsökatyja ' s legnevezetesebb 
patriarchája , Seintől Noe legöregebbik fijától származott. Szül. mintegy 
2000 észt. K. e . , Úrban Chaldaeában. Ifjúsága első éveit atyja házánál 
t ö l t e , és nem vőn részt a' bálványimádásban, melly el vala terjedve 
nemzetsége között. Az Isten szavára, mel ly , magas czéljára mutatván, 
azt parancsolá neki , hogy Canaanban telepedjék l e ; atyjával, nejével és 
Lottal Mcsopotamiába men t , 's Haránt váíasztotta lakhelyül. Atyja halá
la után ide 's tova vándorlott, részént mivel az Isten ngy akar ta , részént, 
hogy nyájainák alkalmatos legelőt lelhesen. Elment LSicheinbe, Bethelbe 
és Gerara tartományába, innen Bethelbe tért vissza. Az ő 's Lot szol-
gáji között támadt visszavonások okul szolgáltak a' kettőnek egymástól 
való elválására. A. Mambrehben maradt; Lot pedig Gomorrában telepe
dett le. Hallván A . , hogy Gomorrát négy arab vezér támadta meg, 's 
Lotot vagyonostól és háznépestül magával vi t te , 318 szolgájával űzőbe 
vette a' vezéreket, 's meggyőzvén őket , Lotot, övéit és vagyonját meg-
szahaditotta. Az Isten kinyilatkoztatta A.nak a' jövendőt, 's a»vele és ma-
radékival kötött szövetséget a' parancsolt körülmetélés által megerósitet 
te . A' két házas társnak agg korok miatt kétségesnek látszék már az Isten 
ígéreteinek beteljesedése, midőn 3 angyal utas képében téré be hozzá-
jok. Ezen angyalok, kik Sodorna és Gomorra gonoszságainak megbün
tetésére valának küldetve, azt jövendölték A.nak, hogy , mire visszajő-
nek , Sárának gyermeke leszen. Sára , ámbár 90 észt. vol t , teherbe esett, 
's Izsákot szül te , mint előre megjelentette az angyal. Midőn Izsák 25 
észt. l e t t , az Isten uj próbára akarta tenni A. hűségét , 's megparancsol
ta neki , hogy egyetlenegy fiját Moria hegyén áldozza fel. Az öreg nem 
késett engedelmeskedni az élet és halál urának. A' farakáson feküvék 
már az áldozat , 's vára a' halálos vágást , de az I s t en , megelégedvén 
szolgája engedelmességével, fentartóztatta ennek felemelt kezét. Sára meg
h o l t , 's A. Cethurát vette nőü l , a' kitől még hat gyermeké lett. Mh. A. 
175 észt. korában, 's egy barlangjában azon mezőnek, mellyetHcth ujai
tól sirul vett magának, Sára mellé takaríttatott. Nem csak a 'Zs idók , de 
az Arabok is ezen patriarehátol származtatják magokat; nevét a' görög 
és romai egyház felvette legendájiba; teszen róla említést a' Korán is , 
's némeily muhammedan irók azt állítják, hogy A. kezdette a' mekkai 
templomot építtetni. A' Zsidók emlékét és sírját mindenkor nagy tiszte
letben tartották. 

A B K A H A M A S A N C T A Cr.ARA. Ez az előadás miatt nevezetes egy
házi szónok Jun. 4. 1642 született Krahenheimstettenben, közel Mös-
kirchhez Svábországban; tulajdon neve Megerle Ulrich volt. 1002 a' me
zítlábas Augiistiniannsok közé állott Maríenbrunnban, Alsó-Austriában. A' 
philosophiát és theologiát Bécsben végezte. Innen Kloster Taxába ment, fel
ső Bavariában , concionatornak, és 1709 Bécsbe hivatott udvari conciona-
to rnak , melly hivatala mellett meghalt Dec. 1. 1709-—Egyházi beszédjei 
a' dévajságnak saját színeivel különböztetik magokat, tömve igen ritka el-
mésségekkel. Ez a 'sajátság, melly a'kor szelleméhez jól illett, számos hall
gatókat szerze neki , 's minthogy popnlaritással is naggyal b i r t , beszéd
j e i nem voltak foganat nélkül. Munkájinakmár csak czimei is furcsa , le-



ABRAHAMITAK ABRAXASKÖVEK 13 

leményes elmére mutatnak , p. o. „ í / u y und J'fuy der Welt ;— ^Heihumen 
Gemisch Gemasch'-'-; Judas der Erzschelm'-'' 'sat. -—• Ábrahámot maga a' ter
mészet iiépszónokhak készité : furcsa rendetlenségü külseje alatt nagy ész 
rejtezett, mély emberesmercttel és nagy igazságszei etette! párosodva. Leg-
merészb szabad lelküséggel feiiyitéő kara vétségeit , 's egy maga vol t , a ' k i 
csapongó ugyan, de lelkes prosájával állott az akkori egyházi szónokok 
bágyadt mysticismusa és szőrszálhasogatása ellen. G. I. 

A B R A H A M I T Á K vagy cseh Deisták. Igy neveztettek a 'vizsgalatra 
kiküldött császári tisztviselők által azon különös felekezetet formálni akaró 
parasztok, a' pardubitzi uradalomban, kik ahhoz a' hithez tartották ma
gokat, mellvet Ábrahám a' körülmctélkedés előtt válla, Ezek II. Jósef-
nek a' vallásbeli türelemről adott rendelésében bizvan, a' homályból, 
mellyben lappangtak, 1782 napfényre léptek. A' Bibliából a' rojatyán-
kon és az egy Istenről szólló tudományon kivül semmit sem fogadtak el. 
Minthogy sem a' Zsidókhoz, sem az országba bevett keresztény felekeze
tekhez nem akartak tartozni, a' vallásbeli szabadság megtagadtatott tőlök, 
's minekutána megtérítésük végett sok próba foganat nélkül tétetett, 11. 
Jósef őket 1783 honjokból katonai hatalommal kihajtotta, 's hármanként 
négyenként Magyarországnak, Erdélynek ésSlavoniának különbféle határ
széli helységeibe küldözte , hol résszerént a' határszéli katonaság közé 
adattak, résszerént a' Bánátban feleségeikkel együtt Catholicusokká té
tettek; de némellyek ott is Deismusokbau holtak meg. (L. Geschichle der 
bűhmischen Deisten Lpzg. 1785). K. J. 

A R R A H A M K E B L É N E K nevezzük az ellenségtől körültáborlott vár
ban azon helyet, a' honnan annak bombalövéseit veszély nélkül szemlélhet
jük. A' védelmező várnagy innen szokta a' korultáborló sereg fekvését ki 
fürkészni; 's a' védelem intézéseit megtenni. • K. K. 

A U R A N T E S , vs, a 'Tejo jobb partján Portugálnak Estremadura pro
vinciájában, 3,500 lak. Meredek halmokon fekvése, a'' mellyek szoros 
utat formálnak , a' vár gyanánt használható régi kastély, és a' Tejonak 
ott kezdődő hajókázhatósága, elejétől fogva nevezetes hellyé tették Abran-
test katonai tekintetben, 's a1 Portugáliáknak már 1702 erős bátyául szol
gált a' körüle táborozó Spanyolok ellen. 1808 Abrantesnéí végezte be 
.liinot azon felette veszedelmes és viszontagságokkal teljes ú t já t , mel-
lyet hadi népével a' Tejo mentében, az e rdős , hegyes és terméketlen 
Beirán keresztül t e t t , mivel ott a' hegytorkolatok, mellyeken az utast 
az igen terhes alcantarai nt viszi Castei brancon keresztül, igen termé
keny, 's csak halmokkal hasittatott rétségen eltűnnek. Jnnot a' kastélyt, 
mellyben senkit sem talált , a' várossal együtt védállapotba t e t t e , 's azon 
gyorsaság, a' mellyel innen seregének elfáradása ellenére is , a' 15,000 Por-
ttigalbeli által védelmezett és 350,000 lakossal biró Lissabou ellen ment, 
valamint azon merészség, mellyel , minekelőtte a 'nép 's az országió szék 
ijedségéből magához jöhetet t , csak 15C0 granaíérostól kisértetve, a' fő 
városba bement, annyira megnyerték Napóleon megelégedését, hogy 
ez Junotot minden későbbi kézzel fogható katonai hibáji mellett is abran-
tesi herczeggé nevezte ki. Az abrantesi vár a' cintrai egyezéskor az An
goloknak adatott á l ta l , kik azt még jobban megerősítették. L—ú. 

AB RA x A s KÖ VE K , a' metszett kövek igen eltérje !t classisa, mel
lyek emberderekat emberi kezekkel, kakasf'őt és kigyólábakat mutatnak, 's 
a' mellyekre különböztető jelül görög betűkkel ezen szó abraxas , vagy 
gyakrabban ábrasax van írva. Bellermann QJjiber die Gemmen der Altén 
mit dem Abraxas Sildé Berlin 1817—19) csak ezeket esméri valódi abra-
xasköveknek. Az e' fajta gemmák, mellyek Egyiptomból, Ásiából, Spanyol
országból nagy mennyiségben kerültek az európai gyűjteményekbe , Beíler-
man szerént a' Kasilidiaiiusok keresztény-gnosticns felekezetének sajátjai, 
's majd tanító szerül, mellyel titkos mondásokat kapcsoltak öszve, majd 
esmertetó j e lü l , majd amnletumul, vagy talismanul szolgáltak. Grote-
f'end az abraxas nevet persa vagy pehlvi eredetűnek tartja. Bellermann 
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ezen két egyiptomi szóból abrak és sax véli öszretettnek lenni , 's igy 
fordítja, , ,a ' megáldott szentül tisztelt i g e " , melly mystica formájá
ban a' Zsidók ki nem mondható tetragrammatonjára (Jehova) emlékez
tet . Mások máskép magyarázták; 's már a' régiek ezen névből a' betűk 
ö'szveszámlálása á l ta l , számjelül tekintvén azokat , bizonyos értelmet igye
keztek kihozni , 's 3C5 sült ki munkájokból. Az ujabb időkben sokféle 
gemmákra vitetett által az abraxas név , mellyeken rejtett értelmű jele-
ze tek , különös characterekkel irt szók, mint ablanathanalba 'sat. sőt más 
symbolumok mellet a'Sabaeismus jelei a' nap és hold is látszanak; de a' 
Basilidianusok tulajdon characteristicus bélyege hijával vannak. Ezek he
lyesebb neve abraxoidek. A' basilidianus aeonok neveit, mellyek sok e' 
Classisu, írással jelezett gemmákon fordulnak e lő , a 'semitai nyelvek se
gítsége által fejtegeti Bellermann. Sikeres mindazáltal magyarázatjaival 
egybevetni a 'Neande ré i t , mellyeket ezen czimii munkában ado t t : Ge-
nelische Entwicielung der vornehmtten gnottifchin Syitevte. 

Á B R Á Z Ó li Á s , közönségesen azon cselekedet, melly által valami bel
ső (gondolt tárgy) közöltetik és a' külső szemlélet tárgyává té te t ik , .vagy 
mások elejébe jelenetkép állíttatik. Ha pedig aestheticai ábrázolásiéi van 
szó , tehát olly bánás valamelly aest/icticál tárggyal, melly által az a' szem
léletre nézve önmaga által tetsző alakot nyer. Ezen tárgy nviijdég vala
melly aestheticai i dea , melly a' mivészben származik, maga sem tudja, 
miként. De általa egész lelke felizgattatik, 's minden szellemi creji azon 
eleven játékba té te tnek , mellynél fogva azok rendkívüli könnyűséggel és 
szándék 's regulák cszmélése nélkül végtelen bőségét hozzák elő s rak
ják együvé az ahhoz illő előterjesztéseknek; egy szóval a' mivész a' 
I E L K E S Ü L K S (1. e.) állapotjában van. De itt két pontot különböztetünk-
meg : 1) a ' t á rgy vételét vagy felfogását, a'niellynek előterjesztése á l ta la ' 
mivész tehetségei rendkívüli munkásságra gerjesztetnek, és 2) a' tárgy 
előterjesztésének kiképzését felemelés, kiszélesítés , és az előterjeszté
sek képes megjelenítése 's egymáshoz kapcsolása által. E' két pontban 
mutatja ki magát kiváltképen az aesthaeticai genie. Mi csuda m á r , ha a' 
mivész kimondhatatlan szerelemre gyulád lelkesülése tárgya iránt, a 'melly 
még nem va ló , hanem csak mint csira van jelen ő benne! itt a' határ, 
mel ly a' csupa szépségérző embert és a' mivészt egészen elválasztja egy
mástól. Mig amaz a' maga szerelmével vissza felé fordul, hol az valami 
elérhetetlen után való ohajtözássá válik , a' miv.ész szerelme előfelé for
dul , 's ösztönné vál ik , a z t , a' mi benne é l , magán kivül is megvalósí
tani. Megtelve e' gondolat tal , alája veti immost képzelődő tehetsége 
teremtését a' hidegebb ítéletnek , 's a' törvény nélkül való törvényt nyer, 
értelem és ész által. Ez a' harmadik momentuma a' helyes elgondolásnak, 
elrendelésnek, áltnézésnek, a' plánum forma szerént való feltevésének, a' 
mellyet azután egy negyedik követ , t. i. az ábrázolás momentuma, mi
dőn az aestheticai idea valóságra lépik , és a' gondolt tárgy szemléletté 
válik. Minden ábrázolás tehát a' belsőnek megkülsőitése, valami belsőt 
hoz az külső szemléletre. Azonban a' mivész ábrázolási ösztöne nem ha
tározatlanul nyilatkoztatja ki magát és nem vakon munkálkodik. A' mi-
résznek nem csak az czélja, hegy ábrázoljon, hanem valami meghatá
rozottat akar ő ábrázolni, a 'maga lelkesülésének tárgyát , a' melly őt egy 
elevenen megkapó érzés állapotjába helyezteti. Ezen tárgytól akarja és 
várja ő, hogy minekutána az valóságra lépet t , és másokra nézve szem
lélet tárgyává l e t t , a' szemlélőt hasonló állapotba t egye , a ' m i neki csak 
azon feltétel alatt sülhet el, ha a' külső szemléletnek adatott utókép hason
lik az ő lelkében lévő eredeti képhez. Ez pedig csak azon mértékben fog 
neki elsülni , a' mint talentuma 's üg5'essége van az eszközök használásá
ban , mellyek által az ő mivészsége magát kifejezi; és csak akkor tulaj
donítanak neki ábrázolási tehetséget (melly több belső képességekből és 
külső készségekből á l l , kiváltképen pedig phaiitasián és itelő tehetségen 
alapul) . Minden szép mivészség a' szellem beszédje szellemhez az érzék-



ÁBRÁZOLÁS. 15 

nél fogra, való kSzlés á l ta l ; a' ki az érzék által nem tudja magát köz
leni , nem mondhatja ki a' szellemet. Mi fontos tehát az ábrázolás! Az 
által éri el vagy bukja el a' tavivész a' maga czélját. De őrizkedni kel) azt 
a'csupa mechaniciis bánással , a' kidolgozással felcserélni, mellycsak esz
köze az ábrázolásnak , a' mellyben a' szellem minden pontokban a' mun
kát a' szellem ideájának alája veti. Egy érzékikép szemlélhető valami a' 
szellemnek egy meghatározott ideáját fejezze ki, és egy ezen ideához illő 
érzelmi állapotot hozzon elő. Ez a' kívánat. Ha már ezt szorosan megfon
toljuk, ugy találjuk, hogy szemlélhetőség és objectivitas, idealitas és to
talitás azok a' feltételek , mellyek alatt lehet egyedül ezt véghez vinni, 
és hogy az altatás (illusio) bizonyos mivészségekben közvetetlen követke
zése ennek. Midőn az objectivitas (tárgyasság) minden ábrázolásnak első 
feltételévé té te t ik , szembe tűnik, hogy tulajdonképen csak a' képző mi-
vészségek azok, 's ezek közt ismét kivált a' plast ica, a' mellyek ábrá
zolhatnak , azaz , valamit mint való , 's tért betöltő tárgyat az elfogad-
hatékony érzékek elejébe állithatnak; mert ezen nvivészségek hoznak elő 
alakokat tulaji.on értelemben. Ezt a' legérzékibb megjelenítést egyik sem 
érheti el a' többi mivésziégek közül. Mindazáltal azoknak sem kell 's 
nem lehet az érzéki megjelenítés nélkül szükölködniek, sőt némelly ujabb 
mütheoristák még plasticai (tiszta objectiv) ábrázolást is tulajdonítanak 
azoknak. Hogy lehet ez másként hanemha altatás által? Nem olly alta
tás ugyan , mintha valami hamisat igaznak, vagy valami igazat hamisnak 
tar tanánk, hanem ol ly , melly által a' mi előterjesztéseink való dolgoknak 
látszanak előttünk, melly által valami bennünk lévőt kívülünk lévő gya
nánt tekintünk, és azon képeket, a' mellyeket magunk teremtünk, érzékek 
riltal észrevétetni hisszük. „Val inak" mond Klopstock, ,,való dolgok, és 
előterjesztések, mellyeket mi azok felől csinálunk. Némelly dolgok fe
lől való előterjesztések olly elevenekké lehetnek, hogy azok jelenvalók
nak 's szinte magoknak a' dolgoknak látszanak előttünk. Ezen előterjesz
téseket én csaknem való dolgoknak nevezem. A' ki igen boldcg vagy igen 
uoldogtalan, és a' mellett eleven , az fogja t udn i , hogy neki az ő előter
jesztései gyakran csak nem való dolgokká váltak. A' mint ez a' tárgyakat 
magának ábrázolja, ugy ábrázolja azokat a' költő másoknak. Az ábrázo
lás czéija (helyesebben: munkalatja) altatás. A' költő ábrázolása á l ta . 
tóhb mint a' rajzoló mivészé. Az utóbbinál az érzék választja el a' dolgot 
ez pedig az t , a' mit lát, mivel tovább mulat rajta, szorosabban vizsgálja, 
mint a' lélek a' gondolt t á r g y a t , és igy könnyebben felfedezheti az ál-
tatást." Azon figyelmet érdemlő jegyzet u t án , hogy nem minden tárgyak 
ábrázolhatók, szól Klopstock az ábrázolás eszközeiről a' poésisben, 's 
e' következőket számlálja e lő , mellyek közzUI a' minémiiséghez vagy fog
lalathoz képest többen vagy kevesebben lehetnek eggyütt. 1) Azon életnek 
kimutatása, melljel a' tárgy b i r ; 2) szorosan igaz kifejezése az indulat
nak; 3) egyszerűség és e r ő ; 4) öszveszoritása a' különfélének; 5) az apró 
és még is sokat határozó környülménjek kiválasztása; 6) a' gondolatok 
elhelyezése, hogy mindenik o t t , a' hol á l l , a' legmélyebb benyomást 
csinálja; 7) belsőség vagy a' dolo^; tulajdonképi legbelsőbb minémilségé-
nek kiemelése; 8) komolyság. Az ábrázolható tárgyak közt első helyen 
állnak azok, a' mellyek sok cselekvést foglalnak magokban, de a' csele
kedetek egészen tulajdonképen is kiabrázoltathatnak. Ezér t neveztetnek 
megkülönböztetve ábrázolóknak azok a' költésnemek, mellyeknek tárgyai 
cselekedetek vagy történetek. (L. I 'OKSIS). Innen önkényt folyik a' színját
szó mivés/.ségére való különös alkalmaztatás; a' színjátszónak ábrázoló 
poésist , még pedig a 'mennyiben mimicus, a' képző mivészség alakjában 
kell megvalósítania. A' cselekvő személyt , mellyet ő a' költő drámájá
ból előterjeszt, nem csak előterjeszteni kell nek i , azaz , nem csak ugy 
látszani, mintha ő az a' személy volna, hanem ábrázolni ke l l , azaz , azt 
a' látszást egészen az altatásig v inni , mintha valósággal azon személyt 
látnák. (L. EMHKKÁUKÁZOI.ÁS.) 
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A B R ti i ) , A B R u D R Á N y A , Auraria major, németiVi Criiss-ScJilatlen, 
másként Allenburg. É. sz. 40° 14 ' , k. h. 40° 46'. Erdélyben Alsó-Fe
jér vármegye felső kerületének magyar-igeni járásában fektő bniváros és 
a' bányakamarának lakhelye, Abrud vize mellett. Romai emlékkövek , va
lamint régi neve , Auraria (oláhul Aurud, onnan Avrud, Abrud) azt je 
len t ik , hogy itt már régen aranybányák miveltettek ; a1 mint azok most 
is elég gazdagok. Az éjszaki banyák Verespatak nevezete alatt esniere-
tesek. Lakosi Magyarok, Szászok, Oláhok, kik Reformátusok és nem 
egyesfiit Görög hitűek. S—.«. 

A B R U Z Z O , a' nápolyi királyság legéjszakibb része, é. és ny. az egy
házi status-, k. az adriai tenger-, d.Apulia- és Terra diLavoróval határos, 
230 nsz. mf. 028,000 lak. számlál , 's éjszaknyugoti, Abruzzo ulteriore le II,-
és délkeleti r é sz re , Abruzzo citeriore, oszlik. Ezen hegyes völgyes tar
tományt az Apcnninek legmagasabb ága (gran sasso) hasítja keresztül, 
a' melly kiváltkép Abruzzo uitcrioreben igen magas és meredek, 's az 
ország belsejével nehcziti az öszveköttetést. Az i t t eredő folyók, a' 
T r o n t o , Trontino 'sat. többnyire függőleges irányban folynak az adriai 
tengerbe , 's a ' Pe sca r á t és Sangrót kivévén, erdei folyók, mellyek a' 
sebes esőktűi , főképen tavasszal , felduzzadnak, 's a' hidakr.t elrontják. 
Az Abruzzók éghajlatja kellemetlen, a' hegyek tetejét Octobertől Áprili
sig hó fedi , a' magas hegyeket siirü erdők borít ják, csak a' völgyek ter
mékenyek, mellyek mindazáltal, mivel a' lakosok inkább pásztorok, mint 
földmivelők, olly kevés gabonát teremnek, hogy csak igen szűken jöhet
nek ki vele a' lakosok. A"' mandola-, dió- és más gyümölcsfák mindenütt 
's a ' tengerhez közel lévő alacsonyabb tájakon az olajfák is tenyésznek. 
A' barmok különbféle nemei a' legszebb nyajakban legelnek a' tetőkön és 
a' völgyekben, 's csak azok teszik a' kivitelt. Nevezetesebb városai: Aqni-
l a , Pescara (mind a' kettő varral) Chieti (a' hajdani Tcate) és Sulmona. 
Az Abruzzók legnagyobb fontossága katonai fekvésekben áll. Mint oltalom
bástya 15 német m. földnyire nyúlván el az egyházi status mellett , ki
váltképen az által nevezetes ezen két tartomány, hogy csak egyetlenegy, 's 
az által a' hadi seregnek felette terhes országút megyén belőlük az ország 
belső részébe, ellenben a'földközi tengerpartjaitól a' bérczen keresztül az 
adriai tenger felé épen semmi országút sincs. A' nápolyi királyság annak-
okáér t , h a j ó i védelmeztetik, csak két országúton, mellyek közül az 
egyik a' földközi tenger és a' pontini posványok mentében Romától Ter-
racinán és Capuán keresztül megyén Nápolyba, a' másik pedig az adriai 
tenger mentében Anconától Atr in , Pescarán rsat. keresztül viszi az or
szág kebelébe az ellenséget, támadtathatik meg nyomosán. Az utóbb em
lített országúton a' sok egymástól egyforma távolságra lévő folyóvizek 
közül mindenik igen jó álláspontot formál, mivel a ' se reg jobb szárnya 
a' t enger , balja a' közel lévő bérezek által védelmeztetik, és a' meg-
támadónak oldala csak a' hegy felől fenyegettethetik megtámadtatássaí, 
melly álláspontoknak kimozditása vitézi ellenállás mellett igen sok vér
be kerülne. A' másik országúton ellenben Terracinán keresztül nyomul
n i , a' nélkül , hogy a' megtámadó fél az Abruzzókat elfoglalná, még 
veszedelmesebb; mert már Roma felől fenjegethetné. hátulról veszede
lem az ellenséges sereg bal oldalát, mihelyt megérkeznék Terracinához 
a' bérezek tájékáról. V é g r e , ha az ellenség mind a' két országúton 
egyszerre nyomalna e lő , ezen esetben az öszveköttetés, minekelőtte 
Pescará t , a' honnan igen jó országúton mehetne a' bérczen keresz
tül Sulmonába, és Teanoba, elérné, egészen ketté vágathatnék előtte, 
a' fen említett nehézségek közül mindenikkel egyenként kellene küszköd
n i e , 's méltán félhetne a t tó l , hogy részenként fog meg veretni. Az Abruz
zók elfoglalása annakokáért Nápolynak elfoglalására elmulhatatlanul szük
séges , arra pedig reá menni felette nehéz. A 'min t már mondva van , az 
egyházi statusból az Abruzzókba vivő országutak közül , csak a' Rietiből 
Civita dacaién keresztül Aquilába és Sulmonába menő alkalmatos a' tá-
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bort eszközök szálitására, és csak két más országut használtatható a' 
katonák hadi rendben való menetelére, án j r igen nehezen; minden más 
utak csak keskeny ösvények, mellyeken a.' katonák csak egyenként mehet
nek 's egymás után, és a' lovasság lovait vezetni kénytelen. A' r ie -
tii országot tehát az az egyetlenegy, mellyen Nápoly megtámadtat-
hatik; de itt is igen megkönnyíti a' védclmezést az antrodoccoi erős szo
ros ut és a' számos jó álláspontok. Ezen kiviil a' mély völgyekkel 
teljes nagy erdők a' Guerillák vagy a' Tiroliak módjára való hadakozásra 
's az ellenségnek hátulról való megtámadására igen alkalmatosak, 's ha 
a'Nápolyiak jó katonák volnának, az Abruzzók «iz ellenségnek igen sok 
embereibe kerülnének; de havalamelly nép bátorsággal és erővel nem bir, 
ha a' katonák nyulszivüek 's olly gyávák , hogy ha csak eszekbe jut az ütkö
ze t , már megfutamodnak, a ' legkedvezőbb fekvés is haszonvehetetlen. 
Innen lehet kimagyarázni, hogy az oltalmazó háborúra alkalmatos Abruz-
aók elejétől fogva igen kevés hasznára voltak a' statusnak , és hogy Ná
poly most a' Németek, majd a 'Francziak -vagy Spanyolok zsákmányává 
lett. Csak egyszer (1798) fogtak fegyvert az abruzzoi lakosok a' győze
delmesen előre nyomuló Francziak elien, midőn generális Hilarion-PoinUt 
megölték, generális Rnscát elfogták, és a 'hódoltatóknak, kiváltképen ge
nerális Duhesme osztályában, tetemes kart tettek. De mivel a 'nápolyi se
reg már az egyházi statusban megveretett, és mihelyt Francziak mutatkoz
tak, megszaladt, az ezen hegyes völgyes tájakon lakott 's a' Romaiakra 
nézve félelmes vitéz Samnitesek, Marsusok és Sabinusok maradékai vi
tézségének szempillantatnyi felbuzdulása csak keveset segithetelt az ország 
megszorult állapotján^ a'későbbi 1806-ki lázadások pedig inkább közönsé
ges haramiáskodásokhoz hasonlók, 's nem válnak dicsőségekre. 1815 midőn 
Murát az Austriaiak elien fegyvert fogott , az országlás sokkal gyűlölete
sebb volt, hogysem a' tolentinoi ütközet után a' nép mellette fegyverre 
kelt volna; az Abruzzókban született katonák, midőn visszavonulások alkal
mával hazájokon keresztül mentek, ellenállás helyett elszéledtek, és a' 
keleti parton lévő folyó vizek inkább akadályoztatták a 'Nápolyiak vissza
vonulását, min t ax ellenség előhaladását, melly könnyű csapatjaival mind 
a' tenger pártokon lévő országutakon, mind a' hegyek közt minden e l 
lenállás nélkül előnyomult, és ezen gyors előmenetele által a' nápolyi ha
di sereget tökéletesen szétoszlatta. Az 1821 felzendült Nápolyiak leg
nagyobb hasznokat reménylettek az Abruzzóktól védelmekre nézve , és nem 
csak a' Carbonarik gyűlései, hanem a' franczia követek kamarája is ma
gasztalta a' föld hasznos fekvését'* a'lakosok vitézi le lkét , a' melly azok
ban, mint vitéz élejiknek méltó maradékaiban, ismét felébredt. De a' kö
vetkezés a' várakozást egészen megczáfolta. Minekutána az Austriaiak 
azon czélja, hogy Abruzzót a' Civita ducalci országúton, Aqnila és Sul-
mona felől megtámadjak, megállapittatott , generális B K P E (1. e.) megtá-
madólag kezdette magát viselni. Mart. 7. 1821 Civita ducalénél általment a' 
határon, és generális Geppertet megtámadta Rietinél. Serege csak hamar 
igen nehezen nyomult eiőre, melly környülállás és 2 austriai bataillon-
tól lett megkerültetése miatt visszahúzta magát. Az Austriaiak min
denütt nyomban követték, Wallmoden osztálya már 9-n megjelent az 
antrodoccoi (1. FRIIHOXT) erős szoros ú tná l , megtámadta a z t , minek
utána egy más osztály a' borghettei hegyszorost már annakelőtte kevés 
faradsággal megvette volna, és csak hamar elfoglalta, mivel a 'Nápolyiak
nak egy része az uj országlással nem lévén megelégedve, a' másik pe
dig félénkségből szétszaladt. Ekkor az egész nápolyi sereg szétoszlott, 
a' polgári 's önkényes katonák honjokba visszamentek, a' rendes katona
ság pedig az elszökdö'sés által elgyengülvén, az ország belsőbb részébe 
vonta magát, 's maga Pépe is elhagyta a' sereget , niegbosszonkodván 
annak nyulszivüségén. Aquila már 11-n megnyitá kapujit , az i t t lévő 
erősség feladtainagát, 's az abbruzzoi lakosok élelmet szolgáltattak az au
striai katonáknak, és egy áltáljában semmi kedvet sem mutattak a' fegy-
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rerfogásra. Az Austriaiaknak Sulmonáha lett gyors előnyomulása által 
generális Carascosa, ki a' térj «> Inai országutat védelmezte, valamint azon 
sereg i s , melly az adriai tenger partján lévő országúton ál lot t , körfllke-
r i t t e t e t t , és mind a' ke t tő , mivel a'' polgári és önkénjes katonák itt is 
szétszaladtak, hasonlóképen visszavonult. Így lett vége ezen háborúnak, 
melly uj bizonysága annak, hogy a' thermopylaei hegpzoros is hasznu-
vehetetlen , ha Spartabeliek nem védelmezik. — Ezen hegyeknek lako
sai azon haramiáskodó népnek törzsöke, melly az Abruzzókban, valamint a' 
Sabinusok tartományának hegyein i s , Nápolynak és az egyházi statusnak 
határszéleit félelmessé teszi. Ez a' rabló nép hegyek közt lakó föidmi-
velőkből á l l , a 'kiknek vagyonjok és háznépek van; hanem a' földmiveléseii 
k ivü l , durva természetektől \s szükségektől ösztönöztetvén, a' harumiás-
kodást is űz ik , társaságokba állanak öszve, és felfegyverkezve az uta
zókra , sőt gyakran térségen lakó hazájok fijaira 's ezeknek házaikra is 
reaiitnek. L—il. 

A B S A I . O M , Dávid második, Maehától , Gesnrki rá lya Talmai leá
nyától szül. fija, Amnont, atyjalegidősb fiját, Tiinmarnak, ii' ki A. testvére 
va la , megszeplósitése miatt megölvén, nagyatyjánál (Talmainál) keresett 
menedéket, 's 3 évig mulatott nála, inig Dávid, Joab közbenjárására vis-
szajöttét meg nem engedte. Haza térvén Jerusalembe, két esztendőt kel-
le haragra gerjedt atyjától távol élnie. Ezen keménység latszik oka len
ni A. Dávid ellen való támadásának, melly veszéllyel fenyegette a' thro-
nust. De Joab, meggyőzvén a' felzendült sereget, A.t, a 'ki hosszú haján egy 
tölgy ágára akadt , megölte,—-A. Jerusalemtől két stadinmnyira márvány 
emléket emeltetett vala magának; még ma is láthatni egy ugy nevezett 
Absalomoszlopot, de ez a' görög épités később mivé. 

A B S O L U T I O , 1 . O L D O Z A T é s F E I , O L D O Z Á S . 
A n s o i U T i s j i u s I . P R A K D E S T I N A T i n . 
A B S O V V T U S , 1. Á I. T A L Á N Y O S. 
A B S O R B EN T I A. Így neveztetnek azon orvosszerek, meJJyek azon 

czélból rendeltetnek, hogy a' test nedvét magokba vegyék, 's p. o. a' gyo
morban lévő csipősségeket és savanynságokat besziják. 

A B S T R A C T U M , A B S T R A C T I O . A Z értelemnek azon tehetségét, 
melly szerént azon előterjesztést, meljyet egyes tárgyaktól vett vala, ön
magában vizsgálóra veszi , annak közös és kttlönöző részeit gondolatban 
egymástól elválasztja, és a' hasonló ismertető jegyeknél fogva egyszers
mind több tárgyakat gondol, abstraháló vagy elvonó tehetségnek , magát a' 
munkát abstractiónak, 's azt a' megfogást, melly iílykép előáll , kivált ha 
az egyes tapasztalati tárgyaktól vétetet t , abstrahált megfogásnak vagy abs-
tractumnak nevezzük. Azon tárgy pedig, mellytől abstrahálunk, eoncretuni-
nak neveztetik. — A' concretum a' tapasztalás által adatik, ellenben az abs-
tractumot maga a' lélek hozza elő. (Vö. CONCRETUM). A. B. S. 

A R U K I R , a' régi Canopns, most falu 100 a ab lak., ran erős vára, 
egy földcsucs és több apró szigetek által fedezett tágas tengeröbölnek 
nyugoti oldalán, az egyiptomi pa r ton , 4 órányija keletre Alexandriától. 
Ez a' hely az ujabb históriában azon tengeri ütközet által lett hiressé, 
mellyben angol admiral Nelson Aug. 1-—3. L 9 8 a' franczia flottát semmi
vé tet te . Az utóbbi Maj. 19. 1798 indnla ki a' touloni kikötőből, hogy 
egy hadi sereget gen. Bonaparte vezérlése alatt Egyiptomba vigyen. Mi
helyt erről a' Cadix előtt kóválygó angol admiral St. Vincent hirt vett 
va la , elküldé contreadmiral Nelsont 14 lineahajóval a' földközi tenger
re , és parancsot ada n e k i , hogy az ellenséges flottát keresse fel és tá
madja meg. Alig pillantotta meg Nelson Augb. az ellenséges hajókat az 
abukiri kikötőben, azonnal jel t ada az ütközetre , 'a alig éikczhetének 
helyeikre a 'franczia kapitányok, kik épen az admiralhajón valának egy
begyűlve, midőn már az első angol hajók elkezdek a' megtámadást. 
Ámbár a', franczia flotta, görbe lineába állí tva, olly közel hozzá szo-
rula egy kis szigethez, melly egy ágyukból 's mozsarakból álló batte. 



ABULFEDA AOADEMIA 19 

ria által fedeztetett, a' mint csak lehetett , mindazáltal Nelson hirtelen 
hallatlan vakmerőséggel keresztül töreté flottájának felével a' sziget és a' 
franczia ütközetlinea közöt t , és a' száraz felől leeveztete annak háta 
inegett, inig a' másik fele annak frontja elejébe vonnia, és egy puskalö-
Vetnyire attól vasmacskákat ereszte , ugy hogy a' franczia hajók mind a' 
két part felől, mind a' tenger színéről megtámadtattak. Esti hetedfél óra-, 
naplemenetkor kezdődék az ütközet. Egy óra múlva 5 franczia hajó 
fosztatott meg árboczától és foglaltatott el. A' franczia admiral Brueys 
egy ágyúgolyó által elveszte é le té t , l 'Orient nevű hajója nagy elevenség
gel folytára még a' tüzet , midőn egyszerre lángba borult. Tiz óra tájon 
a' 120 ágyús pompás épület felrepüJe a' levegőbe. Csak 70—80 ember 
mentethetett meg ezerből. A' halálosan megsebesíttetett kapitány Casa
blancát önkényt követé a' halálba 12 évii fija. Azonban a' többi hajók 
egész reggelig folytaták az ágyúzást , míg a' franczia flottának teljes meg-
győzettetése el nem választá a' dolgot. Csak 2 lineahajó és 2 fregat me-
nekedék meg a d t á b a és Corfuba; 9 lineahajó elfoglaltatott, egy a' 
levegőbe repült , egy más egy fregattal együtt magoktól a' Francziák-
tól elégettetett , egynek pedig a' feneke kifúratott. Jgy tétetet t semmi
vé másodszor a' franczia tengeri erő a' földközi tengeren; az angol 
zászlók lobogtak Gibraltártól Alexandriáig, és elvágatott a' Bonaparte 
közösülése Francziaországgal, kinek ellenségei merész reményektől lel-
kesittetve, a' következő esztendőben egy nj coalitio áltál egybeszövetkez-
tenek. (L. EGYIPTOM , Francziák kiszálása.) 

A B U L F E D A (tulajdonképen Ismael)^ Hamah fejedelme voltSyriában. 
Melléknevei: győzedelmes király 's a' vallás oszlopa voltának. Ezen mint 
histöricus és geographus nevezetes 'Arab, a' Saladinról és vitézi te t te i 
ről hiressé lett Ajubiták nemzetségének maradéka, szül. Damascusban a' 
hegira 672 e. (1273 a' kereszt, szám. sz.) Még ifjú vo l t , midőn több 
ütközetben vitézsége által magát megkülönböztette. Nagybátyjától Ha
mah fejedelemségét nyerte örökségül , de birtokába a' közte 's testvére 
között támadt visszavonások miatt csak néhány esztendő múlva juthatot t , 
's megmaradt abban 732. (1333) történt haláláig. Az i rók , kik felőle 
szólnak, Abulfedát jelestulajdonságu fejedelemnek vallják, kit a' harcz-
mezőn bátorság és vitézi lélek 's bölcseség diszesitctt a' tanácsban. A' 
kormány bajainak közepette is buzgón foglalatoskodék a' tudományokkal, 
mindenkor valának tudósok körüle , 's hatalmát és gazdagságát a' tudo
mányok elősegítésének szentelé. O maga alapos tö r t éne t i , törvtnyttido-
inányi, orvosi, botanicai, mathematicai és astronomiai esmeretekkel birt, 
's hosszú vizsgálódásainak gyümölcsei több becses munkájában fenma-
radtak, mellye.k legneVezetesebbike: „Az emberi nem tö r t éne t e" 's ezen 
czimü geographia : „Az országok valódi fekvése." Ezen irományokat több 
rendbeli részenkénti kidolgozásokban, fordításokban és kiadásokban bírjuk, 
nevezetesen a' történetieket: Annales moslemici arab. et lat. opera el stuif. 
Meiskii (1789—94. 5. köt.) De vita et rehus geslis Mohammedis. eő. Gag* 
irier (1723), hiellyhez Schnltens auctnariumot készített. Geogiaphiájáiiak 
részeit Graevius, Reiske, Murator i , Michaelis, Riiik, Eichhorn, Rosen* 
niilller, Paulus , Rommel adták ki. A. saját keze írását Parisban láthat* 
Ili. Irományai hitelesek, írásmódja csinos. 

A B Y S S I N I A , 1 . A F R I K A é s H A B K S Í 
A c A D É M I A , ]'. P r . A T O és N E O P [i A t O NI C Ü S 0 Ki 
A C A D E H I A , 1) annyi mint tudósok vagy mivészek egyesülete^ 

kik a' tndohiáiiy és mivészség teljesb és mélyebb kidolgozását veszik 
ószvcs munkálkodások tárgyául. Nem saját tulajdonja ezen egyesületnek 
a' tanítás j, sem a z , hogy Országos pénztárból fizettessék. A' párisi, 
stockholmi 's berlini academiák egy részben ugyan tanitó intézetek is , 
de ezzé csak a' később időkben le t tek , elejénte nem tanítottak. Az 
egyes tagok vagy magok választanak külön mivészséget és tudományt, 
vagy a' kormányszék bizza reájok ez vagy amaz ág teljesebb kidolgöz-á-
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sát. Ezt ők külön mnnkájik által cselekszik, niellyek a' rendes ülésekben 
felolvastatván, a' társaság irományai között helyt foglaluak s meg is je
lennek. Nevét ezen intézet az athenei xx.x%i)filx-tól vet te , melly bizonyos 
Akademosnak birtoka és nevezetes vivó oskola volt , egyszersmind azon 
hely, hol Plató tanit vala. Ezen névvel illeték későbben azon három philo-
sophiai felekezetet, mellyek a' nevezett oskola téréiből kerültek k i , u. ni. 
az e l ső , mellyet P l a t ó , a' második v. közép, mellyet Arcesilaiís, 's a' 
harmadik academia, mellyet Larides vagy Carneades alkottanak. A' leg
első in tézet , melly a' régi időben ezen nevezetet^ ugy mint mi ma ves
szük , megérdemli, Alexandriában állott. Itt támaszta legelébb is a' Pto-
lemaeusok bőkezűsége egy számos tudósokból álló gyülekezetet, meily-
nek egyedül az emberi esmeietek mivelésén 's gyarapításán keíl vala 
dolgoznia; de a 'me l ly csak hamar épen semmin, vagy legalább gramnia-
ticai feszegetéseknél egyeben nem dolgozott. Alexandriából kapák el a' 
Zsidók azon academiák alakjait, mellyek az I-ső század elhunytán az 
Euphrates.melléki városokban, n. m. Sorában, Nehardeáb., Punebeditában 
kezdenek emelkedni. Ezektől vevének a' Nestorianusok a' ü-ik századb. ta-
nnltságot 's Ízlést; 's ezektől ismét az Arabok, kiknek jeles khalifajik, értein 
Almansort, Harun alRasidet 's Almamunt, Cordovától egész Bokharáig. a' 
kelet legtávolabb vidékéig, igen sok academiát alkottak, 's ritka keJ i e -
Késekkel ápolgattak. Volt Nagy Károly udvarában is academia, mellyet 
ő mesterének Alcuinnak tanácsából szerzet t , s ő maga tagja Ión; azon
ban ez a' szép kezdet Alcnin halálával eltűnt; 's most már nem találunk 
igaz academiára mind addig , mig Konstantinápoly bevétele sok görög tu
dóst Olaszországba nem üze. Ekkor legelébb is Lorenzo da Medici állitá 
F l o r e n c z b e n görögacademiaját , mellynek Argyropulus, Gaza Tlieo-
dor 's Chalkondylas valának tagjai. Utána állitá Cosmus a' Pláto.cade-
m i á t , czélja: Plató munkájinak tudós gyakorlása 's a' platói bölcselke
dés felélesztése. Ez a' két intézet sem állott ugyan soká; de más , kiterje-
dettebb academiák léptek nyomaikba, 's az olasz föld példája után egés:< 
Európában elterjedtek. Felhozzuk itt mind a' r ég i , mind az ujabbak közül 
tárgyak rendje szerént a'jelesbeket. A) KÖZÖNSÉGES, tudományos acade
miák. 1560 álla fel Nápolyban a' mathematicai és physicai tudomány eme
lése végett az Academia secretorum naturae; de nem sokára a' pápa ti
lalma eloszlatta. Követé az Academia dei lincei Romában, berezeg Cesi 
által a lkotva , ugyan azon század vége felé, ennek tagja volt a* hires 
Galilei. Az Accademia del cimento a' 17-ik század elején támadt, berezeg 
Medici Leopold. későbben cardinalis, valaalkotója; tagjai közül Paolo di 
Buono, Borel l i , Vivani, Magalot t i , Redi 's még többen nevezetesek. 
Az Accademia degf inquieti Bolognában, melly későbben az Accademia 
delin Traciá-val olvasztatott egybe, igen jeles értekezéseket adott 1667 
ezen czimmel „Pensieri fisico-matematios;" 1714 a' bolognai institutiini 
mai egyesült , 's azolta institutum academiaja, vagy (XI) Kelemen aca-
demiája lett neve ; jeles könyvtára van, 's igen gazdag természeti tár 
gyak gyűjteménye. Ezeknél korább az 1540 Rossunóban felállott Sociefa 
scientificá rossunense degl' incuriosi, melly elébb szép mi iekke l , 1095 
olta pedig tudományokkal foglalatoskodik. A ' n á p o l y i k i r á l y i aca
demia 1779 olta á l l ; Írásai között jeles vizsgálódásokat lelni némelly ma-
thesist illető tárgyak felett. Végre az olaszok közül megnevezzük ínég 
a' t u r in i , paduai , genuai , sienai , mailandi 's veronai akadkt , mellyek 
mindnyájan adtak írásokat. Egyálta'.jában az olasz föld valóságos tenyész
tő földje az ebbeli tudományos intézeteknek; Jarckius 550 jegyez fel név
sorában. A ' t u d o m á n y o k franczia királyi a c a d e m i a j a „Acadcmie 
royale des ieiencil" Parisban 1666 álla fel, alkotta Colbert ; de a' ki
rályi megerősítést csak 1699 nyerte meg. Tagjai négy osztályra valá
nak osztva, u. m. a' t iszteletbeli , a' valóságom v. fizetéssel lévő, a ' társak 
(assocics) 's a' tanulók v. nevendékek osztályára, az első t i z , a' többi 
három húsz húsz személlyel; elölülőt a' király választa az első rendből, 
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a' másodlKból választaték a' titoknok és pénztárnok. A' régens berezeg 
eltörlé a' tanulók osztályát , 's helyette más kettőt hoza b e , egyiket ti
zenkét adjuints v. osztálytaggal, a' másikat hat társsal, associés, 's ez a' 
hat semmi külön tudományra nem vala lekötve. Ide járult továbbá egy 
vicepraesidens, kit az e l ső , 's egy igazgató és aligazgató, kit a' második 
osztályból választa á' király. 1785 külön osztályokat rendele a1 felség a* 
termi'szetirásnak, földmivelésnek, ásványtudománynak 's természettudo
mánynak; 's most már nyolez osztályból álla az egész, egyszersmind a' 
társakat és osztálytagokat (associés és od/oi/ff.«) egybeolvasztá. Ezen 
academia több díszes érdemei között nem legkisebbek az általa Intézett 
déllineák kimérései. Munkájiból 1699—1703-ig évenként egy egy kötet 
jelent meg , kevés már ujabb kori hijánnyal; az elébbiek mindöszve 138 kö
tetre mennek. Parlamenti tanácsnok Ronille de Meslay ezen academia mellé 
két minden évben osztandó jutalmat a lapi ta , egyike 2500 livr. a' physicai 
astronomiának, másika 2000 lirr. a' hajósságnak és kereskedésnek. 1793 
ez i s , valamint szinte az alább említendő .^Académie francaise 's Acadé
mie fes inscripti'ins'-'- a' nemzeti convent által eltöröltetett; 's helyettek 
két évvel azután a' nemzeti institutumot hozá be a' directorium. Na
póleon 1803 ezen institutumot újra alkotá. Felosztá t. i. az egészt négy 
osztályra: az elsőnek a' physicai 's mathematicai tudományok; a' máso
diknak a' franczia nyelv és li teratura; a' harmadiknak a' történetek 's 
a' régi tudományosság; a' negyediknek a' szép mivészségek jutottak. Az 
első osztály álla XI szakaszból 's 63 tagból : u. m. a' geometriának 6, a' 
mechanicán. 6, az astronomián. 6, a' geographiának 's hajóstudománynak 
(későbben) 3, a' közönséges physicán. 6, chemián. 6. mineralogián. 6, bo-
tanioán, 6, földmivelésnek és baromorvoslásn. 6, anatómián, és zoológián. 
6, 's |az orvosi és seborvosi tudomknyokn. szinte 6. A' második osztály 
„r académie de.i Qaarante" 40 tagból álla , 's figyelmét főképen az újon
nan megjelenő munkák megbirálása nyelvre nézve, 's a' „Diclionnaire de 
1' académie'-'- foglalá el. A' harmadik osztály szinte 40 tagból 's 8 társ
ból álla; a' negyedik végre 2S tagból 's nyolez külföldi társból. Eszten
dei fizetése a' tagoknak 1500 frank, a' titoknoké 3000 fr . , a' külföldi 
társak fizetést nem húztak. XVI l l . Lajos az institutumnak ezen alkatjat 
jobbára meghagyá, csak hogy a' négy osztály régi nevezetét ismét risz-
szavette, 's igy most az első „Académie des seiences'-'- a' második „Aca
démie francaise'-'- a' harmadik „Académie des inseriplions et des lelles 
lettres'-'- a' negyedik „Académie de peinture et de se>tlptureíl 's az egész 
„Tnstilut royal de Francé'-'- nevet visel; ez igy 1830 Augustusáb. Vannak 
Francziaország egyéb városaiban is jeles academiák, n. sz. Caenb. 1705, 
Roiienb. 1736, Bordeauxb. 1783 , Soissonsb. 1674, Marseilleb. 1726, L y -
onb. 1700, Amiensb. 1750, Dijonb. 1740 olta, Toulouseban, melly első 
kötetét 1782 a d á , Montaubanb. 'sat . B e r l i n b e n I . Fridrik alkota a ' 
mivészségek- és tudományoknak academiát 1700 ; javítások történtek ben r 
rie 1710. A' tagok itt is négy osztályra szakadnak: egyik a' physicai, 
medicinát 's chemiát dolgozza; másik a' mathesist, astronomiát 's me-
chanicát; harmadik a' német történeteket 's nyelvet; negj'edik a' keleti 
tudományosságot, a1 nemkeresztények térithetésére is ügyelve. Mindenik 
osztály állandó igazgatóját maga választja. Első praesidense az academi-
ának Leibnitz volt ; azonban csak II. Fridrik alatt emelkedék az intézet 
valódi díszére, midőn a' nagy király több híres tudóst hiva meg a' kül
földről, 's elölülőnek Maupertiust tévé. Kétszer esztendőnként nyilvá
nos ülést tart a' társaság, 's a' másodikban 50 arany értékű emlékpénzt 
ítél oda annak, ki a' feltett kérdésre legjobban megfelelt. í rásai „Mémoi-
ret de V académie royale des Sciences et belles lettres a Berlin'-'- czim alat t 
jelentek meg II. Fridrik olta. Az 1798-ki uj javitások az intézetet még 
inkább közhasznúvá teszik, 's ugyan ekkor egyesült vele a' királyi könyv
es mivészségtár is. — M a n h e i m b a n 1755 állita Károly Theodor V. 
F. aoademiát Schöpflin észrajza szerént. Osztálya kettő. Munkáji „Acta 
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academiaa l'heodora-Pqlatinae" 's a' másik rendbeliek nEphemeridet *«-
cietatis meteoroiogicae l'alatinaeu czimet viselnek. A' m ü n c h e n i tudós 
társaság 1759 olta áll; de midőn Bajorország királyt kapo t t , tetemesen 
megbőviilt, 's praesidensnek Jacobi neveztetett. Munkáji „Jöhaadlungeit der 
6airi.se/ien Akademie" czim alatt jöttek ki. A' sz . p é t e r v á r i acade-
miának planumát 1. Péter készítet te, Leibnitz és Wolf segélek tanácsok
k a l ; de meghala a' nagy c z á r , minekelőtte szándékát egészen kivinné. 
Ezt ő utána 1. Katalin tévé meg , 's 1725 Deo. legelőször ült a' társaság, 
A' császárné 30,000 rubelt rendele évenként szükségeire; 's tizenöt tu
dós kapott mint academicus tag fizetést, és mindenik professori czimet. 
Bernouüi Dániel és Miklós , 's két de Lis les , Bulfiger és Wolf nagy és 
tisztelt nevek ezek között. II. Péter alatt süllyedni kezdett az intézet, 
de felemelé magát Anna a la t t ; ennek halálával ismét alább szálott-, Ersé-
bet császárné másodszor emelé fel, 's most tágult és bővült; 's 1758 a' 
mivészségek academiája is hozzá já ru l t , de hat évvel azután elválasztak a* 
kettőt. A'jövedelem már ekkor 00,000 rubelre ment. Igen sokat tett ez 
a' társaság Oroszország belsejének teljesb megesmertetésére, 's az által, 
hogy ezen tartományokat olly férj fiak által járatta be, mint Pa l las , Gme-
l i n , Stolberg, Güldenstadt 's Klaproth: t ö b b , igen becses munkák 
megjelenését eszközlé. Tagjai száma, ide nem vévén az elölülőt és igaz, 
ga tó t , tizenöt most i s ; négy mellékes tag ezen felül az ülésekben részt 
ves,z, és egyik a 'másik után belépik. Van az aoademiának jeles könyv
es kéz i ra t tá ra , nagy becsű pénzgyüjteménye 's igen bő természeti rit
kaságoktára. Írásai 1723—1747 illy czimmel ^Commentarii academiae sei-
entiarum iniperialis petropolilanae-'- 14 kötetet tesznek; innen 1777 „A^ni 
commmtarii-'* czimmel húsz kötetet; azolta „Acla academiae'-'- nevek, 's 
legújabb folyamatjoknak „Nova acta,1-'- A' commentariusok csupán deá
ku l , at/, acták részént deákul , részént francziául vannak irva. A' b o l o g 
n a i academiát vagy is. a' boíognai institntumot 1712 gróf Marsigli al
ko t ta ; (L BOLOGNA). A ' tudományok kir. academiája S t o c k h o l m b a n 
hat tudós privát egyesületéből eredett, Linné közöttük, először Jun. 1*3. 1739 
ültek együtt. Ugyan azon évben adták ki legelső értekezéseket. Rö
vid időn köz figyelmet érdemié a' t á r saság , 's Martb. 1741 királyi svéd 
academiának nevezé fejedelme. Azonban a' kincstár semmi költséget nem 
ad r e á , 's az intézet önmagát kormányozza. Azon tetemes jövedelemből, 
mellyet a' társaság hagyomány 's adakozások által nye r t , csak az ex-r 
perimentalis philasophiának professora ,'s a' két titoknok huz fizetést. Az 
előlülőség niinden harmadik hónapban a' Stockholmban lakó tagok közöt* 
változik; az értekezések áltmenvén az illéseken, évnegyedenként jelennek 
meg. Az első negyven kötet. 1779 „Rég i értekezések" az utóbbiak „Uj 
ér tekezések" 's a' gazdaságot illetők külön ^Oecanomicaacla'-'- czimet vi-j 
selnek. Pénz - és arany emlékpénzjutalom évenként tétetik. 1799 az aca-
demia hét osztályra szakadt, ezek: az országos és mezei gazdaság 15 
taggal; a' kereskedés és mesterségek 15 tagg.; a' külföldi természettudo
mány 's leírás 15 tagg. ; a' belföldi természettudomány 's leirás ismét 15 
tagg,; a' niathematica 18 t agg . ; szép mivek, tör ténet tudomány's nyelvek 
12 taggal. A' társaság kirekesztve birja. a' kalendáriommal (naptárral) 
való kereskedést. VI. Keresztelj- 1742 hat tudósra dnzá pénzgyüjtemé-
nyének rendbeszedését. Ezek későbben tágasabb körti 's rendszeres inté
zetté egyesültének, 's egyike a' hatnak gróf Holstein arra birta a' ki
r á l y t , hogy ez az intézetet megerősité, (1743) vélelme alá vévé, ren
des jövedelmet szabott ki számára , 's megengedé, hogy munkásságát a' 
természet i rásra , physicára 's mathematicára kiterjessze. Ekkorig 15 
kötet jelent meg ezen akad. munkajiból K o p p e n h á g b a n , dán nyel
ven ; némellyek deákra is lefordíttattak. Az irlandi királyi academia 
D u b l i n b a n 1782 körül jobbára az oda való főoskola tanitójiból állott 
öszve, kik hetenként egybe szoktak gyűlni. 1788 olta rendesen adja érte
kezéseit. Volt ugyan már 1083 Dubíinnak academiája 's 1740 egy phy-
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sico-hlstorica egyesülete; de mind a' kettő az ország sorvadása közben 
elenyészett, L i s s a b o n b a n az elébb meghalt királyné alkotott a ' tu
dományoknak, föUlmivelésnek, mivészséguek, kereskedésnek 's a' gaz
daságnak altaljában véve, academiát , melly három osztályból 's mind-
öszve 00 tagból áll. Eddig kijött munkáji ezek: „Memóriás de lettera-
túra portugueza'1'' „Memóriás economicas," némelly tudománybeli ér te
kezések, 's a' „Collecfao de livros ineditos de história porlugueza.'-'- A' 
tudományok 's mivészségek academiája B o s t o n b. (Amerika) 1780 ele
jén szerkeztetett. Czélja nagy és sok, u. m. az ország régiségeit 's ter-
mészetirását bővebben közleni; a' föld termesztményei különbféle hasz
nát 's haszonvehetőségét ki tudni , meghatározni; orvosi -felfedezéseket, 
niathematicai vizsgálódásokat, philosophiai tanakodásokat 's próbákat , 
ugy szinte az astronomiában, meteorológiában vagy földleírásban tör
tént uj találmányokat 's észrevételeket a' földmivelés, mesterség, gyá-
rok, kézmivek 's kereskedés hasznára fordítani 's alkalmaztatni; szóval 
minden készséget és tudományt , melly egy független, szabad és erény
becsülő nemzet j avára , d íszére , méltóságára válhatik , gyarapí tani , nii-
velni 's terjeszteni. Tagjai száma nem lehet kevesebb negyvennél, nem 
több két száznál. írásainak első kötete 1785 jelent meg Bostonb. Végre 
látott a' magyar föld is VVallaszky tanúsága szerént (L. Conspectus rei-
publicae literariae in Hungária 117 1.) már a' 15-ik század vége felé, 
saját kebelében két academiát , mellyek egyike Sodalilium Danubianum 
nevezettel Budán, másika Sndalitit/m Seplem Caslrense név alatt Erdély
ben álla fel, Celtis Konrád , akkor hires tudós és kö l tő , munkás intézete 
által. Figyelmét az akkori izlés szerént mind a' kettő leginkább a' phy-
sica astronomiára 's deák verselgetésre függeszté. A' budainak, ugy látszik, 
első elölülője a'veszprémi püspök Vitéz János volt , 's tagjai között önma
gán kívül Joannes Graccus l'ieriust v. Krachenbergert , Augnstinus Olo-
muceusist v. Kasenbrotot, Július Milius v. Aemiliust, Andreas Stibo-
riust , prágai prépostot Vaitmylt , Hieronymus Balbust , Schlechtát és 
Neydekert nevezi meg Celtis (L. Luci Apuiéi platonici et aristoteiici 
philosophi epitome divinum de muiido, seu cosmógraphia; ductu Conra-
di Celtis. Viemiae 1497). De mind e z , mind a' későbbkor hazafilelkil tu
dósainak szüntelen óhajtásai, kezdetei , buzdításai kívánt foganat nélkül 
valáuak egész' a' mi korunkig, midőn t. i. az 1820-i országgyűlés, és 
ebben a' n é g y h a z a f i bőkezű adakozásai-—gróf Széchenyi István 60,000, 
gr. Károlyi í-'yörgy 40,000, gr. Andrássy György 10,000 's Vay Ábra
hám 8000 ezüst ftot ajánlanak egy napon — a' tudományok és mivészségek 
n e m z e t i m a g y a r academiáját megalapiták. A ' társaság most 248,200 
ezüst ft. tőkepénzzel b i r , 's minekutána Jul. 7. 1830 a' királyi helybenha
gyást is megnyeré: forrón óhajtjuk, hogy a 'nemzet i nagyság és mivelt-
ség emelésére hathatós befolyású munkálkodásait mennél hamarabb elkezd
hess*.. A' „K ö z h a s z n ti e s m e r e t e k t á r á n a k" következő kötete külön 
toldalékczikkelyben fogja ezen academiának a l k a t j á t ' s történeteit köz 
leni. B.) A' MiviíszACAnuMiÁK lís MIVKSZOSKOI.\KR/)I. 1. ez. czikkelyt 
C.) KÜI.ÖJJ TUDOMÁNYOS ACADKMIÁK. O r v o s i acad. Az „Aeademia na-
turae curiosorum" vagy Leopold academiája Bécsben 1652 álla fel Bau-
schius alkotása szerént , 's írásai elébb egyenként , de 16S4 olta köte
tenként adja. I. Leopold a la t t , ki igen kegyeié „Caesare'i-Leopoldina 
naturae curiosorum aeademia^ nevet vőn fel. Hasonló academiák kelé
nek Palermóban 1645, Spanyolországb. 1652, Velenczében 1701, 's Genf
ben 1715. S e b o r v o s i acad. 1731 álla fel Párisi), egy seborsi aca-
demia, melly évenként jutalomkérdéseket tesz tékif 's a' legjobb felelőt 
500 livr. értékű emlékpénzzel tiszteli meg. Bécsben 1783 álla fel egy 
íllyes aeademia; 's ez is három jutalompénzt, ötven forint értékűt oszt 
ki évenként a' jelesebb nevendékek között. T h e o l o g i c a aeademia Bo
lognában álla fel 1787. A' f ö l d l e í r á s n a k Coronelli állttá academiát 
a' 18-ik század elején Velenozéb. „ArgoHauták1^ nevezete a l a t t ; ozélja 

* 
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ennek a' helyesebb és igazabb földképek (mappák) 's földleírások készí
tése és kiadása. T ö r t é n e t i ac. V. János szerze Portugál történe
teinek királyi academiát 1720 Lissabonb., melly egy igazgató, négy cen-
s o r , egy titoknok 's ötven tagból á l l , 's az ország egyházi és országos 
történetírásán dolgoz. Madridban 1730 körül álla öszve egy tudós egye
sület, Spanyolország történeti emlékeinek felkeresése 's magyarázatja vé-' 
g e t t ; ezt V. Filep 1738 academiának nevezé. Tagja huszonnégy, 's ed
digelé több régi történetírói vagy legelőször, vagy csak ujabb kiadá
sokban bocsátottak közre. A' sváb történetek tiibingeni academiája a' 
legjobb történeti munkák és írók élete kiadásán, 's az ujabb emlékezetes 
dolgok egybegyűjtésén dolgoz. R é g i s é g e k ao: Cortonában az olasz 
földön álla fel academia, Hetruria régiségeinek nyomozására; ismét más 
Upsalában az éjszaki nyelvek és Svédország régiségei felvilágosítása 
végett . Mind a' kettő igen be«ses Írásokat bocsáta közre. Azon academia^ 
mellyet hasonló czélra i i . I'ál pápa állita Romában, hamar el tűnt; 's rö 
vid virágzása után nem különb sors érte a z t , mellynek utóbb X. Leo volt 
alkotója. Más kevesebb becsit academiák keltek e' kettőnek hamvaiból. 
De minden illyes' intézetet meghalad a' Parisban Colberttől 1063 alko
tot t „Acadcniie des inscriptiomu; czélja: a' régi emlékek feszegetése 's 
a' hazai jeles történetek emlékpénz, kép, felírások 's t. illyesek által örök 
fentartása. Elejénte csak négy tagból álla; de 1701 tíz becsületbeli t ag , 
tiz assoeie', tiz pensionair 's tiz nevendékre szaporodott. Hetenként kétszer 
illést szokott tartani a1 Lottvreb., 's kétszer esztendőnként nyilván ül. A1 

nevendékek osztálya későbben elenyészett. Praesidensét és vicepraesiden-
sét esztendőnként a' király adá ; titoknokja és pénztárnnkja holtig megma
radtak, írásai 1701—93, 50 kötet negyedrétb. A' többi academiákkal 
ez is elenyészett ugyan 1793, (l.fen.) de nevét XVIII. Lajos alatt ismét vis-
szavevé. Nápolyban 1755 állitá minister Tanucci a' herculanumi acade
m i á t , olly czéllal, hogy a' Herculanum, Pompeji 's más egyéb helyeken 
talált v. kiásott régiségek magyarázatot nyerjenek. Munkáji ^Anlichita dí 
Ercolano^ cziminel jelentek meg. 1807 Bonaparte Jósef alkotott a' tör
ténet és régiségeknek academiát Nápolyban; de ez szétoszlott. Az-ugtan 
azon évben Florenczben alkotott academiája a'toscanai régiségeknek adott 
egynéhány kötet Írásokat. Parisban ugyan azon évben ália fel az Acn.dé-
mie celtique; czélja: a' celta emlékek, szokások, régiségek és történe
t e k , kivált a' mennyiben ezek Francziaországot érdeklik, vagy abban ta
lá lha tók , nyomozása; etyinologiai vizsgálatok minden európai nyelvek 
körében a' celt-bretagni és ersi nyelvek világánál, 's a' Druidák isten
tiszteletének felvilágosítása. Praesidense ezen academiának Lenoir, mun-
kájinak czime „Me'moires de Vacadémie celtique.'-'- N y e l v m i v e l ő ac. Az 
egykor híresebb n/tccademia della crusca^ v. academia fvrfurat-nimí'' 
1582 támadt , 's legelébb Tasso megtámadása által ébreszte figyetmet. 
Főérdeme egy igen jeles szótár készitése 's több régibb költő hibát
lan kiadása. A' f r a n c z i a a c a d e m i a , Vacadémie francaise, 1629 ál
la fel, 's ekkor csak privát intézet volt ; hat évvel azután a' franczia 
nyelv , nyelvtanítás, költés és ékesszólás academiájává tette R i e h e -
l i e n . A' tagok száma negyvenre határoztatott , közülök választák két 
két hónapra a* directort és cancellariust, egész éltére a' titoknokot. 
Több jeles munkájin kivül készité amaz igen esmeretes franczia szótárt 
„Dictionnaire de Vacadémie fr.f- melly legelőször 1694 jelent meg. Ujabb 
viszontagságait 1. fen. Madridban herczeg Escalona alkotott a' spanyol 
nyelvnek academiát 1714, mellyet a' király egy évvel azután megerősite 
's tetemes jusokkal megajándékoza. A' nyelv tisztasága 's tökéletesedése 
ezen academiának 's különösen az általa kiadott szótárnak igen sokat 
köszönt. Pétervárában 1783 álla fel az orosz nyelv mivelésére egy tár
saság , 's mindjárt a' tudományok academiájával egyesült Svédországban 
1789 hasonló academia állíttatott. Az erdélyi magyar n y e l v m í v e l ő 
tá rsaság , habár nevénél fogva is szinte ezen academiák sorába tartozik; 

» 
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különben a' nyelvnek akarmelly tudományos tá rgyban , 's különösen a' 
honi történetek előadásán való mivelése 's virágoztatása volt a' czél. So
kan vágyni fognak már itt i s . megtudni ezen társaság rövid történeteit. 
J790 megkérték II. Leopoldot Erdély rendjei, hogy egy nemzeti , orszá
gos, nyelvmivelő társaságnak fesállitását kegyelje; 's ennek pianumát 
1791 az njságlevelekben is kihirdették. Három év alatt semmi királyi vá
lasz nem érkezett , 's addig is kicsinyben próbát akarván tenni a' társa
s á g , a' kicsiszáma, keveset merhető egyesületnek gróf Bánffy György 
a ' gubernátor lőn elölülője, titoknokja Aranka György. M ű n k áj i n a k 
egyetlen kötete 1796 jelent meg Szebenben. Aranka halála a' kis tár* 
saságot már egészen eloszlatá; de uj életet akarván reája lehelni a' lel
kes ország, niegszólittaték 1819 Döbrentei Gábor , hogy az egyesület 
pianumát újra fogja fel , dolgozza k i , "s az ország nagyainak hely
benhagyás végett terjessze elő. Ezmeglőn; az újjá lett plánum helyben-
hagyatott 's 1-ső előiülőnek gróf Teleki P á l , 2-ik elölülőnek gróf Ke
mény Miklós, titoknoknak Döbrentei Gábor választattak, egyszersmind 
ajánlások is estek a' társaság pénztárának alapí tására , mellyeknek esz
tendei kamatja 3000 vfra volt menendő. Í g y , a' fels. udv. erdélyi can-
cellariának engedelme mellett már üléshez is fogottá ' tá rsaság, de a ' t a 
gok a' további felsőbb rendelésig eloszlottak. Vannak még tudós társasá
gok , mellyek az a c a d e m i a t ó i inkább «sak névre különböznek. Hlyen 
a' göttingeni kir. tudomán3'Os társaság (Societát) 1750; a' kir. tudom, 
társaságok Londonban 1645, 's Dubiinban 1730 ölta és Edinburgban. 
Továbbá a' régiség bnvárainak egyesülete Londonb. 1751, a' mancheste
ri tudományos és philosophica társaság 1781 ; 's a' har lemi , vlieszingeni, 
rotterdami, brüsseli, amsterdami, koppenhági, upsalai 's egyéb tudós 
egyesületek. Európából a' föld egyéb részei is áltvevék az academiákat. 
Asiában a' tudományok 's mivészségeknek academia álla fel Bataviáb -

(Java) 1778, és Calcuttában 1784 o l t a , és ismét Bombádban. E^en aca-
demiáknak köszönhetni a' legfontosabb esmertetéseket Indiáról 's áltáljá
ban a' keletnek szelleméről. Amerikában már 1769 olta mutathat Phila
delphia egy philosophiai társaságot, más városai a' szabad uj világnak már 
többet; a' bostoniról már fen emlékeztünk. 2). Academia nevezettel élnek 
a' német földön 's igen gyakran az universitas (főoskola) helyet. (L . 
UNIVERSITAS) Magyarországon csak azon főbb tanító intézeteket neve
zik i g y , mellyek rendszerént két karból állanak (ezek a' philosophiai és 
törvényes karok) ; dt, sem ebből sem amabból doctori czimet nem adhat
nak. Hlyen academia most öt van az országban: Posonyban, Kassán. 
Győröt t , Nagy-V; radon és Zágrábban. Hajdan Pécsett (a' N. Lajosé) és 
Budán (a 'Mátyásé) későbben N. Szombatb. Kassán, 'ismét Budán és Kolos-
várott állottak ezekhez valamennyire hasonló academiák. 3) Academiák 
vagy academiai daraboknak nevezik a' mivészoskolákban a' tanuló rajzo
latjait. 4) Végre ezen névvel nevezik még, de balul, az énekes egyesüle
teket 's concertet is. —t— 

A C A P U L C O , legjobb mexicoi kikötő a1 délszaki tenger mellett. A' k i 
kötő 's torkolatja mély , 's azon helyet , a' hol vasmacskákat szoktak hány
ni , szélvészek nem háborgatják. A' najjy terhekkel megrakott hajók is be-
evezhetnek egészen a' torkolatot és kikötőt környező granitsziklákig. Ezen 
meredek sziklák vaddá \s kietlenné teszik a' tengerpartot , mellyen nem 
tenyészik növevény. A' kikötő torkolatjában fekszik Roqneta vagy Grif.1 
szigete, melly nyugotra 7—800, keletre 1—1 i/2 angol mértföldnyi szé
lességű 's 27—33 ölnyi mélységű torkolatot formál. A' vá ros , m e l h ' e t a ' 
magas Diego erősség oltalmaz, éjszaknyugotra fekszik 4000 lak. , kik a1 

Jnanillai gálya érkeztével 9000-re szaporodnak. Kevés kereskedési hely fek
vése egészségtelenebb ennél. A' hévség nappal közönségesen 86—90° , éj
jel reggeli 3 óráig 7 8 ° , innen kezdve napköltéig 64—62° Fabrenh. sze
lént. Kelet felől utat vágtak a' kő sziklákon , hogj' a' hévséget tengeri sze
lek hűsítsék valamennyire, d e , a' mi szükségesebb volt , a' posványokat 
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ki nem szárasztották; ezek a ' legnagyobb aszályig fenmaradnak, 's enyész
tekkel a' rothadó állati részek szerfelett megrontják a' levegőt. Az ide
genek, kik kereskedés végett magasabb fekvésű tájakról jőnek i d e , főkép 
az ifjú Európaiak a' nyugotindiai sárga hideg, vagy a' keletindiai chole-
ra morbus prédájiva lesznek. Amerika éjszaknyugoti partjával csekély i t t 
mind eddig a' kereskedés, mellynek a' természet olly felette kedvez. Az 
eddigleni kivitel Acapulcóból, többnyire ezüs t , indigó, kosenillek, spa
nyol posztó, 's kevés éjszakmexicoi és califbrniai prém; a 'bevitel pedig 
Asiának mindennemű drágaságai. L—u. 

A c A T H o L i c u s o K , Neiiicatholicusok, mint : a' Lutheránus- és Re
formátusok, vagy Protestánsok. 

A e c K r. E R AN n o, s iet tetve; azaz: a' muzsikai darabnak ezen szó
val jelelt részét gyorsabban kell j á t szan i , mintsem a' kezdetén kitett idő
mérték kívánná. J. 

A C C E T . E R A T O R I I I M , I . S I E T T K T Ő P A R A N C S O L. A T . 
A C C B N T U S , 1 . H A N G O Z T A T Á S . 
A < : C E P T A N S , elfogadó, az a' ki a' reáhuzott váltólevelet értékes

nek esmér i , 's magát annak fizetésére aláírása á l t a l , mellynél fogva a' 
váltótörvény alá e s ik , lekötelezi. Innen acceptatio, elfogadás. Acceptalio 
per lionor di lettera , valamelly váltólevelnek egy harmadik által vafló el
fogadása a' kiállító vagy valamelly indorsans javára 's becsületére, a1 

kik e' végre az oltyan harmadik személyeket, mint szükségpútlókat, a1 

váltók végén fel szokták jegyezni , közönségesen e' kifejezéssel: szükség 
esetében N. N.-nél (o« besoia c / iez . . . . ) (L VÁi.Tén,E\ EÍ. és VÁÍ.TIÍTÖR-

. VÉNY). Th. 
A C C E S S I T , második jutalom , mellyet a ' jutalomtételekben azon 

munka nye r , melly a' főnyertes után legjobbnak Ítéltetik. 
A C C E S S O R I U M , 1 . J Í R Ü I . V Í \ I . 
A C C I D E N S , 1) valamelly személynek vagy dolognak történetes, nem 

mivoltos tulajdonsága, p. o. szépség, gazdagság. A c c i d e n t a l i s történe
tes. Innen a c c i d e n t i á k , történetes 's eleve szorosan meg nem határoz
ható bevételek. 2) A' philosophusoknál ez a' szó a1 substantiának (puszta 
lénynek v. mivoltnak) tétetik el lenébe, és jelenti a' substantia lételének 
módjá t , a ' lénynek minéinüségét. Önkényt ér te t ik , hogy ez az ellenbetétel 
ahstractión épü l , mert a' valódi világban egy substantiát sem lehet lételének 
vajamelly bizonyos módjától külön válva észrevennünk. A. K. S. 

A c c i s A 1. E M É S Z T É S I A n é> K , M E L L É K E S A D Ó K , V Á M . 
A c e r , A M A T I O , 1. K I K I Á L T Á S , 
A C C I , U 8 U M , 1 , Z Á R V Á N Y . 
A C C O M M O D A T I O , I. A I. K A T. M A Z T A TÁ 8 és R O T K Z S K O . 
A C C O M P A G N K M K N T 1. K I S É R É S, 
A C C O R D 1 . Ö S Z V E H A N G Z A T . 
A C C O U C H E M K M T , é s A c C O U C H E U R , 1 , S z í J I . É S S E G I T S É O . 
A C C U M ( F r i d r i k ) , születésére nézve Német , a ' burkus királyság 

westfaliai tartományából. Harmincz esztendő előtt Londonba men t , 's ott 
a' cheniiáról és tapasztalati physicáról tanításokat nyi to t t , mellyeknél a' 
Priestley 's más angol chemicusok felfedezéseit tette alapul. Öszveköté 
ott magát Aokermann Rudolffal, egy Iparkodó német mivészs !gkereskedó-> 
vei, a' közönséges gázzal világítás végett. ErríjJ irt főmunkájának , „A pra-
rtical treatise on gas-light'^, (németül freibergi bányásztanácsos Lampadi-
ustól sok pótlékoikkal, W e i m a r , 1819) melly Ackermann boltjában je 
lent m e g , 's már négyszer adatott k i , lehet köszönni a' gázvilágítás hir
telen elterjedését Londonban 's Anglia minden nagy városaiban. Későbben 
egy practica chemiát tanító könyvet is adott k i , melbyet Angliában igen 
becsülnek. Több esztendők előtt az éjszakamerikai statusokba költözött, 
mivel nem tisztithatá ki magát egészen azon gyanúból, hogy a' Koyal 
Instilulion-hen, mellynek könyvtára és olvasószobája résszerént az ő 
gondja alatt vol t , czéljára szolgálható rézképeket , mappákat és egyes 
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czikkelyeket vagdalt k i , n 'munka nagy megcsonkítására, A'felügyelők 
panasza ezen institiitumiiál keményen vádolta ó t a ' törvényszék előtt. 
Azonban törvényesen semmi sem bizonyittathatott be ellene. Nem is volt 
az angol törvényszolgállatásnak semmi bizonyos mértéke az ezen elide
genítés által okozott kár méltatására. A. B. F. 

A c c u s A r i o, I. Vád. r 
A C E P H A I . i , fejteiének. így neveztettek a ' keresztény egyházban 

több rendbeli eretnek felekezetek, mellyek vagy egyházi fejektől elpártol
tak , vagy áltáljában senkit egyházi főnek megesmérni nem akartak, p. o. a' 
Monophysita barátok és papok Egyiptomban, kik Petrus Mongus patri archát 
azért, hogy 483 a' chalcedoni zsinatot a' henoticon bevevéséért nem kár
hoztatta , nem esmérték meg fejeknek. Három felekezetre oszlottak ' el, 
de utóbb a1- többi Monophysiták közé keveredvén , neveket elvesztették. 
A' Flagellansok vagy ostoiozó barátok is Acephalusok voltak, minthogy 
szerzetek nem esmért meg semmi főt is. K. J. 

A C E R B I (Giuseppe) , szül. Castel-Gofredóban a ' mantuai birtokban, 
ifjúságának egy részét Mantuában tölte 's ott tanulá meg az angol nyel
vet. A 'Francz iák Lombardiába nyomulásakor 1798 elhagyá hazájá t , 's 
Bellotit Bresciából Németországba k i sé ré , azután pedig ollyan orszá
got, melly a' magasztalt Italiával ellenkezésben á l lna , vágyván esmérni, 
D á n - és Svédországba, sőt egészen Finnlandig méné (1799). Torneában 
oberster Skiöldebranddal, a' ki ügyes tájfestő v a l a , találkozék 's vele 
íolytatá utazását a' lakatlan éjszaki fok felé. Az Olaszok közt A. volt az 
e lső , a' ki addig nyomult elő. Azután ugyan azon utón Angolországba 
men t , hol 3 részit munkában (1802) utazását lelkesen leirta. Lapplandra 
nézve jól tudta a' szerző , kinek, Acerbi bosszúságára, Angliában Thom
son H., Francziaországban pedig Saint-Morrys tar ta tot t , svéd missionarius 
Canut Leem pontos tudósításait használni. Ezen könyv azután Parisban 
a' szerző szemei előtt fordíttatott le Petit-Radel által („Voyage au Cap-
Nord, par la Suéde, la Finlande et la Laponie , traduclion d' aprés V 
originál anglait recue tnut let yeux de 1' auteur par Joseph Valléelí Pa
ris 1804. 3 köt . ) , hellyel közzel ugyan megjobbítva a' szerzőtől , de ko
rántsem mind azon pontokban, mellyek által a",boId. Rühs keserű er i t i 
cáját magára vonta vala. Hat esztendő olta ^Hiblioteca italianaii czimtt 
folyó irást adott ki A. Majlandbau, mellynek lelkes eriticáji szemlátomást 
gerjesztettek nagyobb elevenséget az olasz Írókban. Nagy tűzzel kelt ki 
a' tehetetlen elószült Crusca justartása '» a' florenczi szóejtés m a - ' 
gának tulajdonított elsősége ellen. Acerbitől vannak a' legújabb olasz li-
teraturának több esztendei folyamat elején közlött lelkes áltnézetei, 
mellyek köz helybenhagyást nyertek. Austriai generalconsullá nevez
tetvén ki Egyiptomba 1820, kénytelenitteték a' , , l?ibl t italiana-t^ má
sokra bizni. 

A e H A K U S o k , tulajdonképen Peloponnesus Achaia nevil tar tomá
nyának lakosai; de igen gyakran^ főkép Homerusnál , a ' ,Görögök áltál
jában ezen nevet viselik. Achaeus, Xuthus és Cré'usa fija, egy csapat em
berrel Thessaliába ment ; de kiszorit tatván, kénytelen volt nem sokára 
Pelopónnesusba visszatérni; ezután Lacedaemonban és Argosban telepe
dett l e , 's ezek lakosai Achaeusoknak neveztettek. Trója ostromlóji közt 
az Achaeusok Iegszámosabbak és legjelesbek voltának. Ezen város elfog-
laltatása u t án , kiszorittatván a' Doriusok á l t a l , louiába (Peloponnesus 
éjszaki tengerpartjára) költöztek; ezen tartományt Achaiának nevezték 
's respublicát alkottak. Nevezetessé tette ezen respublicát A r a t n s , P h i -
lopoemen ' s mások kormánya alatt az a c h a e i s z ö v e t s é g , melly-
re bátorság és függetlenség okáért elébb Sicyon lépett néhány várossal, 
de későbben Achaia többi városa: Athene, Megara 'sat , is ezekhez r*kesz-
kedett. Az achaei szövetség statusai Corinthns elpusztittatása után 146 
K. e. Achaia név alatt romai tartománnyá lettek. (L. GÖRÖGORSZÁG.) 

,- A C H A I A I. LIVADIA. 
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A R H A R D (Fridi ik Károly) , szili. Berlinben Apr. 28. 1784, becsült 
természetvizsgáló és chemicus, nevezetesen az általa feltalált, legelőször 
1800 esmeretessé te t t 's azolta igen messze, vitt czéklaozukorkészités-
rol , a' berlini tudományok acadeniiájában a' physicai osztály directora 
volt. Hogy találmányát, mellyet a' franczia institutum is már Júliusban 
1800 a' nemzeti industriára nézve felette fontosnak megesmért , nagyobb 
kiterjedésben űzhesse , a' burkus király neki Slésiában eg*- óilusí jószá
got ajándékozott (Kunernt , egy falut a' breslaui igazgat . kerületben), 
hol az általa felállított czéklaczukorfabrika a' contínentalis elzáráskor 
olly nagyon foglalatoskodott, hogy; 1811 a' télen napjában 300 f. syru-
pot állított ki. Aohard ezzel 1812 egy tanító intézetet kötött öszve, az 
illynemü czukor készí téséről , mellyet külföldiek is meglátogattak. Meg
holt Kunernben Apr. 20. 1821. Többféle physicai és gazdasági értekezé
seken kiviil a' czéklaczukor fabrikálásáról többet kiadott. A. B. P. 

A o H E L O D s (A s p a o p o x A HU S ) , határfolyó Aetolia és Acarna-
nia k ö z t , ered a' P iwluson , Dodona táján, a' Hellének eredeti lakhe
lyén, folyik el 's a' ioniai tengerbe ömlik. Európában egyedül ezen fo
lyó partjain tartózkodtanak hajdan oroszlányok. Hesiodus szerént a' 
folyamisten, Achelous, Ooeanus és Thetis lija. Mások másnak tart
ják. Herculessel DKÍANIRA ( I . e . ) miatt küzdöt t , 's midőn föld
höz vágta Hercules , elébb iszonyú k ígyóvá , azután bikává változott; 
de letörvén egyik szarva, megszégyenülve folyója hullámi közé rejtezett. 
A' Nymphák, a' mint regéltetik, ezen letört szaruból csinálták a' bőség 
szarvát. Achelous nemzette a' SIR;:NEKEX (1. e.). 

A c H E N W A t r , (Got t f r ied) , a' statistica alapitója, szül. Elbingben 
Burkusországban 1719, 's Jenában, Halléban ésLeipzigban tanult. Elejénte 
Mai'hurgban taní to t t , azután a' göttingeni universitasban philosophia és 
törvények professora lett. 1751 és 1759 Schweizban, Franczia-, Holland-és 
Angolországban utazott. Mh. 1772. A. Európa statusainak történeteiről, sta-
tiisi j u s r ó l , statusi gazdaságról 's ni. több munkát adott k i ; nagy r é 
szek több kiadást e r e , mellyeket mindég nagy szorgalommal jobbítva 
bocsáta közre. Főérdeme abban áll, hogy azon tudománynak, mellynek 
czélja a' status munkáló erejének természetét és massáját rendszeresen 
tanítani 's azokból a' physicai és morális boldog állapot forrásait és 
eszközeit következtetni, meghatározott és állandó formát adott 's azt 
nj és világos szempontból tekintette. Ezen tudomány STATISTICA 
fi. e.) nevezetet nyert tőle. Legjelesb tanítványa 's követője a' göttin
geni universitasban Schlözer volt. 

A C H K R O N , a ' régieknél egyik folyója az alvilágnak. A' lelkekkel 
ezen evezgete által Charon a' szokott fizetésért, e' végre tettek a' r é 
giek minden halott nyelve alá egy obolust. De a' révész csak azon hol
tak lelkeit vette csolnakj'ába, kiket e' világon el temettek, vagy a' kik 
testét ha kevés föld fedte i s ; különben egy egész századig kellet a' fo
lyó partján bolyongniuk. Az ó geographiában öt folyó visel Aoheron 
nevet. Az epirusi (Janina prov.) Acherusa taván 's a' Gassiopei hegyek 
szikláji alatt folyik keresztül 's Prevesa mellett a' ioniai tengerbe sza
kad. Jelenkori neve Veliehi. Egyiptomban közel Memphishez a' Nilus 
egyik ága hasonlólag Acheronnak, egy tó Acherusiának neveztetett; ezen 
szoktak vala az; Egyiptombeliek áltevezni halott jaikkal, 's vagy a' tó 
pgy kis szigetén, vagy a' túlsó parton temették e l , avagy , ha a' holtak 
birája e lkárhozta t ta , a? vízbe vetették azokat. Innen eredt a 'görög my-
tbns. Cerberusnak Acherusia nevű barlangja Bithyniában Heraolea mel
lett , Acheron nevű folyó szomszédságában rolt . Egy Cumae és Misenum 
foka közt fekvő posványt szinte Acherusiának neveztek a' régiek. Most e' 
Helyt sófőzés vagyon. 

A c H i r. i. E s, a' Myrmidonok Peleus nevű királyának és Thetis, a' 
Neeeisek egyikének, fija, Aeacijs unokája, innen Aeacides. Anyja a ' S t y x 
vizébe marta az uj szülöttet, 's ez által 'egész t e s t e , sarkát, metlynélfog-
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ra ta r tá , kivéve, sérthetetlenné lőn. Megjövendöltetek A. n e k , hogy di
cső hirt nyer ugyan Trója a la t t , de halálát is ott le l i ; ellenben hossza 
é l e t e t é l , ha otthon marad. The t i s , hogy elvonhassa a' háborútól , D 
észt. fiját leánynak öltözve Pyrrha név alatt a' scyrnsi király Lycomedes 
udvarába viszi, 's leányok közt nevelteti. Calchas jóslata következésében, 
niclly szerént A. nélkül Tróját meg nem vehetik a 'Görögök , mindenütt tu
dakozódnak fel'Ue, végre a' cselben ki nem fogyó Ulysses kifürkészi hol
létét. Kereskednek alakozva Lyeomedes ndvaiában arukkal , mellyek kö
zé fegyvert is tőn , megjelenik. A' leányok asszonyi holmikhez, A. a' 
fegyverhez nyúl. A' heves és hirvágyó ifjút nem sokba kerül Trója ellen 
felbuzditani. A'Centaurus Chiron a' gyógytudományban oktat ja , 's mu
zsikálni és lovagolni tanítja. Phoenix a' táborba megyén ve le , hogy lel
kes szónokot 's vitéz katonát neveljen az ifjúból. A. az l l iasban, melly-
nek főhőse, m i n t a ' görög had legvitézebb 's legszebb bajnoka fénylik. 
Ötven hajón v#zérel Myrmidonokat, Achaeusokat és Helléneket Trnja ellen, 
's hajóbadjával 12 , a' szárazon 11 várost dönt el. Ezek közt van Lyrnes-
sus. Ezen város királyának Briseis nevű leányát^ ki A.nek ju t zsákmányul, 
Agamemnon elragadja; a' megsér te t t , anyja tanácsára, vesztegelve nézi, 
mint csapnak Aganiemnonra Hector vezérlése alatt a' Trojabe'iek 's győ
zedelmeskednek; Aeacides bosszúját sem a 'Görögök Ínsége, sem a' főve
zér ajánlati meg nem engesztelhetik; Patroclusnak még is áltengedi fegy
verét , hogy abban a' Trojabeliekkel megütközhessek. Hector elejti l ' a t io-
clust. Most A . , barátja halálát bosszulni , njra harczra kel. Thetis maga 
hozza el neki a' Vulcanus készítette drága fegyvereket, a' pais különös 
remek ezek közt. Agamemnonnal, kitől az igéi t ajándékokat elfogadja, 
's Briseist visszanyeri, megbékél, 's Pallastól ambrosiával és nectarral 
jól tartatva, nj erővel csatába szál. A' Trójaiak megfutamlanak; egy 
részek Xanthus folyóban keres menedéket. A. üldözőbe veszi őket. A' holt 
testek elrekesztik a' folyamisten hullámit , 's ez , megunván a' vérontást, 
sziinést parancsol, A. nem engedelmeskedik, 's Xanthus felzúdulva rohan 
ellene habtorlatival, l'oseidon és Pallas ellenállásra ösztönözik A.t, Xanthus 
Simoist 's vizeit híja segédül. De Here parancsára Vulcanus 's Zephyrus 
és Notus fnvalmai Xanthust visszaszorítják partjai közé. A. a' városnak 
Ir/i ellenségeit, 's megveszi kétség kivül Trójá t , ha Apolló nem ellenzi. 
Hector maga áll meg a' scaei kapun k ivül , 's A. elől futva, Tróját há
romszor kerüli meg. Végre vinak, Hector elesik; A. szekeréhez kötve 
vontszolja testét a ' táborba; más nap reggel Priamus kérelmére váltságért 
kiadja. Homerus költeménye itt végződik. A. további történeteit igy be
szélik. Priamus leányába Polyxenába szerelmeskedvén, a' hölgyet nőül 
kéri meg, 's ígéri , hogy a' Trojabeliek részére áll. Apolló templomában 
inneplik az egybekelést, 's Paris halálosan sarkon lövi A . t ; mások szerént 
Apolló öli meg, vagy a' nyilat irányozza sarkának. Holt teste véres har-
czot támaszta a' két ellenfél között. — ; — 

A c H l L t K S T A T I U S . Elébb hellén románköltő vagy ugy ne
vezett eroticus; utóbb keresztény és püspök. A' sphaerákról irt köny
vét csak kivonatban, egy románját, Clitophon és Leucippus szerelmét, 
nyolcz könyvben bírjuk még. Nyelve gazdag szónoki ékességekkel és 
gyakran sophistai fogásokban mereng. 

A C H M E T III . , török császár, IV. Mohammed fi ja , uralkodott 1703— 
1730. Uralkodása sok nevezetest inuíat, i t t csak azt említjük, hogy XII. 
Károly a' poltawai ütközet után u;ila kerese 's lele is menedéket. Károly 
Achnietet Péterrel háborúba tudta keverni, a' nielly Péterre nézve Kata
linnak akkori kedvesének 's utóbbi nejének okossága nélkül felette szeren
csétlen kimenetelű fogott volna lenni (L P É T K R I.). 111. Achmet állította 
fel Konstantinápolyban az első könyvnyomtató műhelyt 1727. Uralkodá
sának vége felé, fellázadtak ellene a' janicsárok , 's ugyan azon fogságba 
kellett ballagnia, a" mell* ben követőjét I. Mahuiudot egy ideig fogva 
tartotta. Mii. 730. - f— 
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A C H R O M A T I C U S , szinteleu. A'fejérnek látszó fénysugár (világsu-
gár) több szines, különbféle törődékenységü fénysugarukból áll. Ha egy illy 
sugár a' közönséges messzelátó cső üvegét éri, szélei megszülésednek, Dor,-
r.ósn (1. e.) olly messzelátókat talált fél, mellyek ezen hibának alája vetve 
nincsenek, 's ezen okból achromaticus, színtelen messzelátóknak nevez
tetnek. Ő 's fija, továbbá Ranisdeii, Pyesinch és Reichenbach München
ben, mint efféle instrumentumok készitőji legnevezetebbek voltának. A 'Re í -
chenbachéi felülmúlják még az Angolokéit is. (L. REICHENEACH.) 

A C I D I T A S , savanyúság, legszorosb értelemben, a ' chemicus 
testek azon seregének tulajdonsága, mellycket S A V A S Y O K N A K (1. e.) 
nevezünk. Ezen szóval különösen. ;•„•. alkalitas ellentételéül élnék. (L. Ai.-
KAI.I) . Az ujabb időkben ezen kitételnek bővebb jelentést adtak , mivel 
nem csak az alkalitas, hanem áltáljában a'basicitas ellentételéül használ* 
ták azt. Ennél fogva valamelly testnek savanyu tulajdonságokat akkor tu
lajdonítanak , ha annak hasisokat neutralizáló tehetsége VíOii A.B.V. 

A C K E R M A N N (Konrád) , színjátszó, kit honi játékszínek alkotójának 
tarthatnak a' Németek. Született a' 18 század elején ; elméje által szer* 
zett nagy gazdagságát a' játékszín tökéletesítésére 's a' színjátszók mi-
velésére fordította. 1707 igazgatójává lett a' hamburgi játékszínnek, melly 
a' német drámai mivészség történeteiben időszakot csinált, 's Lessingnek 
egész szorgalmát megérdeinlelte. Ackermann kivált a' comicai szerepeket 
(rollékat) remekül játszotta. Mh. Hamburgban 1771. B. L. 

A C K E R M A N N (Rudolf.) szül. Schneebergben Szászországban 1764, 
mint nyereggyártó legény elébb Parisba, azután Brüsselbe, későbben London
ba vándorolt, a' hol jelenleg nevezetes mii- és könyvkereskedés birtokosai 

Ai O L U T H I í) egyházi szolgák, kik a ' latán egyházban már a '3-ik 
században, de a' görögben az 5-iknél nem elébb jöttének szokásba, 's 
gyertyagyújtásra (innen accensores), a' processióknál gyertyahordásra, 
(innen veroferarit) az úr vacsorájánál a' bor és viz odanyujtására, szóval, 
a' püspökök és papok egyházi foglalatosságainál cerimoniai szolgálatra vol
tak rendelve. A1 papsághoz tar toztak, 's rangjok mindjárta ' subdiaconusoké 
után következett. A' romai ecclesiában a' papi szehteléskor a' négy ki
sebb szentelés közt az acoluthus szcnteltetése, midőn a' felszentelendőnek 
kezébe , hajdani rendeltetése j e l éü l , gyertya és horkanna adatik, még 
ma is legfőbb ; de azon egyházi hivatal , melly ez által adatott az ó ec
clesiában , már el van törölve, minthogy az acöluthusok szolgálatját a' 
7-ik század olta világi szolgák 's gyermekek viszik végbe, kik a' cath; 
egyház liturgiái könyveiben csak kölcsönözött értelemben neveztetnek 
acoluthusöknak. Az ujabb görög egyházban ezen hivatalnak neve sem for
dul már elő. 2) A' Görögöknél azok neveztettek Í g y , a' kik legnagyobb' 
szégyennek tartották véleményekről lemondani. 

A C Q U I S I T O R , 1 . S Z E R Z Ő . 
A C R E , (Akka , St. Jean d'Acre) a ' középidőben Ptolemais , vs. és 

kikötő Syria partjain, fővsa egy török helytartóságnak (pasaliknak), melly 
a' damascusi és tarablüsi helytartóságok közt fekszik, 251 nsz. mf. 420,000 
1. A' város, mell}' a' Karnvel hegye tövében v a n , 's főpiáCza a' sjí'iai 
gyapjúnak, mintegy 16,000 lak. számlál; kikötője tele van fövénnyel, 
mindazáltal legjobb az itt lévő partokon. A' keresztes háborúk idejében 
Acre volt a' keresztes vitézek legnevezetesebb kiszáló helye, 's 1291-ig Szent 
János vitézei benne laktak, és épen ilinen kapta fianczia nevét: St. Jean 
d'Acre. 1799 a' Törökök, kegyetlenségeiről hires Djezzar basa alatt , az an
gol tengeri vezér (Commodore) Sidney Smith segítségével, 61 napig tartó 
ostromot állottak ki itt a' Bonaparte vezérlése alatt lévő franczia-egyip-
tomi seregtől. (L. EGYIPTOM , Francziák kiszálása). L—ú. 

A C R I D O P H A G U S O K , sáskaevők 1 . S Á S K Á K . 
A c R f l s í t c H o s , Cgör.) olly költemény, mellybeli az egyes sorok 

Vagy versek kezdet- , néha vegbetüji bizoii}os nevet vagy mas értelmet 
adnak. Név- vagy súmversnek is mondhatnók. 



ÁCSA ACTA ERUD1TORUM 31 

A c s ' A , több helységek neve, mellyek közül kettő leginkább figyelem
re méltó.' Az egyik (é. sz. 47° 22' és k. h. 36° 15' a la t t ) , Székes-Fejér 
vármegyének csálvvári járásában , Budahoz 5 órányira fekvő magyar-némeb 
fa lu , 209 házzal, egy cathol. és egy reform, templommal, 1680 lak.. 
Ezen helység most feje annak a' szép uradalomnak, melly az előtt a' Sz . 
Pál szerzete birtokában vala; most a' cs. k. íőherczeg Jósef, Magyaror
szág nádorispánya lévén földes u r a , mind a' mezei gazdaságnak javításá
r a , főképen a ' juhtar tásra és földmivelésre, mind a' jobbágyi állapotnak 
helyes elrendelésére czélozó intézetek iránt például szolgálhat. Az ura
dalom köréhez tartozik még egy falu, t. i. Alcsut, és több puszták.. 
(i.. AI.CSUT). A' másik illy nevű helység (é. sz. 47 ° 48' és k. h. 3 7 3 

3' alatt), német-tót falu, Pest vármegye váczi járásában, Pest városától 
öt mértföldnyire fekszik, 133 háza t , két nagy kas té ly t , egy cathoL 
és egy evang. templomot, 927 lakost, és azok között több ügyes 
mesterembereket számlál. Földes urai Báró Prónayak , a' kik nem. 
csak több hasznos gazdaságijavitásokat behoztak ,. hanem ezen tájékod 
kies kertekkel 's ligetekkel is ékesí tet ték, a' hol sokféle külföldi nö-
vevények, elmés emlékjelek, szép épületek, a' legjobb izlés szerént 
elrendelve, előfordulnak. Az egész vidék geognosticai tekintetben is neve
zetes. , S-—n, 

A C T A , A C T Á K . I . A'franczia törvénytudományban a c t a , docu-
mentumot, oklevelet, akármelly nemű irást jelent. Ott az acták p- ivát 
(jictcs sous seing privé), nyilvánosan hitelesített (acles authentiques') és 
végrehajtható (acles exéculoires) oklevelekre osztatnak , a' hova főképen 
«*' jegyzők írásai (acles noiariés) 's a' franczia itélő széknek Ítéletei taT-
toznak. Külföldi oklevelek 's Ítéletek csak bizonyí tó , nem pedig végre
hajtható erővel birnak. — 11. Angliában acta, te t te t , végzést jelent. Azéirt 
parlamentacta a' parlament által hozott 's a' király által megerősített 
végzés, statútum. (L. NAGY-HRITANNIA.) A' parlament actaji az ülés vég le 
tével, melly rendszerént minden esztendőben félbeszakasztásokkal, proro-
gatiókkal tartatik, egy oklevélbe foglaltatnak, 's ez statútum, mellynek egyes 
végzései külön czikkelyekre osztatnak; ezért a' király uralkodásának esz
tendeje 's a' czikkely szerént hozatnak fél , p. o. a' habeas-corpus-acta az 

< 1680-ik észt. statútum második czikkelye, 11. Károly uralkodásának 3I- ik 
észtben., 's igy jegyeztetik: 31. Ch. 11. c. 2. — 111. Magyarországban 
actáknak, irományoknak, neveztetnek közönségesen mind azon i ra tok, 
mellyeknek törvényes tekintetek 's használások lehet. Osztatnak publicus 
— nyilvános — birói 's privát — különözött — actákra. Az elsők nyilvános 
's törvény által arra meghatalmazott személyektől származnak, 's ezek 
közt legelső helyet foglalnak az brszággjülési irományok (acta diaetalid)^ 
mellyek a' törvényczikkelyektől 's országgyűlési napló könyvtől különböz
nek (L. ORSZÁGGYŰLÉS.). A' birói irományok, a' biróság által vagy az 
ő egyenes befolyásával készülnek, 's ezekhez tartoznak a' perbeli i romá
nyok i s (L . P K R ) . A' különözött acták különözött személyektől származ
nak. Az első és második rendbeliek teljes hitelességüek, a' másodi'kak 
végrehajtható erővel b i rnak, a' harmadik rendbeliek csak környülállá
sok szerént nyernek hitelességet. i Th. 

A C T A E R U D I T O R U M , Németországban a ' legelső tudományos folyó 
i rásésegyikea ' legesmertebbeknek. Főkép ugyan a' „Journal des savans'"'-
és „Giornale de' l e / í e ra í i " cziniü folyó Írások példája, hanem egy úttal az 
épen akkor emelkedni kezdő német könyvkereskedés is nyújtott alkalmat 
lipcsei professorMenck Ottónak 1686 ezen eriticai irás megállapítására, ki , 
hogy az e' végre megkívánt levelezéseket előre elintézhesse, ezen évben 
Angol- és Hollandországot beutazta. Hazatérte után a' legjelesb német 
tudósokkal egyesülve 1682 megindította folyó Í rásá t , mellynek tulajdon 
dolgozásai és társainak, Carpzovnak , Leibnitznek, Thomasiusnak és egye
beknek munkaji tíltal köz és évenként gyarapodó kedvességet tudott sze
rezni. Czélja volt e' folyó írásnak hiv és tökéletes könyv esmérte téseket köz-
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l e n i , 's e' mellett még akkor is hiven megmaradóit , mikor (főkép a' 
Hollandoknál megjelent franczia folyó írások által) a' nyilvánságos tudo
mányos értekezés nagyobb elevenségre és önlétüségre kapott. Taian ezen, 
a' rosszul vezetett tudósi közönség iránt mutatott csekély figyelem, bizon-
nyúra pedig az 1754-től fogva professor Bel által elég gondatlanul vitt 
szerkeztetés és a' hét esztendős háború okozta, hogy ezen folyó írás be
cse és elterjedése mind folyvást vesztett. Végre olly rendetlenül jelent 
m e g , hogy 177ö-ki fölyamatja csak 1782 láthata napfényt, 's ezzel el
akadt. Pótlékaival és foglalatjaival együtt 117 negyed rétü kötetre neve
kedett. 

A C T Á K Á L T K Ü L D KS E . Acták v . irományok áltküldésének ne
veztet ik , midőn a' biró valamelly egészen az itélethozásig elkészült tör
vényes ügyben nem maga hoz Ítéletet , hanem e' végre az irományokat 
valamelly arra rendelt ítélő széknek áltküidi. Ez arra szolgál , hogy a' 
részrebajlatlanság bátorságba tétessék, 's mindenik fél által kérethetik, 
a' hol nincsen törvényesen megtagadva. Az ítélő szék választása a' bí
rótól függ, 's a'feleknek csak három ítélőszék elhárítása engedtetik meg. 
Az irományok ezen áltküldése a' legfelsőbb instantiákban már most Né
metországban sincs szokásban. Az előtt ezen irományáltküldés idegen, 
részrehajlatlan törvénykarokhoz (juridicus facultasokhoz) a' német polgá
ri szabadság palládiumának neveztetett ; de az nem mindenkor helyes, 
mer t a' pernek felkészítésétől legtöbb függ. Magyarországban áltküldetik. 
a' per a' feljebbvitel utján a' királyi táblára; az alsó biiák a' pereket a' 
törvényszéknek bejelentik. (L. P E R és FKLJEEBVITRI , ) . Ha az irományok 
a' politicai utón a' felsőbbség parancsolatjára áltküldetiiek, az í'elkülde-
tésnek neveztetik. • Th. 

A c r A S A N- c r o R U M, a' görög és latán egyház martyrai- és szentjei
ről szóló régibb tudósítások gyűjteményeinek köz neve , különösen pedig 
azon , efféle tudósításokat magában foglaló munka czime, mellyet a' Je -
sniták intézéséből egy antwerpi .lesnita Bolland János 1043 kezde e l , 's 
halála után ezen szőrzet t ag ja i , kik róla BOM.ANÍJISTÁKNAK (1. e.) nevez
te t tek , 17Ö4-ig t'olytatának (Antwerpen, Brüssei , Tongerloo 1643—1704, 
53 fol. köt.) Olly személyekről, a' kik szent é le t , vagy a' keresztények 
üldöztetésekor állhatatosság által különböztették meg magokat, egyes 
tudósirások mái- a' 2, 3-ik századból találtatnak. Környülállásvsabb bio-
grapbiákat a' 4-ik században kezdenek irni , 's számok a' középkorig szer
felelt nevekedett. Ezen egyes életrajzokból, mintegy a' 0-ik században, 
kezdenek épülésre czélzó közönségesebb munkákat szelkeztetni, 's Boni-
nns Moinbritins adá eredeti legendák első eriticus gyűjteményét 1474. 
De mind ezen gyűjteményeket felülmúlja az emiitett antwerpi, hijanyta-
lansága, hivsége, részeletlensége, valamint józan eritica 's jeles magyará
zatok á l ta l , mellyek azt a' külső 's belső történet mindenkori becses kincs
tárává teszik. Az ujabb idők önös és irreligiosns elhidegülete a' történet
írás ezen, egészen a' középkor szelleméhez és szükségéhez alkalmazta
tott nemét meg nem foghatta, 's azon hálás t iszteleten, mellyhen az 
előkori jámbor emberek élete 's tettei részesültek , 's a' melly követendő 
például ajánlotta azokat , megütközött, és ama ' , nagy részént korfiak ál
tal feljegyeztetett tudósításoknak majd formáját, majd foglalatját hyper-
eritice Í té l te , n' minek, ha a' classicus régiség historicusaira olly mér
tékben alkalmaztatnék, sajnálatos soepsisre (skepsisie) nem lehetne nem 
vezérelnie. Vizsgáljuk csak azonban az élőkor ezen, legközelebb czéljok 
által kétszeres tiszteletű emlékeket; esmerkedjünk meg bővebben azon 
idők nézeteivel és szokásaival , 's használjuk vigyázva és okosan az illy 
esinereten épült er i t icát , a 'melly mind a z t , a' mit magában, vagy korá
ban nem ta lá l , önkényüleg meg nem vet i ; tudjuk végre az t , a' mi ke-
kevesbbé mivoltos ezen biographiákban a' mivoltosahbtól ügyesen 's erő
szak nélkül megkülönböztetni: ezen tudósításokban a' középkor különtör-
téuete becses kincset nyer , melly annál biztosabb használatit leszen , men-
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nél keresb mesterséggel rejtegették, vag3' köz divatuk gyanánt szőttékbe 
szerzőjik az ideigleni vagy személyes nézeteket és véleményeket. 

A C T I A , 1) valamelly tőkepénzről, melly bizonyos előfogásokra va-
lamelly kereskedési társaságba adatot t , és azon jus ró l , melljnek követ
kezésében az előfogas nyereségében részesülünk, szóló bizonyító levél; 
2) maga a' betett summa. Közönséges tárgya az efféle társaságoknak ollyan 
eíőfogások, mellyek kivitele egyes személyek tehetségét felülhaladja. 
Egyébiránt, mivel a' kereskedési társaságoka' tulajdonosoknak nem enged
nek szabadságot tőkepénzeiket felmondani, azért az actiák a' kereskedés tár
gyai. Es mivel minden emberi szorgalomnak hol kisebb.hol nagyobbmér-
tékben bizonytalan kimenetele miatt változóbb becsüek , mint egyéb nyil
vános papirosok: annakokáért igazsággal nem kellene azokat az érték jelé
nek nevezni. Az actiák az ujabb időkor találmánya. 1720 Francziaországban 
és majdnem egy időben Angliában dühös actiakereskedés űzete t t , melly né-
melly egyes embereket 'uód nélkül meggazdagitott, ellenben ezreket koldus
botra hozott. Francziaországban az indiai nagy társaságnak csalárdsága volt 
ennek oka (1. L A W ) , Angliában részszerént a' déltengeri társaságiak cs»; 
lárdsága, részszeréntá ' társasági kereskedés dühe, melly az egész nemze-i 
tet elfoglalta. A c t i o n a r i u s , egy vagy több actiák tulajdonosa. 77/. 

A C T I O , cselekvés (a ' szenvedésnek ellene t é v e ) , a ' mivészségekben 
a' b e l s ő n e k ábrázolása az élő emberi test mozgatása (jártatása) által. 
E' szerént az ékesszólásban, pantomimában és szinjatszomivészségl.en 
jöhetne e lő , de az ujabb időkben ezen kifejezést kivaltkép 's szinte ki
zárólag csak a' két utóbbi mivészségben használák. Actio alatt t. i. ér
t i k , 's méltán, a 'belsőnek ábrázolását , a' mennyiben idegen személyt 
ábrázol általa az ábrázoló; mert ezen esetben a' test egész jelenetének 
a' mivészség országába kell emelkednie, holott a' szónoki kifejezés in
kább subjectivus, 's mint látható kifejezés, inkább csak az arcz változ
tatásaira 's a' kezek mozgatására vitetik. Jelenleg közönségesen csak já -
tékszini ( theatral is) , nem pedig szónoki actióról van szó. Az elsőhöz tar
tozik a' pantomimai actio és a' színjátszói szorosb értelemben. Ezen ket
tő közt az a' különbség, hogy az utóbbikban a' látható ábrázolás a' hall
hatóval (declamatióval v. énekléssel) egyesül ; a' honnan ismét megkü
lönböztethetni a' m o n d o t t szinjátéki (1. SZINJÁTSZÓ-MIVÉSZSKG) actiót az 
operadalhokétól, mellynek tulajdonságát a' muzsika határozza meg. A' 
pantomimai ábrázolásban minden a' látható kifejezésben szorul öszve. (L. 
PANTOMIMA). Az actio magában foglalja : I) a ' tes t hordását , tartását és ál
lását áltáljában, a' mennyiben annak valamelly személy szellemi tulajdon
ságát vagy (gondolkozás!, é rzés i , akarási) állapotját kell jeleznie. Ide 
tartozik tehát az ATTITUDK (1. e.), testmozgatás tágabb értelemben; 2) a' 
testrészek, tehát a' fő , karok és lábak mozgatását; és 3) különösen ezen 
testrészek a' kifejezésre legképesb tagjainak mozgatását. Ezen utóbbiak 
a' kifejezésnek képessége szerént « )a ' szemek és arczizmok — innen szent
beszéd vagy arezjáték, b) a' kezek és ujak—innen gesticulatio szorosb érte
lemben, melly a ' szónoknak is szükséges. A' l á b m o z g a t á s t a ' táncz-, 
mivészség fejti ki, 's ettől nyer az különös jelentést. (L . MIMICA is) 

A C T I O , (törv.) 1. K E R F S K T . 
A C T U J M , fok Görögország nyugoti oldalán a' hajdani Epirusban, 

legfelső éjszaki csnrsa Acarnaniának (a ' mai Albániában) az ambraciai 
öböl benyiltánál (inai neve Capo di Figolo v. Azio az artai öbölnél). Ari-
lágtörténeti jelességét azon tengeri csatának köszöni, melly i t t Octavia-
nus és Angnstus közt Sept. 2. 31 K. e. történt . Octaviamis t. i. egyedül 
akarván uralkodni, 's Antonius esztelen viselete által tartományiban ingerel
tetvén , háborút kezde , 's a' két tábor a' nevezett öböl két ellenpartján 
álla meg. Octaviamis 80,000 gyalog- 12,000 lovaggal 's 260 hadi hajóval 
b i r t , Antoniusnak 100,000 gya log , 12,000 lovag 's 220 hajó várt paran
csára. Javalották neki legtapasztaítabb vezérei , hogy szárazföldi harezba 
ereszkedjék, ő pedig Cleopatra unszolására csatát a' vízen parancsolt. 

3 
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Pompásan siklottak elő jóval is nagyobb hajóji, de fürgébbek, noha ki
sebbek valának az Octavianuséi. Mind a ' k é t sereg romai légiókból szedett 
katonaságból ái la , 's ezek a' c sa tá t , mint a' szárazon szokás , ugy inté
z e k , 's a' hajókat ugy tekintek, mint megannyi vára t , mellyet ostrom 's 
rárohanás által kell megvenni. Antonius népe tüzfazokakat és nyilakat 
lövöldöze katapoltúkból, az üctavianusé pedig szigonnyal és kapoccsal 
törekedett az ellenhajót magához csatolni 's ugy reáhágni. De mindjárt 
a' csata kezdetén Cleopatra, megrémülvén egy kis veszteségen , melly sze
relmesének hajósseregét derékon é r t e , 60 egyiptomi hajóval megfutam-
lott. Követi őt nyomban 's esztelenül Antonius , és nem sokára az elha
gyott vitéz hajóssereg, nem annyira az erőnek engedve, mint inkábbOcta-
vianus szavára, ki a' gyalázatos megfutamlást kihiresztelé, a' szerencsés 
győzőnek meghódolt. Követé ebben heted nappal a' szara: ti ldi tábor, 
melly elébb , valamint az Angustusé is , 's ezzel szembe a' partra kiáll
v a , veszteg nézője volt a' csatának, 's az eddig olly nagyra tartott fő
vezér gyávaságát meg nem foghatá. Antonius Egyiptomba futott kedve
séhez , 's ott szorongatva Octavianustól , kardját magán keresztül ereszté. 
Augustus győzedelmének 's az istenek iránt való hálájának emlékéül 
Apolló templomát A.ban k i tág i tá , benne Marsnak és Neptunusnak szen
telt győzelmi jeleket aggata fel, 's minden ötödik évben játékkal innepelteté 
a' napot , melly őt az esmeretes világ urává tette. Ő építette azon helyen, 
hol tábora á l lot t , a' pompás Nicopolis városát, hol jelenleg Prevesa fekszik. 

A C T I V I T A S , 1 . T E H E T S É G . 
A C T I V K K R E s K E D É s , a ' passiv kereskedésnek tétetik ellenébe. Az 

irók legnagyobb része két megfogást köt öszve ezen szónak magyarázásá
ban , a' melly nem mindenkor vagyon egymással öszvekapcsolva: először, 
hogy egyik nemzet a' maga portékájit egy másiknak maga oda vigye, és ennek 
portékájit tőle elhozza; másodszor, hogy ezen kereskedés által az egészt 
tekintve nyerjen. (L. bővebben: Kleine Sc/iriflen ilber die Hnndlung von 
J. G. Büscli). Activ adósság ollyan adósság, mellyel nekünk más tartozik, 
a 'pass iv adósságnak ellenében, mellyel mi tartozunk másnak. Th. 

A C T I V I J M , PASSIVUM, cselekvőt és szenvedőt jelent , azaz, munkás
ságot nyilatkoztatva, vagy idegen munkásság nyilatkoztatását elfogadva. 
Több egyéb tárgyakkal foglaltatik öszve, p .o . ACTIV és PASSIV KERESKE
DÉS (1. e . ) , activ és passiv adósság 'sat. A' grammaticában különösen 
az ige tekintetik ezen két categoriában. , 

A C T O N (Jósef), nápolyi főminister, szül. Besanz-onban 1737 oda 
költözött irlandi szüléktől. Tanulását végezvén, franczia tengeri szolgá
latba lépe t t , nem sokára a' toscanaiba ment á l ta l , s' tisztséget nyervén a' 
Berberek ellen induló spanyol hadban, ezen háborúban jelesen viselte 
magát. Ez által a' nápolyi tengeri hadhoz ju to t t , 's Karolina királyné 
kegyeit megnyerte. Elébb tenger i , azután hadi ministeris 's egyszersmind 
a' financziák igazgatója le t t , 's későbben íőministerré neveztetett ki. Ekkor 
szövetkezett öszve az angol követtel Hamiltonnel , 's ezen kettőnek Ná
poly sorsára való hatása az országra áldást nem hozott. A. uj például 
szolgál , melly veszedelmes, ha a' monarcha a' maga nevében való iiral-

"kodast ellenőr nélkül kegyeltjeinek (Ciinstlivg) engedi. A. gyülölsége a' 
Francziák ellen szenvedéllyé hevül t , 's ől az olasz háborúk ideje alatt 
mértéken tul csapó módokhoz nyúlni ösztönözte, niellyek végre mindég 
kedvetlenül hatottak vissza a' királyi házra , 's a' franczia párt erejét, 
mellyből későbben a' Carbonarik fejlettek k i , mind inkább nevelték. A. 
1798 i s , midőn Mack vezéri e hadat a' franczia sereg ellen, a' király kí
sérője volt. Még ennekelőtte, Nelson je lenlé tekor , az elhiresedett Jun
tában ült e lő l , mel ly , Jiflgy a'különböző politicai vélemények ellen viselt 
gyűlölséget kielégíthesse , minden renden lévők között még soha sem lá
to t t kegyetlenséggel kerese 's talála uj meg uj áldozatokat. A. Mack sze
rencsétlen harcza u t á n , de későn, félremozdittatott. Mh. 1802 gyűlöltei
vé 's utáltatva a' partok mindenikétől. ' — v—t. 
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A r. T o R I. F E L P E R E S . 
A d ' O R A T U S l . F E L P E R E S S É C . . 
A C T U A R I l! S I. J K O Y Z Ü . 
A C T I I S I » S Z Í N J Á T É K é s T E T T . 
A C U S T I C A , (ezen görög szótól uxt>vtw, hallani) a'hallhatót ól vagy 

HANGRÓL (vö. e.) való tudomány. Az előtt a' physicának ezen részét 
rendszerént a' levegőről való tanításnál szokták előadni; azonban e' nem 
egyezik a' természettel , mert a' levegő a' hangnak csak legrendszeréiitva-
lóbb vezetője, és minden merő vagy folyós a n y a g , épen mint a' levegő, 
részszerént maga hangozhatik, részszerént más testek hangját vezetheti. 
Ugy kell inkább tehát tekinteni, mint a' mozgásról való tanitásnak egy 
részét. Minden lehető mozgás t. i. vagy előterjedő , vagy kerengő, vagy 
lebegő (reszkető). A' mozgás utóbbi neme , ha erős és eléggé sebes az, 
hogy halló életmiveinkre hathasson, (a ' mire legalább harmincz lebegés 
kívántatik egy secundában), hangzatot hoz elő. Egy meghatározható hang
zat h a n g n a k , egy meg nem határozható z ö r g é s n e k , és a ' lebegések 
sebessége t ó n u s n a k neveztetik. Chladni az acusticaról 1802 Leipzigban 
németül, 1809 Parisban francziául megjelent munkájában mind azok 
summáját, mik a' physica ezen részében általa 's másoktól felfedeztettek, 
előadta. A' főtárgyak ezek: 1) A' t o n us t ud o m á n y , vagy az ari th-
meticai r é s z , hol a' hangrezgések általányos vagy képességes sebessé
geiről van s zó , és pedig először azokn;>,k eredeti viszonyairól, annakuta
na ezen viszonyok apró változásairól, niellyek a' practicus gyakorlásra 
szükségesek, vagy is a ' temperaturáról; 2) azon t ö r v é n y e k , mellye-
ket a' hangzó testek rezgéseiknél követnek, 's a' mellyek magokat a' hang
zó testek minden neménél különbféle jelenetek által mutatják ki. Ez az 
acustica mechanicai részének első osztálya. Minden hangzó testeknél ugy 
kell az elasticitast tekinteni , mint a' mozgató erőt ; valamelly hangzó test 
lehet tehát , a) feszítés által r u g ó s ; ezen tes tek , ha nálok csak egy lineá-
han menő irány vétetik tekintetbe, HUROK (1. e . ) , ha pedig hár tyaként 
vannak kiterjedve, akkor d o b b ő r ö k ; — b) nyomás által r ugós , ide 
tartozik a ' F Ú V Ó INSTRUMENTUMOKBA (1. e.) zárt levegő, melly különb-kü-
lönbféle módon hosszában terjeszkedik ki 's vonja öszve m a g á t , ' snemel ly 
instrumentumokban az oldallyukak kinyitása és bezárása által rövidíttetik 
vagy hosszabbittatik meg ;—. c) belső meredtség által rugós. Ezen testek 
vagy lineaként azaz , kiváltkép egy irányban lehetnek kiterjedve, mint az 
egyenes és görbe b o t o k minden nemei , vagy hártyaként azaz , többféle 
irányokban kiterjedtek, hova a' karikalapok, harangok és edények tar
toznak. Az előtt csak egy hnr rezgéseit esmérték, 's a'levegő rezgését a' 
fúvó instrumentumokban; de Chladni, a 'mennyire lehete t t , a' hangzó tes
tek minden nemeinek rezgését megvizsgálta (1. „ f l i e Akustik" és nXeu'e 
Bcitriige zur dhustiku Leipz. 1817.) 3) a' h a n g z a t o d á b b ve z e t é s é -
n e k t u d o m á n y a épen ugy mint a' levegőn és más levegőnemü folyós-
ságokon, mint más merő vagy csepegékeny folyós anyagokon á l t a l , melly 
a ' mechanicai rész második osztálya; 4 ) a ' h a n g z a t é r z é s é n e k t u d o 
m á n y a , vagy a' hallás életmiveinek alkotásáról és fiinctiójáról az embe
reknél és állatoknál, melly az acustica anatomico-physiologiai része. Az acu
sticaról Biot is egy alapos munkát irt 3 darabban: „V-e'eis élémentaire de 
phytigue expcrimentale^ de &' hol Chladni legújabb vizsgálódásai és fel
fedezései használva vannak. (Vö CHLADNI.) A. B, P. 

A C U S T I C A I , a ' mi a ' hangzat előállásának tovább- 's elterjedésé
nek törvényeivel megegyező kellemetes munkálatot hoz e lő , p. o. acusti
cai épitésmód. 

A C Z Í L . Ez a 'nemesi te t t vas vagy némelly vasérczek kiolvasztá-
s a , vagy a 'nyers - és kovácsvasnak különös megkészitése által áll elő. 
Azon vasérczek, mellyekből azaczélt olvasztás által készítik, a' magok ne
mében legjobbak, 's megkülönböztetve aczélköveknek. vagy aczélérczek-
nek neveztetnek. Minekutána a' kiolvasztott vasat ismételt olvasztás ul-

3* 
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tal minden salaktól megtisztították volaa, hosszú pálczákra verik 's nyujt-
ják a z t , meljyek a' nyers aczélt adják. Hogy a' nyers aczél még ^inkább 
megnemesittessék , több izben megtüzesítik , elnyújtják , darabokra vag-
j ák | é s ismét öszveforrasztják, melly munkát kitisztálásnak neveznek. Az 
illy móddal készített aczélt tisztált aczélnak vagy szinaczélnak neve
zik. A' kovácsvasból caementálás által készül az aczél , honnan ezen 
aczélt caenientáltnak nevezik. E' végre jó tiszta vasból való vékony pál-
czákat vesznek, behintik azokat egy erre készített 's caementkemen-
czének nevezett kemencze kő ládájában szénporral és fahamuval , vagy 
a' mi még j o b b , öszvetört üveggel , 's ö t , hat napig alatta erősen tü-
nelnek, a ' m i ezen idő alatt a' kovácsvasat aczéllá változtatja. Ezt a' cae-
mentált aczé l t , mellyet é .ő aczélnak is neveznek, még azután kalapá
csolják és nyújtják. A' nyers vasból végre az által nyerik az ugy ne
vezett mesterséges aczél t , hogy megolvasztják, ismételve feltüzesitik, 
kovácsolják és keményít ik , azaz , verestüzesen hirtelen hideg vízben meg
oltják. Még nem világos egészen , miként képes a' vas ennyire megvál
toztatni hajthatóságát , keménységét, olvaszthatóságát és fényét. Neve
zetes Guyton Morveau felfedezésp, hogy a' kovacsvasat gyémánt ál
tal , melly csudálatosan öszvesürüdött széntárgy, valóságos öntött aczél
lá lehet változtatni. A' gyémánt tehát épen azon princípiumot adja, 
mellyet a' s zén , mert vassal való egyesülésének productunia épen azon 
tulajdonságokkal bir. — Az Európában divatban lévő aczélnemek közt 
első rangot foglal el a' finom angol aczél. Ennek jegye B. Hythmant 
vagy Martial. Öntve v a n , de készítése módja titokban tartatik. Utána 
következik azon fa j , mellyet Francziaországban és Sbhweizban acitr pou-
l e , feldagadt aczélnak neveznek. Ez caementalt aczél 's Angliában New-
castleben készül. Az angol aczélfajok után következnek a' német fajok, 
különösen Steyerországból és Carinthiából. Ezek után becsülik a' svéd 
és velenczei aczélt. Van a' mi földrészünkön kívül Asiaban egy aczél, 
melly régi idő olta igen hires , a' damascusi aczél , mellybő) a' drága 
kardvasak készíttetnek, mellyekben a' legiszonyúbb keménység hihetet
len hajthatósaggal van egyesítve. Az illy kardvasakat ott helyben is 
700—-8000 tallérral fizetik. Tiilajdonképi készitésmódja még ugy latszik, 
nem tudatik. (L. DAMASCIROZM). Keletindiában is van egy neme az aczél
nak , mellyet ott v u e z n a k neveznek, melly a' legnagyobb keménységgel 
és finomsággal b i r , ugy hogy az abból készült kések a' közönséges aczélt 
és üveget bevagdalják, a' nélkül hogy magok szenvednének. Hazánkban 
hires a' diósgyőri aczé l , melly a' vele tett próbák szerént az angol aczél-
lal vetekedik. — Egyébiránt tudva van , hogy az aczélt ismét vassá lehet 
vál toztatni , ha ismételve felhevítik , 's a' szabad levegőn hagyjak meg
hűlni. Főmunka ezen nemesitett vasról 's fabricatiójáról Hassenfratz-
tól van: „ L a sidérotechnie, ou Vart de trailer les minérais de fer pour 
en obtenir de la fonté ^ du fer ou de V aciern (4 darab n .4 rét Paris 1812). 
Irt róla Quantz is „Über Éisen-und Stuhlmanipulation (Nürnberg 1780). 

A D A E Q U A L T , (adaequa tns , teljesen reá illő v. kimerítő ) . Így ne
veztetik valamelly előterjesztés a' maga tárgyára nézve , ha abban a' tár
gyak minden mivoltos czimerei (characteres essentiales) be vannak foglalva. 
Ez egyiránt illik mind a 'személyes előterjesztésre, mind a' megfogásra. 
Különösen a' megfogás akkor kimeritő , midőn az egyes tárgyak közös lé
nyét mivoltos czimerekkel határozza meg. A' definitio vagy valamelly kö
zönséges megfogásnak magyarázatja akkor kimeri tő , midőn az ezen meg
fogást a' maga mivolti foglalatja szerént 's egyszersmind a' maga mivoltos 
határaival együtt adja elő ( I . D K K I N I T I O ) , következésképen sem nem igen tág 
(kelleténél több tárgyakat nem foglal magában), sem nem igen szűk (keve
sebb tárgyakra i l lő , mint a 'mellyek azon megfogás alá tartoznak). A.B.S. 

A D A G I O , ( lassan): 1 ) a' muzsikai mozgásoknak egy főrészét bélyeg
zi ( 1 . T K M P O ) ; 2) olly muzsikai darabot j e l en t , mellyet csendesen , sziv-
leb.itólag és érzékeny kifejezéssel kell játszani. /. 
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A I I Í X , (zsid. földből szül.) az emberi nem a ty ja , Moses szerént a' 
teremtés hatodik napján földből formáltatott. Az Isten az embernek for
málása ál tal , kit saját képére t e remte t t , 's az oktalan állatok urává te t t , 
végezte be a' teremtés munkáját. Társul Évát ( Heve zsid. az élők any
j a ) , a' kit oldalcsontjából formált , adta neki , hogy közösülvén egymás
sal , boldog maradékkal népesítsék a' földet. Lakhelyekül a' gyümölccsel 
bővelkedő Edén vala rendelve, melly minrlent, 3? mi szükségeikre vagy 
gyönyörökre szolgálhata, nyújtott nekiek. A' kertnek közepén állott a ' jó 
és gonosz megesmerésének fája; ennek gyümölcséből enniek nem volt sza
bad, azt a' teremtő tiltotta meg. De a' kigyó elcsábitá É v á t , a' ki lesza-
kaszfa egy almát a' t i l tott fáról 's férjével megosztá, Ezen vétek szer-
tedulta boldog sorsokat. A' dolgok képe hirtelen megváltozék szemeik előtt, 
szégyenlék meztelenségeket, 's falevelekkel takargaták. Dijában rejtezék 
A. az Isten e lő l , híjában igyekezék a' vétek okáv Évára hárí tani ; átok érte 
őket 's az egész természetet. Kilépvén az ártatlanság állapotjából, 
niellyben teremtettek va la , A. arcza verítékében kénytelenittetek élelmét 
keresni , 's az élet minden bajai és a' halál félelme reájok haramiának. A. 
nak három fija volt: Ka in , Ábel és Seth; megholt 930 észt. korában, mel-
lyekből 130-at a' paradicsomban élt. — A. története csaknem minden ÓT 
világi nemzetnél több kevesb változásokkal megvan, 's ugyan azon egy 
kútfőből látszik eredni. t 

An A M, mivészfamiliaNancybao. 1) J a k a b S i g i s b e r t , szobrász volt, 
's nyert egy kicsi hirt lakása környékén ; de fijai felülmúlták a' mivészség-
hen. A'legidősbik 2 ) L a m b e r t S i g i s b e r t szül. 1700, a ' szohrászságot 
atyjánál kezdte tanulni , 18 észt. korában Metzbe . innen Par i sba , azután 
királyi segédpénzzel Romába m e n t , a' hol 10 évig mulatott. Cardinalis 
Polignac a' Marius palotájában talált, Licomedes famíliája név alatt esmere-
tef Í2 márvány szojbor helyrehozását reá bízta. A' trevii szökő kut nevű 
emlék készítésekor 16 szobrász rajzolatja közül az Adamét választotta Xl l . 
Kelemen; de az olasz mivészek mindég halasztgaták a ' m u n k á t , 's midőn 
hozzá kellé fogni, A. visszatért Francziaországba. 1737 az academia tag
ja 's későbben professora let t . Remekül egy Neptunust faragot t , midőn 
a'hullámokat nyugtat ja , 's egy Triton lábainál. Versailles számára Neptu
nust és Amphitritét készítette. Berlinbet! egyéb, munkáji közül két érez 
képcsoport, a' vadászat és halászat , vagyon. A. jól tudott bánni a' már
vánnyal , a' meztelent bizonyos correetség, a' szönyegzetet tulajdon cs.i-
iiosság bélyegzi. De időszakának romlott Ízlése őt is bal útra vezette., 's 
mind a' mivészség hanyatlására emlékeztetnek mivei. Mh, 1759. Öccse 3) 
M i k l ó s S e b e s t y é n 1705, 4 ) F e r e n c z G á s p á r l 710 szül. Ezek is elébb 
atyjoknál, 'azután Pa r i sban ' s Romában tanul tak, meg visszatértek Pa
risba, M i k l ó s 1778, F e r e n ez 1759 hm. Reájok is i l l ik , a ' mit L á m -
b é r t r ő l mondottunk. V. I. 

A n AM AT, M A , a' narancsnak egy forradásos héjú neme , de a 'közönsé-
ges narancsnál valamivel nagyobb és setétebb. Így nevezik a' lélekző gége 
első porezogóját is, melly sokaknál a ' torokban láthatókép kiül. A. B. P. 

AnAMRRRGKR szül. Jaquet (Maria Anna) , egyike a' legjelesb né
met szinjátszúnéknak, szül. 1752 Bécsben 's ugyan ott meg is holt 1804, 
minekutána feledhetetlen mivészi előadásaival hazáját köze] fe'I századig 
gyönyörködtette. Udvari színjátszó Jaquetnak lévén leánya, Katalin, nevű 
testvérével, ki kora halálával legszebb reményeket vitt a' s í rba , már 
gyermekkorában lépett a' játékszínre. A' tragicumban te t t néhány próba 
Után egészen a' naiv szerepekre adta magát, 's ezeket csuda természetes
séggel , kiilönbféleséggel és tökéletességgel játszotta. 1781 udvari énekes 
Adambergerhez ment férjhez; ettől lett hasonlóan nagyelméjü leánya An
tónia . jegyese volt Korner Theodornak , és ezen szerelmes szövetkezés
nek köszönheti a' feledhetetlen költő némelly kellemes énekeit. 1817 há
zasságra lépvén, elhagyta a ' j á t é k s z í n t , hol maga iránt már szeretetet 
's csudálknzást gerjesztett. B. L, 
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A D A M I T Á K vagy A D A M I A N U S O K , két rendbeli eretnekek; az el
ső rendbeliek a ' köz vélekedés szerént a ' 2-ik században támadtak; a ' 
második rendbeliek 1421 körül a' Hussiták zendülése alkalmával mutatkoz
tak Csehországban. Azért neveztettek í g y , mert gyűléseikben mind a ' 
ferjfi, mind az asszonyi nembeliek meztelenül szoktak volt megjelenni, 
vagy Ádámnak artatlanságbeli állapotját akarván utánazni, vagy termé
szeti ösztöneik meggyőzésében 's megzabolázásábau kívánván magokat 
gyakorolni. A' régi Adamiták , kik ugy iratnak l e , mint házassággyülö-
lők és fajtalan életűek, ugy látszik, a ' rossz hirbe keveredett Carpocra-
tianusokkal egy felekezetet tettek. (Vö. GNOSIS.) AZ ujabb Adamitákról 
is kevés bizonyost lehet tudni. Némelly irók szerént egy Pikard neveze
tű volt szerzőjök, kiről Píkardoknak is neveztettek. 1421 Ziska fegyver
rel megtámadta , de egészen ki nem irthatta őket. Mert még azután is 
egy ideig Csehországban és Moraviában igenel voltak terjedve, 's a ' Hus-
sitáktól i s , kikkel a ' hierarchia ellen együtt dolgoztak, nagyon gyűlöl
teitek. Utóbb a ' Taboriták maradványai közé keveredtek, 's azért né-
mellykor ezek is Adamitáknak hivattak. A". J. 

A n A M s ( John) , az éjszakamerikai egyesült statusok egykori elöl
ülője 's hazájának nagy országos embere , előkelő nemzetségből, melly 
1608 a ' massachnsetsbaii gyarmat megtelepítését elősegítette , ezen gyar
mat között Baintrecben szül. 1725. A' revolntio e lő t t , melly hazáját füg
getlen országok sorába v i t ta , mint törvénytudó volt nevezetes. A' zaj-
gások kikerekedtekor honja jusait a ' canonicum és feudale jusról irt je
les értekezései által védelmezte. Amerika és az anyaország perének histó
r iá ja , mellyé', a ' bostoni újságban adott k i , földijeit nagyon feltüzelte. 
Utálta az erőszakos módo t , azonban védőjét leié benne kapitány Preston, 
midőn katonájival egy felzendüleskor Bostonban a' népre ngy lövetett, hogy 
több halál is történt . 1774 ' s — 7 5 a' congressus tagjává választatott. Az 
anyaországgal való megbékélés tartósságát lehetetlennek hivéh, a ' Jul. 4. 
1776 költ végzést elősegítette 's a lá i r ta , melly az amerikai gyarmatokat 
szabad, önkormányu, független statusokká hirdette. 1778 a ' versaillesi ud
varhoz Franklinnal együtt volt küldve, hogy mint teljeshatalmu követ 
szövetségre 's kereskedési egyezésre lépjék. Visszamentekor Massachuseta 
rendjei bizonyos igazgatás alkotmánya javalatját reá b íz ták , a ' mi főké
pen az ő munkája is. Ezután az egyesült statusok Hollandiába nevezték ki 
részekről ministernek, 's boldogult. Hollandia kezet fogott Amerikával. 
1782 's későbben Parisban volt egyik megkötője azon békének hazája és 
Anglia közö t t , melly az amerikai statusok függetlenségét megesmeré. A' 
congressus hatalmatlan lévén még külön , az egyesült statusokra nézve, 
inig a' szabadság tusája ta r to t t , ő ajánlá legelőször is ezen változtatást. 
Melléje csat lámagát Washington, Frankl in, Madison, Hamilton 's n i . , 's 
ebből származott az éjszakamerikai egyesült statusok aíkotmánja 1787. Az 
áll még ma is. Washington akkor első , Adams második előlülő lett . Fényt 
kezde most ű z n i , 's félelem gerjedt felőle, hogy a ' kivívott szabadságot 
majd még ő ássa el. De ezt csak ellenségei hirdetek. Mert Washington le
tévén hivatalát , a ' szabad gyermekstatus még is annak helyébe ültetni 
meré. Adams nem csalta meg földijeit, a ' hazát. Minden vész közt igaz 
gyámola volt az nj kormánynak. Előlülősége idejének töltével Jeffersont 
választották utána. Visszavonult most öreg korára minden köz munkától, 
's nyugalomban érte halála 1803. Mint író is nevezetes. Európában léte 
alatt hocsátá közre híres munkáját: „Polgári alkotmányok védelme" (Lon
don 1781 , ujra 1792) Még elébb a'„Respublicak históriáját" adta ki. ldős-
bik hja : 

A D A M S (John Quincy), 1801 és 1802 az egyesült statusok megha
talmazott ministere volt Berlinben. Ez alatt bejárta Slésiát, 's testvéréhez 
Philadelphiába i r t leveleiben annak állapotját előadta, ki azokat egy 
„ Porí/vilio*' nevil időszaki írásban közre eresztette. Igen kapott ezeken 
az olvasóság, mert olly tartomány, mellyben manufacturák d í sz lenek , ' s 
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a" II. Fridriktól állított képző oskolák jó előmenetellel nevelik az embert, 
az önerején emelkedni vágyott Amerikát nagyon érdeklette. Nem k tudot t 
elébb Slésia felől semmit , most előképül is veheté. Levelei együtt 1801 
jelentek meg egy kötetb. egy geogr. mappával. Kennek hely leírás, his
tória , földesmertetés Slésiáról német irók után ugyan, de azok tévedé
seinek olly igazításaival, hogy A. munkáját Friese megint németre for
dította 1805, francziára Dupuy 1807. Mihelyt Jefferson lett elölülővé; 
A.t haza hitta Berlinből. A' szövetségesek pár t ja , mellyel t a r to t t , tanító-
helyet szerze neki Harvard collegiumában Massachusetsben, hol a' tör
vényszéki 's népelőtti ékesszólásról leczkéket a d a , 's az ékesszólás- és 
szavalásról becses munkát i r a ; későbben mint azon tartomány követe a' 
seuatusba lépett. Ebben elhagyá elébbi pár t já t , mellynek atyástul köszö-
né szerencséjét, 's a' democratiaihoz állott. Az elölülőtől, mint minister 
Muszkaországba küldetet t , 's 1814 az európai hatalmasságok előt t , mint az 
egyesült statusok egyik képviselője lépett fel. 1815 a' st. jamesi udvar
nál teljeshatalnui minister , 1817 a' belső dolgok országos t i toknokja, 's 
Febr. 9. 1825 a' congressus elölülője lett. Kormányi fontos tetteiről 1. EGYE
SÜLT STATUSOK. D. G. 

A D . I M S (Sámuel ) , az amerikai congressus tag ja , egyik főinditója az 
egyesült statusok revolutiójának, Massachusetsben 1722 lett a1 világra. Min
denkor különösen kikelt volt Anglia nyomása ellen , 's ámbár koros vala mar 
akkor , de a' szabadulás gondolarja ifjúi sebességgel feltalálóvá és véghez 
vivővé tet te . Népgyülekezetek a lko tása , ezek egymással való levelezése 
's Bostonban egybefolyó pontjuk az ő gondolatja volt. Hatalmas emelője 
lett ezen elintézés a' revulutiónak. A. nyughatatlansága nem győzé várni 
a' gyarmatok 's anyaország közt gyuladozó láng k iü tésé t , 's függetlensé
get kiálta már akkor , midőn a' legforróbb pártosok is még csak a' terhe
lések megszüntetését sürgették. Rendes katonaseregeket akartak öszveszed-
n i , felállítani sokan , „ n e m n e m " zúgta ő, „minden Amerikai katona le
gyen , mint a' Romai volt." Washingtont nem szeret te , mert ezen vezér 
csendesen, okosan megfontolt mindent , az ő vérében hevesség, láz. Azért 
szavazott ő is 1778, hogy a' helyett Gates legyen fővezér. Vagyouja alig 
volt valami, 's hánytvetett külseje ellenkezett lelke bátorságával. Szegé
nyen é l t , szegényen ho l t , 's Amerika Catojának nevezte. 1). G. 

A D A M S P K A C K , legmagasabb hegy Ceylon szigetén, a ' Cingale-
sek H im-al-elnek nevezik. Greenwichtől véve az éj. sz. 6° 4'j ' és k. h. 
98° 4' közt fekszik, 's tiszta időben már 30 m.földnyire látszik. Geo-
logicemég nem vizsgáltatott, 's meg sem méretett még. Itt ered a ' sz ige t 
főfolyója Mevelalonga, mellynek torkolatja Trinconomalénal egész Indiá
ban a' legjobb kikötőt formálja. Buddha követóji ezen hegyet szentnek 
tartják, és sok szarándokok mennek oda búcsúra , kik egymásnak békeje-
lekel adnak cserébe, hogy az által atyafiságokat megerősítsék , barátsá
gokatállandóvá tegyék , és az ellenségek egymást megengeszteljék. Vég
re Buddhának egy papja a' hegy tetején megáldja őke t , 's intést ád ne
kik , hogy honjukban erkölcsös életet éljenek. A' tetőn Buddha nyomá
nak jelét mutatják a' papok. L—ú. 

A D A N S O N (Mihály) , hires füvész, szül. 1727 Aixban a' l'roveii-
ceban. Talentumait jókor kifejté a' gondos nevelés. A' természethistoriá-
nak különös hajlandósággal feküdt; de egyéb tudományokat sem mellőzött 
el. Fővezetőji Reaiimur és Bemard de Jussién voltak. Linné rendsze
r e , melly akkor kezdett elterjedni, követésre buzditá ő t ; más rendszere
ket talált fel, mellyek neki több bizonyosságot ajánlanak, 's 14 észt. ko
rában néggyel volt készen. Annak forró kívánása, hogy a' tudományokat 
egész erejéből előmozdítsa, arra ind i tá , hogy a' papi hivatalról, mellyre 
szánva vo l t , lemondjon, \s utazzon, hogy még meg nem látogatott tar
tományokat nyomozzon ki. Senegalt választá k i , mivel azt h i t te , hogy ezen 
tájnak egészségtelensége még sokáig el fogná a' természetvizsgálókat tar
tóztatni annak .megvizsgálásától. 1748 indult útjára 21 észt. korában. Alig 
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érkezett oda , azonnal a' legforróbb igyekezettel kezdé 'el vizsgálódásait, 
's rendkívül sok kincset gyűjtött a' természet mind a' három országában. 
Mivel az eddig való felosztás módjának hijányait csak hamar é r ezé , azon 
igyekezett , hogy azokat egy közönséges mindent felfogó által pótolja ki. 
Ezenkívül mindazon tartományoknak, mellyeket bevándorolt, szoros abro
szait elkészí tet te , 's a' különbféle népeknek, mellyekkel érintésbe jöt t , 
nyelveiből szótárakat gyűjtött. Minekutána ezen forró és egészségtelen 
cíimában öt esztendeig tartózkodott vo lna , a' legbecsesb gyűjtemények
kel tért vissza hazájába, a' hol 1757 adá ki munkáját (Histoire nalurelle 
du Senegal L Vol. 4.). Néhány remekértekezések, mellyeket az academia 
emlékirásaiba felvett , academicns czimet szerzének nel.i 1759. Azonban 
csak elöljárói voltak azok ama' nagy botanicai munkának, mellyet 1703 
„ Familles des plantet" czim alatt két darabban kiadott. Ezen csodálko
zásra méltó tudománnyal irt munka azonban nem érheté el czélját , hogy 
t . i . Linné ellen a' botanicának uj alakot adjon. Némelly h ibák , mellye
ket abban találtak , 's mellyeket a' szerző maga is megesmért , öt eszten
dő mnlva azon feltételre hatarozak ő t , hogy munkáját újra kiadja. Már 
nagyszámú változtatásokat és pótlékokat csinált, midőn óriási ideáktól 
elragadtatva , egy egész encyclopaedia planuma kapta meg. Azon remény
ben , hogy XV. Lajos ezen szándékot elő fogja segéleni, gyüjtögeté ahhoz 
a' materialékat , mellyek csak hamar szörnyű nagy massára nevekedének, 
's 1775 egy plánumot terjesztett az academia elejébe, melly kiterjedése 
által közönséges bámulást gerjesztet'. Közelebbi megvizsgálás alávetették, 
de ennek resultatuma a' szerző kívánságainak 's várakozásának nem felelt 
meg. A. planuma kétségkívül jeles vo l t , de nem volt igaza , azt nem ré
szekben, hanem egyszerre akarni kivinni, 's ezen hajthatatlan fejesség 
volt annak oka , hogy az áltáljában kivitetlen maradott. Azonban meg nem 
gyengült buzgalommal folytatá materialéjinak szigorítását. Némelly becses 
emlékirásokon kívül , mellyeket az academia elejébe t e t t , nem adott töb
bet semmit ki ; csak nagy planuma kivitelének ideája foglalatoskodtatá őt; 
minden tehetségét arra íorditá , hogy az annak kedvező időpontot siettes
se. Azonban a' revolutio kiütése a' legszomorúbb helyezetbe veté ; mi
dőn a' nemzeti intézet fundáltatásakor meghivá, hogy tagjai közt helyet 
foglaljon, azt feleié, hogy a' meghívást el nem fogadhatja, mivel c/.ipőji 
nincsenek. A' belső dolgokra ügyelő minister megadta neki a' pensiót. Egész 
haláláig szakadatlanul nagy planuma kivitelén dolgozott. Megholt Augb. 
1800. Nyomtatott írásainak száma kevés, hátrahagyott kéziratjainak massá-» 
jához képest, mellyeknek kiadását Du-Petit-Honarstól lehet várni. A. B. F. 

A D Á S V E V K S I . V E V É S A D Á S . 
A D D I N O T O N ( H e n r i k ) , lord viscount S i d m o u t h , egy orvosnak 

fija, ki a' maga mivészségének stúdiumával statustudományhoz való sze
retetet egyesite. A. Henr ik , szül. 1756, Pittel lord Chatam fijaval ne
veltetett. Barátjának ragyogó pályája neki is megnyitá az utat a' főbb hi
vatalokra. A' parlamentbe lépek , és egész erővel támogatá Pit tet Fox 
ellen. 1789 a' köz rendek házának szószólójává választatott A., 's megma-
rada e' diszes hivatalban egy uj parlamentnek öszvehivásakor is. Szünte-? 
len hív a' Pitt pártjához, csak akkor voxola barátjának véleménye ellen, 
midőn Wilberforce 1792 a' Negervásárlás eltörlését javalatba hozá, mi
vel ő a' grádicsonként való eltörlés mellett vala. Ki is v ivé , hogy annak 
időpontja 1800-ig elhalasztatott. De ez az ők véleményeiben való szem-
pillantatnyi elhajlás sem bizodalmasságokat, sem rendes megegyezé
seket a' politicai systemában meg nem változtatá. Febr. 5. 1801 lé
tévé Pi t t a' királyi kincstár cancellariusságát, és barátjára A.ra hagyá 
azt . Ezen hivatalban több tudósításokat készite ó Angliának financzálla-
potjáról, uj kölcsönözések szükséges vol tá ró l ' sa t , , és ér té előadásainak 
magokban véve száraz tárgyát nemes és egyszerű ékesszólás által kelle
metessé tenni. Az amiensi béke rövid ideje alatt vedé e' békekötést, melly 
az ű munkájának látszék. De mihelyt annak felbomlása világossá lett , 
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ő maga javasla -ellenséges intézeteket , és a' háború legbuzgóbb védőjének 
mutatá magát. A' király betegségét az 1804 évnek első hónapjaiban használ

ón ákarák ellenségei, hogy-őt megbuktassák, de a' királynak hirtelen 
felgyógyulása feldönté planumokat. Mindazáltal ujabb megtámadások kin-
szeriték a' ministerium elhagyására; Maj. 10 visszaadd- Pittnek a' pecsé
tet. A' király akkor lord viscount Sidmouthtá tévé ő t , és megkülönbözte
tett módon megajándékozá különös bizodalmaval. Janb. 1806 ismét a' mi-
nisteriumba lépek mint nagypecsét-őrző, de rövid idő múlva ismét eltá
volíttatott abból. Midőn lord Liverpool a' megöletett Perceval (1812) 
helyét mint a' kincstár első lordja e lnyeré , lord Sidmonth is újra a' 
kabinetbe lépek m i n t a ' belső dolgok statustitoknokja, de a' melly hiva
talát 1822 letevé. Mr. Peel leve következője. 

A D D I S O J J ( Jóse f ) , prédikátor f i ja , Wiltshireb. szül. Milston-
ban H572. Tanulását ott kezdet te , folytatta Litchfieldben , a 'hol atyja es
perest lett. 15 évében Oxfordba mentekor deák versezete minden tanitóji-
nak magára vonta figyelmét. Megjelent ez ebben: Musarum anglicarum 
unuleeta. Más ifjúkori munkáji: Drydcnre magasztaló vers ; a' georgicu-
mok 4-k könyvének fordítása; Essay upon the georgics; ode Cecília napjá
r a ; Aeneis 3-k könyvéből Achaemenides által tétele; Account of the grea-
test english poets. Mind jó Ízlést és szép észt mutatók. Papi életet akart 
választani ő * s , de lord Somers és lord Montague pártfogása politicai hi
vatalokra emelkedés vágyát gerjeszté dicsőre törekedő leikében. 16P8 III. 
Williamhoz irt verset, 's lord Souiers, mint a 'kincstár akkori cancellariu-
»a, utazásra esztendőnként 300 font sterlinget eszközle ki számára. Méné 
igy Franciaországba, későbben az olasz földre. 1701 jelent meg erről szabad-
leíkü szép epistolája lord Halifaxhoz. 1705 Remarks on severul parts of 
Jtaly kedves olvasást nyujta. De a' ministeriumban változás, 's A. segedel
me elmarad. Szükséget látva tér Londonba. Megnyeri akkor az Angol a' 
hochstádti vagyblenheimi csatát 1704, örömében a 'nemze t , verssel is akar
ja örökíteni lord Godolphin a ' n a p o t , 's ahhoz lord Halifax A. t ajánlja. 
Készenettói a'hősi l e i rás„7 '«e Canlpaign^, szeretik; lord Godolphin a' köl
tőt biztossá teszi az appellatiónál, melly hivatalról a' hires Locke épen 
ekkor monda le. 1705 lord Halifaxot kisérte Hannoverába, E' tájatt játszot
ták Kosamond czimü operájá t , de ez nem tetszett annyi ra , mint vígjáté
ka : A' szíves férj 's a' kisértet dobhal. 1706 sir Hedges országos titok-, 
nok undemecretaryvé t évé , 1709 pedig marquis Whar ton , Illand viceki
rálya, ottan orszagtitoknokjává, sőt egyszersmind a' birminghami vár level-
tárnokjává, a' mitől 300 font sterling j á r t , 's munka kevés volt. Lakása 
Dublin. Itt ifjúsága barátjában Steeleben esmere a' „7Vte faíler" (cseve
gő) időszaki irás kiadójára. Részt véve abban ó is. Tőle „Bemarks on Vir-
gilíi 's egyebek. Néhány hónap múlva a' czimet együtt „S^ecfaforrá" vál
toztatták, 's melléjek álla Tickel l , Popé és Parnell 's m, ( L. S T K K L K ) . 
Ezen időszaki irás nagy behatással volt Angliára. Mindjárt elejénte 20,000 
körül lévő példány kellett. A. prosája benne az akkori idők erkölcsei- és 
szokásainak rajzolatja, charactereket festet t , vétket korbácsolt , az ural
kodott bohóságokat, ferdeségeket tette nevetségessé, elmésen, csinosan 
csúfolódva. E' mező leginkább érlelten fejleszté talentumát, tiszta Ízlését 
's világosan néző eszét. Nevének jegye Clio volt. Ezen kivül e' számok: 
556—559, 5 6 1 , 562 , 565—569, 5 7 1 , 574 , 5 7 5 , 5 7 9 , 580 , 582—585, 
590, 592, 5 9 8 , 600 az övéi , valamint ezek i s : Essay on wit, the pleu-
xuref of the imugination the criticism of Milton. A' Spectatort későb
ben „Guardian1'' (felvigyázó) név alatt folytatván , ebben darabjai 
alatt egy kéz. Mind ezen Írásai együtt is kijöttek : Addinans papéra , being. 
a complete collectionof all hisperiodical works , icith his lift and nnlea hy 
l)r. fíealtie. Edinb. 4. Vol, 8. Cato czimü tragoediáját 1713 adta játék
színre, 35-i- játszották ezt egymás után , 's még későbben is gyakran sze
rette nézni mind London, mind a ' többi város. De ezt politicai érdeklet is 
okozá, egybehuzatváu az által akkor.a ' Whig és Torypár t . Felséges ben-
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ne Cato monologtisa; hanem az egészben nem ráz meg oily magas költői 
l é l ek , mint a' millyen a' Popétól elejébe készített versekben ragadoz. 
„Addison" azt mondja 21-ik leczkéjében a' csendes egyenességü Hngh Bláir 
is „inkább mustra a1 prosában , mint költésben." Költő csinos , lelkes, jó 
hangzású , 's némelly Angol Drydene, Popeja mellé teszi ; mint prosaictis 
egyirántmelegit ki minden olvasóból iránta tiszteletet. Egyszerű, világos, 
eleven. Nyelve épen spectatori és guardiani tárgyakhoz való , mellyek 
szétáradást és könnyű lebegést is eltűrnek. Anna királyné igazgatásának 
vége felé az angol nyelvnek olly szótárát akará i rn i , mint a' millyen a' „ D i í -
zionario della cruscaj' de ideje ehhez hivatala miatt nem jutott . Mert an
nak halála után Irlandba másodszor ment mint gróf Sunderland viceki
rály t i toknokja, azután a' kereskedő törvényszék egyik lordja l e t t , 1715 
Skóczia revolutiójakor egyedül magára adta ki nFreeholdern czimii 
időszaki írását a' kormány védelméül; 55 darab jelent meg ebből. Kez
dődött Dec. 23. 1715, Jtin. 29.1716 végződött. 1717 Nagy-Britannia orszá
gos titoknokjává neveztetek. Érte nem termett. Eí-elakadott beszédjében, 's 
a' kormány elintézéseit védeni nem tudta. Mert természete félénk volt, -s 
szólása csak jó esmerősei előtt folyó. „Ennél szerényebbet, ennél ügyet
lenebbet emberek között soha sem láttam" mondja felőle lord Chesterfield. 
Azon fenakadása sok bosszontást vona reá. E' miatt a' nagyon érzékeny 's 
egészsége megbontakozása okából hivatalát letette. Mh. Hollflndhonsebau 
Kensingtou mellett 1719 vizkórságban. Temetőhelye Westminster. Erköl
csei tiszták valának, buzgón ragaszkodott a' valláshoz, magaviseletében tar
tózkodó. „ N é z d mint hal meg a' jó keresztény" monda ágya mellett állt 
egyik atyjafijához, ezzel befordult, 's megszűnt lélekzeni. Munkájit mégha- . 
gyása szerént barátja Tickell adta k i : Miscellaneous works in verse andpro-
se of the laté right honourable Joseph Addison esq. in 3 vol. with somé ai:-
connt of the life, Lond. 1721. Azután többször. Eletéről 1. Memnirt of thc 
life and writing of Joseph Addison esq. with liis characler by Sleele Lond. 
1728/ verseit Johnson gyűjteménye 23-ik részében. Döbrentei Gábor. 

A D K I . H E I I ) , I. László király felesége (L. LÁSZLÓ 1.) 
AD E r, UN G (JánosKris tóf) , ez a' német nyelvre és literaturára néz

ve magának nagy érdemet szerzett tudós Aug. 18. 1734 Anklam mellett 
Spantekowban szül., hol a'yja evang. prédikátor volt. Tanulását kezdette 
Anklamban, Klosterbergben Magdeburg mellett folytatta, és Halléban vé
gezte. 1759 az erfurti evang. gymnasiuin professorának neveztetett, de 
némelly egyházi vetélkedések miatt már két év múlva Lipcsére költözött, 
h.ol fáradhatatlan szorgalommal azon súlyos munkákra adta magát , mellyek 
által a' német nyelvnek és literaturának olly tetemes hasznot haj to t t , ne
vezetesen grammaticai és eriticai szókönyve által ( Grammntisch - krit. 
ÍVö'rterbiwh der hochdeutschen Mundart. Leipzig. 1774—86, 4 köt. és 
az 5-knek l-ő része'). 1787 a' szász választó fejedelemtől a' dresdai nyil-
váns. könyvtárhoz főőrnek neveztetett tanácsosi ranggál , 's ezen tisztsé-

i, gében hm. Sept. 10. 1809. Adelung a' német nyelvre nézve maga azt tel
jesí tet te , mit másra nézve egész academiák. Szókönyve Johnson angol szó-
könyvét az észfogások meghatározásában, a' jelentések rendjében és ál
táljában a'szónyomozásban felmulja; hanem a' jelentésekre felhordott re
mekírók megválasztásában utána marad, mert Adelungot a' felső-szász 
vagy meiszeni irók iránt való előszeretete pártra csábította azok ellen, 
kiknek tájékában vagy előadásában meg nem b ízo t t , és ízlése szorosb 
korlátok közé szoritá m a g á t , hogysem a' remekelőadást egyéb , mint az 
írásmód példájiból vett mérték szerént becsülhesse. Az uj szavak törvény
telenségétől és azoknak a' nyelvet végtelen elbontással fenyegető árjától 
elijede Adelungnak törvényszerűséghez szokott lelke , és e' mellett anya
nyelvének csuda 's csak a' göröggel közös hajlékonyságát elesmerte. Ezen 
fogyatkozásait Voss és Campe teljes igazsággal, de talán igen csekély kí
méléssel feddették meg. Adelung szókönyvének 2-dik kiadása (1798—1801) 
»ok pótlékkal bővült , mellyek magokban véve ugyan becsesek ; de a' nyelv-
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nek azonban lett elóhaladásához nincsenek mérsékelve, és világosan mutat
j ák , hogy még a' fáradhatatlan szorgalom sem törölheti el a' már a 'mun
kának planiimaba szőtt hibákat. Egyéb muukáji közül nevezetesebbek: 
Deutsche Spracklekre; Magazin fúr die deutscke Spracke; Ueber den 
deutschen Slyl; Aelleste Gesckickte der Deutschen ; a' déli-szász tö r té 
neti kútfők esmerctére nézve fontos Directorium} Milkridates, mellyben 
nyelvnyomozásainak gyümölcsét öszve akarta szedni. 0 csak az 1-sű kö
tetet készíthette e l , a ' többi hármat hallei tudós Vater végezte b e , ki 
ezekben részént a' megholtnak Írásai t , részént a' Humboldt urak adták 
utasításokat, részént saját nyomozásainak resultatumait dolgozta fel. Ade-
lung feddhetetlen életit 's szeretetre méltó ember volt. Nőtelenül élt. Na
ponként 14 órát töltött dologban, mellytől barátjai közt és jól teritett, asz
talánál pihente ki magát. B. L. 

A D K L U H G (Fridrik) , orosz cs. statustanácsos, lovag, több acade-
miák tagja , IS25 olta elölülője az asiai academiának Sz. Pétervárban, 
unokája a' nyelvtudósnak, szül. Stettinben 1768, jeles nyelvtudós és tör
ténetvizsgáló. Minekutána Romában a' vaticanumi könyvtar kincseivel 
megesmerkedett, és az ottan lévő régi német énekekről tet t fontos vizs
gálódásait közre bocsátotta volna (Xacíir.von alldeutschen Gedichten, welche 
aus der keidelberger Bibi. in die valicaniscke gekommen sind. Kiinigsberg 
1796 és 1799), Sz. Pétervárra méné, és ottan a' német játékszín igazga
tásában részt vőn. 1803 Miklós és Mihály orosz nagyherczegek tanítója, 
nak neveztetvén, orosz nemességet nyert. Ezután egész elszánással a' 
nyelvtudományra adta magá t , mire nézve könyvtárőr Bachmeisternak 
gyűjteményei nagy segedelmére szolgáltak. I t t a' sanscrit nyelvnek vi
szonyáról «z oroszhoz (R-:pports entre la langue sanserite et la langue 
rnsse^j. és ujabb írásainak egyikében Katalin orosz császárnénak az öszve-
hasonlitó nyelvtudomány körül tett érdemeit adja elő (Sz. Péterv. 1815). 
Schlözertől Oroszország második felfedezőjének méltán nevezett báró 
Herberstein Sigmondnak életirása által , mellyet résznyire a' kútfőkből 
dolgozva Sz. Pétervárban adott ki (1817), ezen nagyérdemű austriai diploma
tikusnak méltó történeti emléket állított. Pártfogójától, cancellar. gróf 
Rumjanzofftól ösztönöztetvén, leírta a' Sz. Sophia nowgorodi templomának 
nevezetes és némellyek szerént a' 11-ik században Magdeburgban öntött 
érez ajtajit. A' réz- és kőtáblákkal gazdagított 's Berlinben 1823 kijött 
munka fontos tudósításokat közöl a' mivészség történetéről Oroszország
ban és egy értekezést az ugyan Nowgorodban lévő ugy nevezett svéd 
vagy ezüst a j tóról , melly Sigtunából , a' svéd királyok régi lakhelyéből, 
győzedelmi jel gyanánt vitetett Oroszországba. Adelung még egy Jiiblio-
theca glottica nevű munkán dolgoz , mellyből bevezetésként már közlöt-
t e : Uebersichl aller bekannten Spracken, (Petersburg, 1820;. B. L. 

AllEPTCS 1. AtCHYM IA. 
A D K S , HADKS 1. Pr.UTO. 
A D H A E S I O (ráragadás) , tulajdonképen csak a' hígnak a" kemény 

testek felületére való ragadásáról mondatik a' physicában , p. o. a' víz a' be
lé mártott kézre ráragad. Más- másfélel-épen történik ez más más tes
tek közt. így a' kéneső nem ragad az üveghez , de az érczekhez igen 
's kivált az a rany- , ezüst- és ónhoz. A' viz majd minden testekhez ragad, 
ha azoknak felülete nem zsiros , poros vagy lisztes. Ezen felületes raga
dás miatt az edényekben lévő híg felülete nem tökéletes vizirányt vészen, 
mert az edény széle felé felfut, mint a' viz a' pohárban, vagy lehajlik 
's dombos marad a' közép fe lé , mint a' kéneső ugyan az üveg pohárban. 
Az igen vékony (hajszál forma, capillaris) csőkben legszembetűnőbb ez. 
Ha egy vékony üveg (vagy szalma) csőt a' vizbe teszünk, a' vékony cső
ben magasabban lesz a' v i z , mint körüle kívül. (L. HAJSZÁI.CSŐK). Ezen 
ragadás miatt a' Mg öntés közben az edény oldalához hajlik, ha csak azt 
(p. o. a' víznél lisztelés, zsírozás 'sat. által) előre el nem készítjük. Ez
ért van, hogy a' kéneső gömbölyeg cseppekben marad , ha földre, desz-
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kára 'sat. ömlik, elterjed pedig , ha az ónra 'sat. esik; a' vízcseppek ast 
olajos felületen gömbölyegek, másokon elömlenek. Ezen ráragadás, kö
zönségesen vévén fel, a' vonszódó 's közelebbről az öszveálló (attractio, 
cohaesio) erőkből jő ki. Mert a' higak is a' hígakkal, a' kemények is a' 
keményekkel ragadási tüneteket mutatnak. Két egynemű híg (viz, bor) 
egymással könnyen egyesül, de a' különbözők, mint a' viz és ola j , nem. 
I t t a' könnyebb o!a j , ' zs i r a' vízfelületén csudálatosan (igen hirtelen és 
messze) elterjed. Egy kávés kalán olaj 150 nsz, ölre terjed el a' víz szí
nén a' tengeren. Ez az oka , hogy a' szélvészekben a' hajó körül kiöntött 
olaj a' hab düheit a' hajótól eltartóztatja, a' injfc Franklin 1773 mutatott 
meg. Hogy ezen természeti erőket , mellyek itt munkások, egész viszo
nyaikban esmérhessük, jegyezzük meg, hogy a' közönséges vonszódás 
(attractio) hármas kiterjedés, (dimensio) szerént dolgozván, más- másféle^ 
képen tűnik elő. Ha hosszaságbau dolgoz, az ö s z v e á l l á s t (1. COHAE
S I O ) , ha felületesen dolgoz, a d h a e s i ó t és a ' hizakban a' chemiai v o n -
s z ó d á s ó k a t mutatja. (L, ATTRACTIO). N. I, 

A D H A E S I O ( t ö r v , ) 1. R A G A S Z. K O D Á S. 
A D I A P H O R A , a ' görög nyelvben tulajdonképen különbséget nem 

tevő 's fontosság nélkül való dolgot jelent. Egyházi értelemben pedig a' 
külső isteni tiszteletnek azon szokásai 's formáji neveztetnek igy , .mel
lyek , minthogy a' szent Írásban sem megtiltva, sem parancsolva nincsenek, 
a' hitnek és lelki esmeretnek megsértése nélkül meg is tartathatnak, el is 
hagyathatnak; különösen pedig az Evangélikusoknál azon eredetiképen 
catholicus cerimoniák, mellyeket ők , kivált a' saxonia.i választó fejede
lemségben, az augsburgi I N T E R M (1, e.) iránt való engedelmességből fe.n-
tartottak, p. o. főoltárok , gyertyák , képek , pcipi karingek , miséző ru
hák, latán éneklések, ho rák , veesernyék, szent olaj , különös gyónás 
'sat. Ezen engedelmeskedésért Flacius, jenai professor, és követőji he
vesen kikeltek az említett Saxoniábeliek és a' vélek tartók e l len , 's azo
kat Adiaphoristáliiiak csúfolták. Utóbb a' perlekedés annyira ment, hogy 
az adiaphorák megtartóji a' Calvinistáktól, kik az adiaphorákról semmit 
sem akartak tudn i , magokat külső jelek által is megkülönböztették. Azon
ban a' I8-ik századbeli protestáns theologusok megváltozott vélekedései 
annyira vitték a' dolgot , hogy 50—-60 esztendőtől fogva az efféle szo
kások csendesen 's lárma nélkül nagyrészént eltöröltettek; 's csak a' 
legújabb időkben kezdett a' külső isteni tisztelet cerimpniáj,inak szaporítását 
szükségesnek tartók miatt isintét fontossá lenni az a' kérdés : mit kelljen 
az adiaphorák közé számlálni, 's mit azok közül megtartani? K. J. 

A D J E C T I V U M , I. M Á § S A I, É R T H K T ő , 
A D J V D I C A. T 0 R I A E , I. I T ¥. I, E T r, E V E, T„ 

A D J U T A V S (segédtiszt). Ezen nevezet alatt értjük mind azon hadi 
t iszteket , a' kik valamelly nagyobb hadi sereg fejéhez szolgálati segédei
mül rendeltetnek. A' segédtisztek mindenkor megbízott követőji az elöljá
róknak, ezeknek oldala mellett lévén, természeteket, szellemi tehetsé
geket esmérvén, mindenben kezekre járnak. Magok ugyan nem parancsol
n a k , hanem a' főbbek parancsolatit a' seregnek kiadják, és azok teljesí
tésére ügyelnek. A' segédtiszt szolgalatjának köre fontos és, töhbszerü, 's 
az egész hadi seregre, nagy befolyása van; szükséges t ehá t , hogy ezen. 
hivatal viselőji nagy tehetséggel , sokra terjedő értelemmel bírjanak, vilá
gos tudománynak, fáradhatatlan szorgalmuak, józan viseletüek , részre nem 
hajlók, igazságszeretők legyenek. A'segédtisztek többfélék, u. m. h a d v e 
z é r - , s z á r n y-, o s z t á l y O.ST, b r i g á d a-, v á r.n a g y-, e z r e d-, z á s z 
l ó a l j - s e g é d t i s z t e k . A' fejedelemnél, az uralkodó házból vahV her-
czegeknél, a' fővezéreknél generaladjiitans — hadvezérsegédtiszt —; szokott 
lenni. Kötelessége a' fejedelem parancsolatit közönségessé tenni, a' seregek 
jelentését beszedni, a' fő elejébe terjeszteni, levelezéseket vinni, a' tá
bornoki testtel a' csata rendjén dolgozni, a' napló könyveket jegyzeni, 
fegyverrtyiigodilini vagy más egyéb ^alkudozásokban az ellenséggel ér te-



AD L1B1TUM ADO 45 

kezni 'sat. A' szárnysegédtisztek kötelessége az ütközet alatt a' kiadott 
rendeléseket a' seregszárnyakhoz vagy egyes hadi testekhez általvinni, 
titkos izenetekben eljárni 'sat. Ezekből ki te tsz ik , mi legyen a' többi se
gédtisztek hivatala, kik helyeztetésekhez képest mindnyájan azon elöl
járóknak, kikhez adva vannak, egyszersmind titoknokjai is. A' fran-
czia seregnél minden zászlóaljnak két adjutánsa vagyon , u. m. a d j u t a n t-
n i a j o r többnyire kapi tány, é s a z a d j u t a n t s o u s o f f i c i e r ; e z al
t iszt , de főtiszti czimert visel. K. K. 

AD r . J H I T U M , (olaszul a piacere), tetszés szerént. A ' muzsi
kai darabokban 1) oíly egyes helyek megjegyzésére szolgál , mellyek sza
bad előadást kivannak vagy engednek; értetik pedig nem csak az idői
m é r t é k r ő l , mellyhez illyenkór a'' mivész kéve'shbé tartozik ragaszkod
n i , hanem az e l ő a d á s f e l é k e s í t é s é r ő l és a ' szabadon válasz
tott illő csinosításokról is. Az utolsónak leginkább a' CADKNTIÁKNÁI. 
(1. e.) van helye; ezen esetben t. i. a' mnzsikaszerző a' gyakorló mu
zsikus vagy énekes érzésére 's Ízlésére h a g j j a , hogy bizonyos pontoknál 
magát magasabb lelkesedéssel szabadon fejezhesse ki. Azonban az önkény
nek egyik esetben sem lehet annyira kiereszkedni, mintha itt a' mivész 
minden rendszabástól 's talán még attól i|s'-, mellyet a' darab charactere 
kivan , egészen feloldozva volna; sőt a' zavar eltávoztatása végett arra is 
kell figyelmezni, hogy az illjen szabad előadás, melly az egész darabra 
nézve különben is csak mint kivétel tekintethet ik, a' többi énekesekkel 's 
muzsikusokkal egyetértőleg történjék. 2 ) A'par t i túrákban ad l i b i t u m 
azt je lent i , -hogy ez vagy amaz hang az egészhez nem épen múlhatatla
nul szükséges, hanem el is maradhat; azonban ezt csak ollyan mellékes 
hangokról lehet ér teni , mellyek az egésznek csak pótlására 's betöltésé
re szolgálnak, p. o. Corno ad libitum, Holoncello ad libitum. J. 

A D M K T U S , 1 . A i c t í T K . 
A D M i N i s T R A T o R, közönségesen véve ollyan személy, a' ki 

más-hivatalbeli személynek helyét kipótolja , p. o. főispányi admiiiistra-
toi* a ' főispányi hivatal helytartója. (L. F Ő I S P Á N Y ) . A' kamarai, ad-
ministratorról I . K I X A R A . 

A D M I R A L . A ' hajóssereg kormányozóját közönségesen a d m i r a l -
n a k nevezzük. Dufresne útmutatása szerént amir arab szótól ves/.i erede
t é t , melly város vagy tartomány felvigyázóját, hadsereg vagy flotta ve
zérét jelenti. A' Saracéneknél igen közönséges volt ezen nevezet a ' t iszt
ségekben; a' Sicilia- és Gennabeliek a' 12 században kezdettek vele élni, 
mostanában, kivévén a' Törököt , minden nemzet használja. A' vice- és 
contreadmiral alsóbb t isztségek, az utolsót a' Hollandiak Scfiotit by nacht 
(éjjelparancsolónák) , az Angolok pedig rearadmiralnak (a' hajóssereg hát
védelme kormányozójának) nevezik. Az a d m i r a l l o b o g ó t csak akkor 
lehet a' középárbocz nagy topjára feltűzni, midőn az admiral 2 0 , a' vi-
ceadmiral 12 hajót vezet az ellenség ellen. Admiralhajó az , mellyen az 
admiral tartózkodik. Midőn két egyenlő lobogójn hajó valamelly kikötő
ben öszvejő. akkor mindég az elébb megérkezett birja az admiralhajó ju-
sá t , noha a' másik nagyobb alkotmányi!. A d m i r a l i t á s n a k vagy á d-
m i r a Ic o 1 1 e g i u m n a k neveztetik azon törvényhatóság, a' melly egy ad-
miralból, több vice- éscontreadmiralokból, több hajóskapitányokból, tanács
nokokból és táblabirákból á l l , 's minden tengeri szolgálatot érdeklő tar-
gyakra felvigyáz. A d m i r a l s á gn ak nevezik a' kereskedők azon szö
vetséget, mellyet ők az ellenség ellen önoltalmokra kötnek, hogy ha-
jójik bátorságban evezhessenek. K. K. 

A D M O M T I O , 1 . I N T É S . 
A D Ó . Adónak, adózásnak, contribntióiiak, portiónak neveztetnek 

mind azon teljesítések, mellyeket az országié szék az ország szükségei
nek kielégítésére a' polgárok jövedelmeiből kiszedett. „Meghalni 's adót 
fizetni", mondja igen helyesen Franklin, „mindenütt kel l ." Minden társa
ságnak , tehát a' polgári társaságnak is az ő fentartására bizonyos költse-
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gekre vagyon szüksége, mellyeket a' tagoknak közösen kell viselhii 
A'nyilvános adózásokat tribtitumnak semmi esetre sem mondhatni, mellé
nek lefizetésével az alattvalók uralkodójuknak tar toznak, hanem ez in
kább mérsékelt segedelem azon nagy társaság költségeire, mellynektag
jai . Ezen költségek a' polgárok minden classisaira nézve hasznosak és 
boldogítók, azért minden egyes személy köteleztetik tehetségéhez képest 
azoknak viselésére. Ezen adózások öszvesége egyik része a' nemzeti jö
vedelemnek, mellyet a' törvény a' köz kiadás fedezésére határoz; melly-
ér t is a' nemzeti gazdaság előlépéseinek kedvezése mindenkor a' legbizto
sabb eszköznek tekintethetik az ország jövedelmeinek szaporítására. Az 
országnak fizetett minden néven nevezendő adózások kútfeje egyesegye
dül a' nemzet vagyonja. Ezen vagyon azonban két alkotó részből á l l : ez 
részént t ő k e , a z a z , azon gyűjtött javak mennyisége, melly a' polgárnak 
jelenvaló vagy legfeljebb legközelebbi szükségeit felülhaladja (L. T Ő K K ) ; 
részént jövedelem, azaz , azon javak , mellyek csak most termesztettek 
és a' nemzet birtokába estek. (L. JÖVKDKLEM). Az adózásoknak nem sza
bad a' tőkét bán tan i , különben háborgatják a' TERMESZTÉST (1. e.), melly 
csak a' legritkább esetekben a' tőkének reáforditása nélkül gondolható; 
megkevesitik épen ez által a' nép öszves termesztését, 's meggyengitik 
magát a' kútfőt , meilyekből egyedül folyhatnak az ország tárába az adó
zások. Ezek szerént tehát a' nemzet jövedelme azon egyedül való része 
az ő vagyonjának, melly a' nemzeti boldogság sérelme nélkül képes az 
adózások viselésére. Azonban minden jövedelem részént nye r s , részént 
t iszta; amaz magában foglalja azon javak egész öszveségét, mellyeket a' 
nemzet valósággal beveszen, a' nélkül hogy az előtt azokkal birt volna; 
ez ellenben ezen javak csak azon részét tesz i , melly a ' jövedelem előho-
zására fordított költségek megtérítése után fenmarad, \s ez azon javak ösz
vesége i, mellyeket a' nemzet elemészthet a' tőkének meggyengítése nélkül, 
mellyeket a' fényűzés szükségeinek kielégítésére fordíthat, a' nélkül hogy 
azon tartalékpénzt, mellyből a' termesztési munka fizettetik, megkevesi-
tené. Valamint a' tőkét, ugy szinte a' nyers jövedelmeket sem szabad az 
adó vetésnél alapul venni, mivel ollyan adózások, mellyeket az országlás 
ezekből vészen, könnyen válnak egy természetű ékké a' tőkére vetettek
ke l ; mert ha olly tetemesek, hogy az öszves jövedelem czimét, melly a' 
t iszta jövedelmet t e s z i , felülhaladják, akkor vagy magához a' tőkéhez 
kell nyulni ,vagy a' termesztést félbeszakasztani; azonban mindenkor fe
lette nehéz a' határt szorosan kiszabni, mellyet álthágni nem szabad, hogy 
a' nyers jövedelemre vetett adó szerfelett nagy 's emiitett káros követke-
zésü ne legyen; ellenben gyakran elkerülhetetlen ollyankor, a' legnagyobb 
egyenlőségnek színe mel le t t , a' polgárokat a' legegyenetlenebb módon 
adóval meg nem te rhe ln i , 's az égre legkiáltobb igazságtalanságra okot 
nem szolgáltatni. Szembetűnő példát nyújt e' részben a' természeti t i 
z ed— d é z m a — , a 'min t ez az ujabb országokban többnyire kiszedetik. (L. 
DKZMA). A' tiszta jövedelem tehát egyedül az , a' mi az adóvetés tárgyá
nak tekintethetik, és mint ollyan az ország financzigazgatasa altal tereli 
a lá ve t te thet ik , hogy a ' te rmesztés ne akadályoztassák, 's a ' nemzeti bol
dogság ne szerencséltessék. De ezen tiszta jövedelem kétféle nemű: vagy 
minden jövedelem eredeti kútfejeiből származó tiszta jövedelme a' nem
zetnek közönségesen véve minden tekintet nélkül azon személyekre, 
kik abban részesülnek (eredeti tiszta jövedelem), avagy az országban lé
vő egyes személyek tiszta jövedelme minden tekintet nél'.iil az eredeti kút
főkre , meilyekből folyt (individuális tiszta jövedelem). Mind e' két nemét 
a' tiszta jövedelemnek lehet szintúgy közvetetlenül (directe), valamint köz-
vetőleg (indirecte) adó a lá .vetni ; de a' közvetetlen adóvetésnek nagy el-
aóségei vannak a' közvetőleges fe le t t , azért szükséges amazt mindenkor 
mint fő- , ezt ellenben mindég csak mint melléknemet tekinteni ; a' közve
toleges adóvetés csak mint kiegészítése a' közvetetlennek foglalhat helyet, 
tizélja csak az adózások egyenetlenségének kisebbítése, melly mig a' nem-
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zct* öszves tiszta jövedelméről tökéletes , biztos tudósítások hibáznak, a* 
csupa kiizvctetlen adó mellett épen el nem kfi ültethetik. Hogyha valami
képen módját lehetne ej teni , a' nemzet öszves tiszta jövedelmének töké
l e t e s , biztos esmér étére ju tha tn i , akkor tanácsos volna minden közbeve
tett adót kiküszöbölni, és csak az egyenesét meghagyni, mert czélirány-
talanság volna egyenetlen utakon azt keresni , a' mit egyenes utón kön
nyen és biztosan elérhetni; de magában a1 dolog természetében fekszik, 
hogy a' nemzet tiszta jövedelmeinek illyen tökéletes esmerete mindenkor 
csak jámbor óhajtás fog maradni ; azért is a' csupa közvetetlen adóvetés
sel sohasem fog lehetni megelégedni, hanem hogy e ' tekintetben az egye
netlenség a' lehetségig elkeriiltessék, egyszersmind a' közbevetetthez is 
fog kelleni folyamodni; azonban sohasem szenved ké rdés t , hogy a'' köz
bevetett adózások annál könnyebben mellőztethetnek el 's közbevetetlenek 
által pótoltathatnak k i , mennél nagyobb előmenetelek tétettek a' nemzet 
öszves tiszta jövedelmeinek mcgesmeréseibon. Valamint a' t iszta jövede
lemnek egyáltaljában csak három eredeti kútfeje vagyon a' nemzetre 
szintúgy, mint egyes különözöttekre nézve, t. i. a' földbirtok, melly a' 
maga tulajdonosának jövedelmet hoz, a' tőke, melly kamatot és nyereséget 
ad és a' munka, melly bérrel b iz ta t ; azonkepen az adóvetésnek is csak 
három főneme l ehe t , melly az eredetiképen tiszta jövedelmet érdekli, az
az : a' RIRTOKADÓ (1. e . ) , TŐKKADÓ (1. e.), és MUNKA- vagy MIVESSKG-
ADÓ (I. c.). Azonban az európai országokba behozott adózások ritkán 
olly neműek, hogy azon eredeti kútfők egyikét vagy másikát kirekesztő-
leg ér jék, hanem közönségesen azoknak ket te je , sőt gyakran mind a' 
hárma egyszersmind érdekeltetik. Az utóbbi nevezet szerént legtöbb köz
vetetlen adózásoknál szokott megesni. A' mi az individuális tiszta jöve
delmet i l let i , ennek forrása hol az eredeti nyers jövedelem, mint p. o. 
a' dézma, hol eredeti tiszta jövedelem, mint p. o. földjövedelem, tőke
jövedelem vagy munkabér. Midőn ezen individuális jövedelemadó alá ve
téséről vagyon szó, akkor közönségesen kútfejének természete nem teszen 
különbséget, sőt inkább minden oda megyén k i , valljon az olly bő e, 
hogy az adó alá vetendő individuumnak azon költségek megtétele u tán , 
inellyek az ő termesztő munkája folytatására 's a' maga és háznépe okve-
tetlen megkivántató szükségeinek kielégítésére kellenek, még feleslegva
lója marad ? ezen maradvány a' nemzeti boldogság minden veszedelme 
nélkül még külön adó a lávet te thet ik ; ez közvetetleniil a' JÖVEDELEMADÓ 
(Le . ) , közvetőleg pedig a' FŐ- vagy SZKMÉI-VADÍÍ (1. e.) 's az EMKSZTKSI-
ADÓ (1. e.) különbféle nemei által történik. Minden jövedelmeket , akar 
melly természetűek legyenek is, lehet adó alá ve tn i , ha az ők birtokosa 
által ollyan költekezésre fordittatl.iitnak, melly ő reá nézve nem okvetet
lenül szükséges; a' inig a' nyilvános adózások csupán az efféle jövedelem
ből kívántatnak, nem egyszersmind szerfelett nagyok , nem eshetnek 
az egyes adófizetőnek másképen terhére mint a' hibás elosztás és kiszedés 
által. E' szerént valamelly adói rendszernek jó vagy hibás volta egyedül 
az adóválasztáson 's annak elosztása és kiszedése módjából Ítéltethetik meg. 
De ha azon summát fel akarjuk vetni, mellybe valamelly adónak kiszedése a' 
nemzetnek kerül , akkor azon egész mennyiséghez, mellyet az adózó fizet, 
még azon alkalmatlanságot, valamint az idő és haszonvesztést kell számlálni, 
mellyek neki ez által okoztatnak. Az a d ó igen igazságos, sőt a ' jövede
lemmel tökéletes egyirányban is lehet, 's még is kiszedése módja által ki-
tetszőleg terhessé válhatik. Ha p. o. azon fizetés, mellyet az adószedőki
ván , azon summát felülmúlja , mellyről a' kívánat idejekor az adózók leg
nagyobb része rendelkezhetik; ha ezek által kinszerittetnek a' bírósági 'a 
kizsarolási költségeket fizetni, vagy magokat adósságokba verni , avagy 
termesztményeiket, mellyeket egynéhány hónappal későbben haszonnal el
adhattak volna, elvesztegetni: akkor reájok nézve az adó feljebb emelte
t ik , a' nélkül hogy ebből az országnak legkisebb haszna is származnék. 
Ha az adó rendszeréntes 's tökéletesen meghatározott , akkor a' szokág 
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csak hamar megkönnyebbíti azon veszteséget, mellyet okoz , 's a 'szokott 
költekezés mértéke szerént előre felszámolt adó csak hamar szétoszlik az 
egyesnek jövedelmein, a 'nélkül hogy a' tőkékhez nyúlna; ellenben ha az 
adó bizony tr.lan 's önkényes, akkor bár milly mérséklete légyen is , az ál
tal terhessé válik , mivel előre nem látott kiadást okoz ; ha pedig épen 
igen n a g y , akkor végromlást okozhat 's a' tőkéknek feláldozására kin-
szerithet. Ezen felül valamelly adózás megítélésében arra is kell fig3'el-
mezni , hogy ne csak azon mennyiség, mellyet behoz , valamint az adózó
nak közbevetett 's közvetetlen áldozatjai tekintetbe vétessenek, hanem 
azon munkásságra i s , mellyet a' közönséges vélekedésre 's azon befolyás
ra , mellyet a' nemzetnek az uralkodás iránt való hajlandóságára kinyilatkoz
tatnak , szükséges tekinteni. Történhetik, hogy a'földbirtokra vetett egye
nes adó ugyan annyit hoz be, mint a' kedvtöltésre vetett mellékes a d ó , de 
az utóbbi az adózót megkíméli azon kedvetlenségtől, melly az adónak le
fizetésével egybe vagyon kötve , 's melly gyakran nagyobbra vettetik, mint 
maga a' lefizetés. Egyébiránt az adózás megbirálásánál meg kell minden
kor gondosan különböztetni, valljon csak egyszer vagy pedig tartóslag 
szükséges e azt kiszedni? az első esetben is kell ugyan a' rendes utón az 
adóvetés közönséges alapjait követni , de a' hol ez lehetetlen, a' hol ma
gához a' tőkéhez is kell nyúlni, mint p. o. háboru idejében, a' kinszeri-
tet t kölcsönözéseknél, nem marad egyéb h á t r a , mint az adó alá vetet
tek takarékosságától elvárni , hogy azon hézag, melly ez által a' nemzeti 
tőkében tö r tén t , egyéb módon ismét kitöltessék. Azon kivánatok, mel-
lyeket a' nemzeti boldogság lehető megkímélése tekintetében a' rendes vagy 
folyvást tartó adózások iránt tehe tn i , rövideden e' következendők: csak 
a' tiszta jövedelmet érdekelhetik, de a' tőkét soha.sem; a' tartozásokat, 
míg csak l ehe t , az adózók kezében kell hagyn i , 's csak ollyan időszaka
szokban kiszedni, hogy a' nyilvános pénztárak által nem sokára ismét 
forgásba jőjenek, mivel különben az adózó a 'nyereségtől megfosztatik, 
a' nélkül hogy ezen veszteség a' financziának javára szolgálna; a' mives-
ség 's kereskedés szabadságát meg nem szoríthatják, mivel különben a' 
nemzeti jövedelem közönséges kntfejét 's ez által a' magok kútfejét is meg-
gyengitik; a' terbekben és szükölködésekben , mellyeket az adózóknak 
okoznak, a' lehetségig legnagyobb egyenlőséget kell megtartaniok, de az 
eszközöknek ezen czél elérésére nem kell költségesebbeknek és sanyar-
gatóbbaknak lenni , mintsem maga a' czél ; a' szorgalmatost a' maga 
szorgalmáért keményebben ne érdekeljék, mint a ' t unyá t , mert egyébiránt 
a' he lye t t , hogy szorgalomra ösztönözzenek , inkább magát az Ösztönt is 
elfojtják; a'fizetés mennyiségére, helyére és időszakára nézve tökélete
sen meghatározottak és közönségesen esmeretesek legyenek, mivel külön
ben az adózó a' maga gaz 'aságbeli kiadásait tökéletesen fel nem számit
hat ja , 's kárára a' szedők kényének kitétetik; ugy legyenek elrendelve, 
hogy azok alól az adózókból senki magát sem csalárdság, sem megveszte
getés, sem eltávozás által ki ne vehesse, mivel különben csak az igaz és 
jólelkű polgárt érdeklik , ellenben a' csalárdot minden adózás nélkül hagy
ják ; a' mennyire lehet a ' legkevesebb költséggel szedessenek be , nehogy 
a' nemzetnek ollyas kiadásokat okozzanak, mellyek az országnak javára 
nincsenek; a' beszedéskor alkalmatlan szertartások által terhesekké ne 
legyenek, mivel ezek a' fizetőnek gyakran kedvetlenebbek, mint maga az 
adó ; a' fizetés szakaszai ollyan időpontra legyenek határozva, mellyben 
az adózó adóját legkönnyebben fizetheti le. T/t. 

A n o r . F (Nassaui), gróf Nassaui Waltram második hja , szftl. 1250 és 
1255 közöt t , Rudolf császár halála után Maj. 10. 1292 Frankfurtban né
met császárrá választatván, .Inn. 24 Aachenben megkoronáztatott. Válasz-
tatását részént jeles tulajdonságainak , részént némeíly egyezségeknek kö-
szöné, 's öszveköttetések által igyekezék thronusát megalapítani. De mi
vel a' magára válalt feltételeket nem teljesitette, gyűlöletbe esett barát-
jai előtt 'sj elhagyatott. Pénz nélkül szűkölködvén, I. Eduárd angol ki-
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r;ilytól lcp,000 font st. vett kölcsön, 's megígérte nekie , hogy Szép Filep 
ellen segítségére leszen, de a' pápa eltiltotta ezen háborúban való rész
vétel től , a 'm i A. előtt kedvetlen nem vala. E' miat t , 's hogy Albrecht 
landgróftúl, ennek saját fijai ellen való gyűlölséget használván, Thurin-
giát (e ' miatt 5 észt. háborúba keveredet t , de még sem hódithatta meg) 
megvette, a' német fejedelmek még inkább gyűlölni kezdek, i í ly méltat
lanságok 'sJ. Albrecht, austriaiberezeg, által felingereltetvén, a' választó 
fejedelmek collegiuma (Trier t , Kölnt és a' Pfalzot ;.Palatinatust) kivévén), 
A.t maga elejébe idézte 1298, 's mivel meg nem j e l en t , Jun; 23. letet
t e , 's i. Albrechtet, az austriai herczeget, választotta császárrá, kinek keze 
által A. Jul. 2. Wornis mellett elesett. (Vö. ALBRECHT 1. német csász.). 
llult teste Speierben a* császári sírboltban nyugszik. 

AiioiijÁNY, széles ér te lemben, minden t á r g y , jus vagy tehetség, 
melly másra in ayen vagy legalább egyenes lekötelezés nélkül al truházta-
t ik , 's ezen értelemben az ajándékkal majdnem egyjelentésü, c sakhogy 
ax ajándék inkább kisebb értékű ingó javakra használtat ik; maga azon
ban az áltruhazás cselekedete mind a' két tekintetben nem az adomány
tól , hanem az ajándéktól veszi nevezetét 's AJÁNDÉKOZÁSNAK (1. e.) hiva-
tik. Szorosabb értelemben a' magyar törvények szerént az adomány (do
natio) vagy is meghatarozottabban, nyilvános adomány , köz adomány 
(donatio publica), ellentételben a' különözött adománnyal, ajándékozás
sal (donatio pr ivata) : az arra alkalmatos ingatlan jószágnak valamelly 
nyilvános 's arra törvényes jussal biró személy á l t a l , hivatalánál fogva, 
valamelly alkalmatos hazafira örökös jussal történt áltszálitását jelenti. 
Azon személy, ki az adományt tesz i , adományozónak (donans) ; a' 
kinek számára té te t ik , adományosnak (donatar ius) , 's az adományt ma
gát adomány levélnek, 's azon jószágot , melly adomány által ajándékozta
tok , adományos jószágnak (bonum donationale) nevezik. Az adomány ki-
eszközlésére tekintve, a' kieszközlés felkérésnek ( impetrat io) ; a' kiesz-
közló felkérőnek ( impetrator) , a' kieszközlött jószág felkért jószágnak 
(boniini iinpetratum) mondatik. Ezen nyilvános adománynak három neme 
vagyon, úgymint: királyi, nádorispányi 's he ly tar tó i , és főpapi adomány. 
A' királyi adomány a' birtoki jnsnak a' törvényesen koronázott fejede
lem által, a' jól érdemlett 's arra alkalmatos hazafira kiváltságképen (pri-
vilegialiter) 's örökös jussal történt áltszálitása. A' királyi adomány ér
tékességére tehát megkivántátik: 1-ör. Hogy az adomány törvényesen ko
ronázott Jíirálytól származzék; azért , a' ki épen meg nem koronáztatott, 
vagy törvényesen meg nem koronáztatott, annak adománylevelei minden erő 
nélkül valók. (L KIVÁLTSÁG-és KORONÁZÁS). 2-or. Hogy kiváltság formában 
(in forma privilegii) legyen kiadva; mellyért is ollyan adománylevellel, 
mellynek végén ezen zárlat íclausula): Mellyet a' mi kiváltságlevelünk for
májába öntetünk, midőn nekünk a' maga valóságában vissza fog hozatni (quas 
in formain privilegii nostri redigi faciemus, duni nobis in specie fne-
rint reportatae), vagyon, az adományos semmit sem nyerne. E' szerént 
szükséges , hogy az adománylevel mind azon niegkivántatóságokkal bírjon, 
nielIvekkel más kiváltságoknak kell bimiok (1. KIVÁLTSÁG), nevezetesen 
pedig, hogy abban a' szokott zárlatok kitétessenek, p. o. más jusának 
sérelme nélkül (salvojure al ieno); ha a' dolog ugy vagyon, a' mint előa-
datik (praemissis ut praefertur stantibus , seque habentihus(; ha valamel-
lyik várunkhoz, vagy Isten egyházához nem tartozik (si ad aliquam ar-
cem nostram, ant ecclesiam Dei non pert ineat) ; örököseinek és ivadékai-
nak (haeredibus et posteritatibus); férjfi örököseinek és ivadékainak, vagy 
mind a' két ágon lévő örököseinek és ivadékainak (haeredibus mascnlis, 
vei ntriusmie sexus universis); Irököseinek, maradékainak, hagyományo
sainak, engedményeseinek (haeredibus, snccessoribus, legatar i is , ces-
Sibhariis); féíjfiaknak 's azok magszakadása utáh a' leányoknak (maribm, 
iisque deficientibtis feminis); ennyi summa erejéig (ad summám talem) 
'sat. (L. ÖRÖKÖSÖDÉS). 3-or. Hogy azon ut és mód, mellyel a' felkért 
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jószágot a' fejedelem vagy , a' mint mondjuk, a' FISCUS (1. e.) bir ja , rogy 
mellyel reaszálott , ha még birtokában nincsen i s , az adományIevelbeu 
világosan kitétessék, 's ez adomán}' czimének (titulus donationis) nevez
tetik. A' törvény szerént csak két ut vagyon, mellyen az adományra alkal
matos jószág a' fejedelemre szál, t. i. a' magszakadás , (defectus seiuinis) 
és a' hütclenség szennye (nóta inheVlitatis); 's igy csak e' két mó
don származván a' fejedelemnek jusa valamelly jószághoz, melly királyi 
jusnak (jus legitim) neveztetik, elegendő volna csak e' két czim is na 
adomány felkérésére 's kiadásara, sőt mivel a' királyi jus alatt mind a' 
magszakadás, mind a' hirtelenség foglaltatik, ezzel az egygyel in be le
hetne é rn i ; de minthogy a' királyi jus többféle tekintetben vétetik, azok
nak közelebbi megjelelésére az adománynak öt czime jött szokásba, úgy
mint : KIRÁLYI J U S , MAGSZAKADÁS, HÜTKLENSÉG SZENNYE, melly alatt a ' 
FELSÉGBÁNTÁs (crimen laesae majestatis) is foglaltatik, UJ ADOMÁNY (nova ' 
donatio) és KIRÁLYI MEGEGYEZÉS, vagy HELYISENHAGYÁS (consensus regi-
ns) (1. e.). 4-er. Hogy az adomány a' törvényes idő alatt iktatás (statutio) 
által megerősíttessék. (L. IKTATÁS). Ezek olly megkívántatóságok , hogy
ha ezek közül csak egyikének is hijával vagyon az adomány , minden tör
vényes erő nélkül való (ipso jure nulla). A' mi a' felkérő személyét 's a' 
felkért jószágot illeti, megkívántatik: 1-ör. Hogy az adomanyos hazafi 
legyen, különben a' felkért jószágot tőle akármelly hazafi nemes (no
bilis regni) illendő becsű mellett elveheti. (L. H A Z A F I és IDEGEN). 2-or. 
Hogy a' hazafi is az adomanyos jószág bírására alkalmatos legyen, az
a z , hazapolgár és különözött világi személy, mert a' KÖZSÉGEK 'S EGY
HÁZIAK (1. e.) adományt nem nyerhetnek. 3-or. Hogy hivatala miatt az 
adomány felkérésétől ne tilalmaztassék; mert az udvari cancellariának 
tag ja i , ágensek, ügyvédek , a' hiteles káptalanok 's conventek jegyzőji, 
a' gyám- és védatyák 's a' teljeshatalmu biztosok azon még élő nem
zetségek jószágait fel nem kérhetik , mellyeknek azon jószágot illető leve
leit forgatták. 4-er. Hogy az adomány jeles érdemekért adassék, szabad 
lévén azonban az érdemet pénzzel pótolni. Az első esetben az adomány 
t i sz tának, az utóbbiban vegyesnek neveztetik. 5-ör. Hogy az adomány 
JURTOKI JUST (1. e.) (jus possessionarium), azaz, ingatlan nemesi jószágot 
foglaljon magában; mert ha a' fejedelem valakinek városi jussal birt in
gatlan vagy ingó javakat ajándékozna, ezek sem természeteket nem vál
toztatnák meg , sem adományi következéseket nem húznának magok után, 
hanem csak ajándékoknak tekintetnének. 6-or. Hogy az adomány örökös 
jussal adassék, azaz , hogy az adomanyos és törvényes maradékai által 
az adománylevelnek zárlatjához képes t , vagy csak fiu ágon, vagy mind 
a' két ágon , sajátsági jussal és kiválthatatlanul biiathassék; a' mi
ben az adomány a' többek közt a' FKUDUMTŐL (1. e.) különbözik. Az ezen 
tulajdonságokkal biró adomány az adományost 's annak törvényes mara
dékait megnemesit i , (1. N E M E S S É G ) , ' s az illyen nemes adomanyos ne
mesnek (nobilis donatarius) neveztetik.— A' nádorispányi adomány (dona
tio palatinalis) a' nádorispány 's egyszersmind a' királyi felség helytartó
ja által hivatalánál fogva adat ik, mellyről a' mondottakon kívül még eze
ket szükséges megjegyezni : 1-ör. A' nádorispány vegyes adományokat nem 
a d h a t , mivel a' királyi fiscust (a' királyi ügyek igazgatóját és a' magyar 
szent korona ügyvédjét) szavatosságra nem szoríthatjuk. Tudni il
lik a' vegyes adományokban, ha az adomanyos a' felkért jószág birto
kába vagy nem léphet ik , vagy attól a' törvény utján elesik, a' királyi 
fiscus a' fizetett pénzt vissza tartozik az adományosnak té r í ten i , a' mire 
a' nádorispány által nem köteleztethetik. Bégenten a' királyok csak tisz
ta adományokat osztogattak. Későbben , ' főképen a' vegyes házakból vá
lasztott királyok alatt a' korona jószágai is eladományoztatván, 's nem 
tigak a 'nyilvános kincstár , hanem a' királyok jövedelme is megszűkülvén, 
a 'vegyes adomán} okhoz kellé nynlni. Mos t , mint az ujságlevelekhez mel
lékelt hirdetésekből láthatni, az adományra szánt jószágok a' királyi kamu-
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ra által elkótyavetyéltetnek ; de Ó Felsége vele született igazságszeretete és 
kegyessége szelént az elsőség megnyerésében mindenkor az érdemre is szo
kott neminemiiképen tekinteni. 2-or, Nemtelennek adományt nem adhat^ 
mivel a' nádorispanyi adomány nem nemesit. 3-or. Ugyan azon egy személy
nek csak egyszer adhat adományt 's azt sem többet 32 jobbágytelek* 
nél. 4-?r. Nagyobb testből 32 jobbágytelket vagy kevesebbet is el 
nem szakithat. 5-ör. OUjan jószágokat, mell) eket a ' J i scus valósággal 
t i r , vagy mellyek másnál a' fiscus jnsával ideigóráig vannak, vagy 
mellyeket a' fiscus beperlet t , nem adhat, hanem csupán ollyanokat, mel-
Jjek csakjnsképen, nem pedig tettel is háramlottak a' koronára , akar-
melly czim alatt. — Főpapi adomány (donatio archiepiscopalis, episco-
pal is , praedialis) a z , mellyet némelly főpapok az e' czélra régtől fogva 
aendeít jószágokból adnak , 's ezen főpapok : az esztergami érsek; a' zá
grábi püspök, ngy is mint thqpnszkai apát ; a 'győr i püspök, nagy piépost 
és káptalan; és a'pannonhegyi főapát. Ezen adomány igaz országnemessé-
gctnem szül, hanem az adonianyos általa csak főpapi, PUSZTAI NE'MÜSSÉ 
(I. e.) (nobilis praedialis) leszen. Th. 

A D O N A I , zsidó nevezete az Istennek. A' Zsidók, kik babonás vé
lekedésből a' Jehova nevet átalják kimondani, e' helyett mindenkor Ado-
nait olvasnak. A' Zabiusoknál A d u n a i tökéletlen lélek , melly a' nap
ban lakik , 's inagát a' Zsidók által tisztelteté. 

A n o M C U S V U R S , v. ADONICUM. EgJJ dactyliis és egy spondcus 
vagy trochaeus teszi, ijry : „, o s |M S. Elénk lejtést, enyelgő fordu
latot kapnak a' szók á l ta la , de csak rövidebb, kis elpattanó dalt tanácsos 
ln-lé lebegtetni, hosszu éneket unalmassá tenne sokszorozott egyalakusá-
ga. Jól érzék ezt a' régi költők i s , azért csatlak komolyabb nienetelü 
colhoz elevenitésül ; p. o. a' sapphoi 3 rend melancholiáját kellemesen 
tdesiti. Ujabb öszverakásu versnem közé is csak oda csúsztatja a' vigyázó 
dalnok, a' hova kényes érzése bocsáthatja. Dubrentei Gábor. 

A n o N i s , Myrrhának saját atyjával Cinirassal nemzett fija. (1. M Y R R -
H A \ Erdei Nymphák nevelék a' gyermeket , *s az ifjú bájos szépsége hó 
szerelmet gerjeszte Venus keblében. Aggódva kiséré az istenné kedresét , 
a' szenvedelmes vadászt , a' vadonok magányaiban, 's h'gyelmezteté a' 
fenyegető veszélyekre. A. nem'ha j lo t t szavára, 's gyönyörrel öldöklé 
a' rengeteg vadjait. Egykor halálos sebet ejte az ifjún egy vad kan , mel
lyet nyila elhibáza. Csak hamar tudtára esett Venusnak a' vészelj' , 's nem 
liimélé gyenge lábait a' rózsabokrok közöt t , mellyek virága akkor lőn vé
rétől pirossá, 's sietett kedvesének segedelmére; de későn. Adonist halva ta
lálta mar a' pázsiton. A' vigasztalhatatlan istenné a' kis korig virágzó kö
körcsinné változtatta a' kedves halottat , 's arra birta Jupi te r t , hogy A.-
jiak változtatva fél évig az Olympusban, félig Persephone országában le
gyen szabad mulatnia. — s — 

A D O P T I A N U S O K ollyan tévelygést taní tók, kik azt állították, hogy 
Krisztus, mint Isten, természete szerént Isten fija, dfe mint ember, csak 
a' keresztségbeli újjászületés által adoptálfatott vagy fogadtatott Isten 
ltjává, melly által az isteni kegyelem egyéb embereket is fijakká szokott 
fogadni. Helytelennek tartottak embert tnlajdonképen Isten fijának hini. 
Az adoptianismust Elipandns, toledoi é r sek , és Félix , uigeli püspök, 
kezdették 783 észt. körül Spanyolországban, 's számos követőket talál
tak mind o t t , mind Francziaországban. Nagy Károly ezen tévelygést a' 
regensbuigi zsinatban kárhozatosnak í té l te t te , 's Felixet a' püspökségbúi 
letétette. Ezen í t é l e t , minthogy Félix a' tévelygésbe, mellyről kétszer 
is lemondott, ismét visszaesett, 794 Frankfurtban 's 709 Romában és Aachen
ben ollyan hozzáadással megerősíttetett, hogy Félix a' lyoni püspök vi
gyázása alatt maradjon holta napjáig. Flipandus halálával vége szakadt 
ezen pernek, melly nem csak azon mértékletességért , mellyet N. Károly 
az eretnek iránt bizonyított, hanem azért is nevezetes, minthogy az Ado-
plianusok vélekedését a' keresztény egyházban sokszor megújították azok, 
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kik a' Krisztus istenségének titkát megmagyarázni 's az emberi értelem
nek megfoghatóbbá tenni szándékoztak. (Vö. SOCIMANÜSOK.) K. J. 

A D Ó S S Á G (debi tum), széles értelemben, nem csak minden kölcsön 
's h i te l j akar pénz , akar egyéb elhasználható tárgy (res fungibilis) le
gyen a z , hanem minden TARTOZÁS (1. e.) is , mihelyt teljesítésének ideje 
elmúlt. Így p. o. a' házbér, mellyet a'lakó" Sz. György napkor fizetni tarto
zik, Sz. György napjáig csak tartozás, Sz. György napja után már adósság; 
a 'számadó tiszt tartozik, de mihelyt a 'számadás elkészült , azzal a' miről 
tökéletesen számolni nem tud, adós marad. Szoros értelemben, adósság alatt 
azon pénzbeli fizetéseket értjük, mellyckre valaki akar valóságos, akar gya
nítható egyezés (contractus vcrus, (pnasicontractus) által köteles, (L. EGYE
ZÉS és K Ö T É S ) . Az adósság arra nézve, a' kinek jusa vagyon azt követni, 
cselekvő (activum), arra nézve pedig, a' kin követtetik, szenvedő (passivum); 
a' személyre tekintve , ez adósnak (debi tor) , amaz hitelezőnek (creditor) 
neveztetik. Azon adósság, mellynek mennyisége bizonyos, 's az adós 
által akar Írásban, akar szóval megesmertetett , világos (liquidum); az 
pedig , mellynek mennyiségét még meg kell határozni, 's a' nielly az adós 
által meg nem esmerte te t t , nem világos (illiuuidum). Az adósságnak kö
zönségesebbnemei: 1-ör. A' kölcsön vagy hitelben akar írás mel let t , akar 
írás nélkül adott pénz. Az i r á s , melly iránt a' pénz kölcsön adatik, 
vagy váltólevel (Iiterae campsoriales, Wechsel) (1. VÁLTÓI .EVEL) , vagy 
adósságlevél, kötelezőiével (obligatio, Iiterae obligatoriales, chiro-
graphum) azaz , ollyan i r á s , mellyet az adós végig maga irt 's aláirt, 
vagy legalább mással í ra to t t , de maga irt a l á , az íratást pedig meges-
mer te t te , de ha teljességgel írni nem tud , keresztvonással megerősített, 
's a 'nevé t aláíró személy azt megesmérte, 's mellyben a' kölcsönözőnek 
neve, a' kölcsönözött summa 's a' kölcsönözés feltételei, helye és nap
ja ki vannak téve; vagy chartabianca,, azaz , ollyan fejér levél (álba), 
mellyre az adós a' kölcsönözőnek nevét , a' kölcsönözött summát , a' 
kölcsönözés helyét 's napját és a' maga nevét akar b e n , akar hátára 
i r t a , vagy a' mint fen mondatott , irattá. Az ekképpen elkészült fejér ol
lyan erejű , mint az adósságlevél, 's ezzel gyakran az elnevezésben fel 
is cseréltetik. Ha az adósságiratok ezen előszámlált nemeiben valamelíy 
hijány vagyon, a' kölcsönöző még a' fizetés valóságát is tartozik bebizo
nyítani (I. P E R . ) . AZ előszámlált adósságoktól rendszerént kamatot (in-
terusurium,) (1. KAMAT.) tartozik fizetni az adós. Ha az adósságról írás 
nincsen , azt vagy tanuk által vagy másképen kell bebizonyítani, (I. B E 
BIZONYÍTÁS). 2-or. Kivonata adósság, vagy kereskedőkönyv- kivonati 
adósság (debitum auszugale) , melly a' kereskedői könyvből kivonatik. 
Az ollyan kivonat hitelességére szükséges, hogy az adott 's vett áru — 
távár — mennyiségét, minemüségét 's árát különkülön, 's az adás és ve-
vés he lyé t , esztendejét, hónapját, napját magában foglalja, és hites jegy
ző vagy más hiteles személy által a' kereskedői könyvvel egybehasonlit-
tassék, 's a' kivonat helyes volta megesmertessék; a' kereskedői könyvnek 
a' kereskedéshez tartozandó minden adósságait és hitelezéseit , az adott 
és vett á ruk , mellyekkel a' kereskedő kereskedik, külön feljegyzését, 
azoknak á r á t , az esztendőt, hónapot és napot kell magában foglalnia. 
Csak az illyen kivonat tes'zen félbizonyitást a' törvény előtt , melly a' ke
reskedő által esküvéssel kiegészíttetik. Ha a' kereskedő azt elmulasz
to t t a , akkor a' törvény előtt kereskedői könyvét is tartozik előadni, 
m e l l y , ha annak rendje módja szerént vagyon elkészülve, 's vakarásoktól 
beszúrásoktól 'sat. ment , fél- a' kereskedő által esküvéssel kiegészítendő 
bizonyítást fog tenni ; hogyha pedig h ibás , vagy a' kereskedő már az 
előtt is megbukott, 's egyébiránt is jólelkiiségét be nem bizonyította, a' 
rendszerénti bebizonyításokra fog utasíttatni. (1. BEBIZONYÍTÁS). Ha az 
adós a' kivonatot akar mikor is aláírja, az adósság világossá válik, 
hogyha a' kivonat a' fen ir t módon nem készült is el. 3-or. A' helytele
nül fizetett (indebite solutum) a z , a' mi hibából annak fizettetett, a' ki-
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nek nem kellett volna; 's a' ki att risszatériteni tartozik. .Ha a? helyte
lenül fizetettet elfogadó a' visszafizetés iránt olly okievei közlésével, 
mellybol általláthatta, hogy neki helytelenül fizettetett, törvényesen meg
intetik, a' kamatokban 's költségekben is elmarasztaltatik. 4-er Oltyan 
adósságok, melhek számadásokból származnak. Minden számadó esz
tendőnként számot adni ta r toz ik , 's ha nem tud vagy nem a k a r , meg-
fogathatik, hogyha nemes is. Egyébiránt k i k i , a' ki bevételedbe 's kia
dásokba avatkozik, magát a' számadás terhe alá veti. — Vannak az~ 
adósságoknak még több nemei is ; mert a' mennyiféle KÖTÉS , EGYEZÉS, 
EGYEZSÉG, AI.KU , FOGADÁS, AJÁNDÉK, VEVÉSADÁS, HASZNÁLÁS és KÁ
ROSÍTÁS (1. e.) 'sat. vagyon 's lehet , mind annyiféle lehet az adósság. A' 
melly adósságok vagy a' vármegyék, vagy a' szabad kir. városok, vagy 
pedig a' J á szok , Kunok és Hajdúk jegyzőkönyveibe beiktattak (intabu-
iáltat tak), azok,.,mások felett elsőséggel jbirnak (1. P E R . ) , 'S ez beira-
tásnak, betáblazásnak (intabiilatio) neveztetik. ' Th. 

A D Ó S Z Á M , 1 . K E R E K S Z Á M . 
AD O SZEDŐ,, 1. VÁRMEGYE, SZAB AD KIR. VÁROS, S Z A I! A p 

K E R C L E T. 
A D Ó V E T É S . Az adóvetés jusa az országlás költségei kielégítésének 

szükségéből származik, mert hogy az ország fcnállhasson, annak költsé
geit is kell fedezni , ugy hogj7 az ország boldogsága viszonirányban áll 
annak fentartására 's előmozditására teendő költségek kielégítésével. Kö
telessége tehát az ország minden lakosának, ki az országban élni 's meg
maradni és az ország köz boldogságában részesülni aka r , ' a z ország 
czéljaiuak elérésére szükséges költségek terhét is tehetségéhez képest vi
selni; ellenben ezen köz terehvjsolésből azon jusa is származik, hogy a' 
szükséges költség mennyiségének meghatározásában , 's a' tereli egyirá-
nyos elosztásában egyenesen vagy képviselője által részt vegyen. Ezek 
kölcsönös jusok és kötelességek, .meliyek a' polgári társaság felállítása, 
nak czéljából egyenesen 's közvetetlenül folynak ; mert a' ki a' czélt akar
ja , annak a'czéí elérésére szükséges'eszközöket is kell okvetetlenül akar
nia. Az ország szükséges költségei közé mindenek előtt tartoznak 
az' uralkodónak 's udvarának e l tar tása , azon intézeteknek felállítása 
's fentartása, mellyeket az ország boldogságára 's bátorságára belső- és 
külsőképen megkíván. De az országlás köteles a' költségeket az or
szág valódi szükségeihez's erejéhez irfkalmaztatni, ellenben jusa vagyon 
azokat legelőször is az országnak arra szánt köz vágyottjából, 's ha ez 
nem elegendő, elosztott adózások által az egyes személyek vagyoiijá
ból is kielégíteni. Ezen elosztás adóvetésnek neveztetik 's némeliy or
szágokban egyenesen az országlástól megyén k i ; a' constitutionalis or
szágokban azonban annak ellenében az adózás megengedésének jusa 
áll, mellyet az országrendek, mint a' nemzet képviselőji, gyakorolnak, mi
dőn az országlás által elejébe terjesztett adózástörvényt (budget ) , melly-
ben az ország gazdasága eg}' bizonyos időre a' bevétel 's kiadás sze
lént meghatároztatik, megvizsgálják 's helybenhagyják. Magyarország
ban az adózás mennyiségének meghatározása a' király előterjesztésére 
(propositio regia) az országgyűlésen (diaetán) tör ténik, 'g a' meghatáro
zott mennyiség az ország külön törvényhatóságaira porták szerént elosz-
tatik, és ez neveztetik hadi adónak (contribntio bellica). Ehhez a' tör
vényhatóságok á l ta l , a' mag3'ar királyi helytartó tanács, 's a' mi a' sza
bad királyi városokat és a' külön portákkal biró kerületeket i l le t i , a' ma
gyar királyi udvari kamara befolyásával is , a 'külön törvényhatóságok házi 
fentartására szükséges költségek , házi adó (contributio domestica) neve
zete alatt hozzáadatván , — ezen két rendbeli adót kiilönkülön az illető 
törvényhatóságok, a' nép és rovás öszveirását (cönseriptio popularis et 
dicalis) (I. Ö S Z V E I R Á S ) előre bocsátván, a 'kebelekben lévő nemtelen 
lakosokra, — a' szabad királyi városokban és szabad kerületekben, a' 
nemes ember is városi vagy kerületi ingatlan birtokától adót fizetni tartóz-
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ráij —, kivet ik , 's hadi ét) házi adószedójik által beszedetvén, a' házi 
adót a' házi pénztárba, a' hadi adót pedig a' tartományi biztosság 
(commissariatns provinciális) ut ján, a ' had i biztosaknak (commissarii bei-
lici) altaladatják , és ezek által a' fő hadi pénztárba bevitetik. — Tagad
hatatlan , hogy az emberrel született természeti kölcsönös igazság örö
kös 's felforgathatátlan törvényei szerént csak az egyenlő adóvetésről, 
melly az ország minden lakosát , minden rend 's állapot különbsége nél
kül vagyonjához 's tehetségéhez mérsékelve egyiránt é r j e , lehet minden 
polgári állapotban igazán szó , mivel különben az egyenetlen adóvetés-
ből elébb utóbb is káros következések származhatnak; még i s az egyenlő 
adóvetés ellen főképen ezek hozatnak f e l , hogy I) ez által a' nemesi 
r e n d , mellynek rendeltetése, középrendet a' nép 's uralkodó közt ké
pezni , a' pórsereghez lealacsonyittatik; 2) a' tőkevagyon vesztesége 
okoztatik; 3) a' nemesség nagyobb jószágai a' kisebbekkel egybehason-
litva kevesbbé jövedelmesek. Noha ugyan ezen ellenvetések nagyon is 
elégtelenek a r r a , hogy az egyenetlen adóvetés törvényes 's igazságos 
sinórmértéki méltóságra emeltessék; de ha ismét a' természeti kölcsönös 
igazságot méltó tekintetbe vesszük , hogy más kárával senki jobb lábra 
nem állittathatik, 's hogy egynek törvényes kötelességein tágítani akar
ván , mást akar érdemeiért, akar nemérdemeiért , de még is törvényesen 
nyert vagy őseit j l , mint törvényesén szerzett valódiságot, örökségül kapott 
jusaitól önkényesen megfosztani nem szabad, 's nem is törvényes , nem 
js igazságos; csak oda fog kiütni az egész dolog, hogy ha azon egyen
lőséget ki kell vinni, ez köz megegyezéssel 's törvényes utón történjék 
m e g ; és mivel a' vagyontól i s , akarmelly országos szükségben, kártérí
tés nélkül megfosztani senkit sem szabad, a 'szabadság pedig akarmilly 
legyen , vagyon, 's igen becses vagyon, azon szabadsággal birok kára, 
elvesztvén e' szerént gyakran egyetlenegy örökségeket, mellyet más, azon 
szabadsággal nem bíró pénzében, marhájában \s egyéb javaiban megtart , 
legalább neminemüképen megtéríttessék. — Egyébiránt az adóvetésnek 
ugy kell elrendelve l enn i , hogy az adózások az egyeseket olly kevéssé, a' 
mint csak lehet , nyomják, 's a' tőkevagyonhoz ne nyúljanak, beszedések 
a' lehetőségig kevés költséget okozzon, 's az adószedők kényétől ment le
gyen. L. Spáth „Neueste Grundsatze einer möglichst guten Steuerregnli-
rungíi (Stuttgart 1816.) 'sKrijncke: „Ü/ier die Grundsatze einer gerechtert 
Besteuerung," (Heidelb. 1819.) C. Dietr. Hüllmann „Vrsprung der Be
steuerung ," (Köln 1818.) Vö. Balásházi János „Az add és még valami,1'' 
( res ten 1830.) Gr. Széchenyi István „Hitel'-'- (Pesten 1830). T7i. 

A D Ó Z Á S . Adózásoknak neveztetnek azon adakozások, mellyek a ' 
társaság egyes tagjai által az egésznek fentartására az egésznek teljesít
tetnek. Így vannak templomi adózások, oskolai adózások, községi adó
zások , szegényadózások 'stef., 's mind ezen adózások mindenkor kisebb 
vagy nagyobb társaságot tárgyaznak, mellynek tagjai azokat a' társasági 
czélok elérése végett magokra vetettek. Ezen társaságok között legnagyobb 
U' polgári társaság, melly szükségeit hasonlóképen az egyes tagok ada
kozásai által fedezi. —• Ezen adakozások majdnem mindenütt olly régiek, 
mint maga a' polgári szövetség, 's már a' régi Germaniáb'an is akadunk 
Hlyen adakozásokra, mellyek a' fejedelemnek adattak „Önkényt ugyan 's 
•kedvesen mint tiszteletajándék , de még is a' szükséget megelőzve" az* 
mondja Tacitus. A' legrégibb közönséges adózás Németországban a' tized, 
mellyet Nagy Károly behozott , hogy ezen adón a' maga keresztény Né
metországát építhesse. Ezen igen nagy adó , melly többet t e t t , mint 
most akarmelly országban a' birtokadó , a' templomok, oskolák és sze
gények fentartására vala szánva, 's ez által valóságos országadó, minthogy 
épen ezen intézetei a' kereszténységnek Károly elrendelései szerént va
lóságon országintézetek valának. Mert a' kereszténység vala azon kötelék, 
melly valamennyi germán nemzeteket áltfogott, 's mellyet Károly okosan 
használ t , hogy egy német országot alkosson 's egy német császárságot 
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megalapítson; valóban olly előfogás, melly nemigen könnyít vala, 's 
melly az előtt uyoloz száz esztendővel Hermannak, a' német szabadság 
megalapítójának, é letébekerül t , minekutána életének 39-ik 's hadi vezér-
ségéuek 12-ik esztendejét elélte volna. Ha a' tized mindenkor országadó
nak megtartatik, soha el rfem zálogosittatik, el nem ada t ik , el nemaján-
dékoztatik, el nem idegenittetik vaía, ' s á r r a szorosan ügyeltetik, hogy a' 
tized szintolly keresse , mint a' bir tokadó, mivel a' tized szorosan véve 
nem is egyéb birtokadónál, valamelly község külön sajátjává lehessen, 
nkkor maga ezen adó is elegendő volt volna az ország minden szükségei
nek fedezésére. Mert azon nagy kiterjedés mellett, mellyet későbben a' 
földmivelés nye r t , a' tized iszonyú Jövedelmet hozott , 's minthogy ter-
mesztményekben adato t t , soha sem szálott a l á , mint a' többi adózások, 
niellyek pénzben teljesíttetnek, 's épen az ezüstnek alászálása mia t t , ha 
Ugyan azon mennyiség mellett maradnak, végre majdnem egészen elenyész
nek. De Károlynak gyenge utánjai (successorai) alatt az ó nagy intéze
tei majdnem egésztn tenkre mentek, 's kiki az ország köz jószágából an
nyit ragadott magához, a' mennyit akart 's ragadhatott. Az ország hiva
talai örökösökké lettek. Ezekből fejtődött ki a' földfelsőség. A' közönsé
ges had (í/eerba«/i) elfelejtetett, 's az egész hadi elrendelés a' feudális 
szerkeztetésben állott. A' t i z ed , ezen nagy országadó, a' klastromok, káp
talanok , berezegek 's más számos polgári állapotú személyek kezeiben va-
Ia, '8 ekképen megszűnt közönséges országadó lenni. Egyetlenegy pénza
d ó z á s , melly a' 16-ik század előtt Németországban esmerte te t t , a 'közön
séges pénz Cgemeine Pfennig') vala, voltaképen marhaadó. De az 1555 
esztendőben minden megváltozott, mivel ebben az ország végzése által 
k ö z ö n s é g e s országos 's kerületi adózások hozattak be. Ennek alapja 
már elébb az ugy nevezett romai hónapok által vettetett meg. Ezen adó
zás ekképen származott. Az elébbi időben a' császárok, minekutána Né
metországban választattak 's megkoronáztattak, Romába utaztak, hogy 
magokat a' pápa által mint lombardi 's romai királyok megkoronáztas
sák. Az ország minden vasalljai saját feudális halijaikkal kísérek a' csá
szárt. A' ki elmaradt, annak feuduma odaveszett. Ezen utazás tartása 
hat hétre határoztatott , 'g ezen idő romai hónapnak neveztetett. Midőn 
későbben Sigmond császár alatt zsoldos népeket kezdtek tartani, a1 vasall 
ezen kötelességét pénzzel válthatta meg, egy lovasért 12 's egy gyalogért 
4 forintot fizetvén. E' szerént vettetett fel 's meghatároztatott az ország 
jegyzőkönyvében , mennyit kelljen mindenik országrendnek egyegy romai 
utazáséit fizetni. Az egész ország fizetett a' császárnak egy romai hónap
ra 20,000 gyalogért "s 4000 lovasért öszvesen 128,000 forintot. Ezen 128,000 
forintból áiló summa későbben egyéb alkalmatosságokkal is engedtetett 
az ország fejedelmének , 's igy származtak azután közönséges országadó
zások a' r o m a i h ó n a p o k nevezete alatt. Ezeket az örszágrendek rész-
szerént magok fizették , részszerént alattvalójukkal , a' néhai országpolgá
rokkal (nemesekkel 's szabad földmivelőkkel) fizettették, és a ' pénz t a' 
négy letevő városok (Frankfurt, Lipcse, Nürnberg, Augstmrg) egyikébe, 
melly hozzájok legközelebb fekvék, elküldöttek. Ezen adók szedőji P f e i i -
n i g m e i s t e r é k n e k neveztettek. A' nagy országban származott kisebb 
országocskák hasonló módon hajtották be szükségeiket, 's az országadózások 
a' földadózásokkal egyszerre szedettek be. Az ország adójára nézve a' föld 
ragy tartomány lakosai részéről nem kellett további megegyezés, mihelyt e» 
egyszer az orsza'g rendjei részéről megajánl t á to t t , 's ámbár ezeket az ör
szágrendek az előtt egyedül a' magok kamarajószágaiból 's ország fendnma-
Iból fizették; még is az 1543-ik országgyűlésen megengedtetett nekiek ex 
iránt jobbágyaikat is tereh alá vetni, mivel adózásaikat már többé saját er
szényekből fizetni nem győzték. De a' föld vagy tartományi adózások mega
jánlása a'földbirtokosaitól függött, mellyek iránt ezek a' földfelsősége által 
tartományi gyűléseken szólittattak meg. A' TARTOMÁNYI OYÖI-IÍSEK (1. e.) 
1655 esztendőben nyertek csak minden német tartományokban állandó 's 
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meghatározott formát; mert csak ezen időtől fogva tartattak esztendőn
k é n t , mivel a' pénz szüksége kinszeritette ; a' tartományi felsőséget a' 
földbirtokosakat esztendőnként öszvegyiijtenUhogy lőlök esztendei adózást 
kélhessen. Az előtt is tartat tak ugyan tartományi gyűlések, de csak min
den 10, 2 0 , 30 esztendő alatt egyszer ; 1555 esztendő olta azonban min
den esztendőben, mellyekbőí a' nemtelen földbirtokosak, kik a' gyűlése
ket szintúgy meglátogatták, mint a 'nemesek, lassan lassan elmaradtak, ugy 
hogy végre a' nemes birtokosak, a' kik utoljára magok maradtak, azt vé
gezték: hogy jövendőben csak a' magokféléjinek engednek helyt a' gyű
lésekben, 's azokban 1600 tájban szintúgy, mintáz előtt 300 esztendővel, 
a' tiirnirokban és szerzetekben az ősök bebizonyítását behozták. Ekképen 
történt végre, hogy a' földbirtokosaknak csak egy kis része látogatta meg 
a' gyűléseket, 's részt vett az adó meghatározásában. Mihelyt a' nemes bir
tokosak magokban maradtak , azonnal az adó alél is igyekeztek megme
nekedni, mivel igazságtalannak látszott nekiek, hogy ő k , mint a' nem
zetnek született hadja, a' tartomány védelmezésére adózzanak, holott il
letményeiket a' tartomány felfegyverkezésében in natura kiállították. 
A'nemességnek ezen adószabadsága Németországban mindenütt uj, 's kö-
rülbelől 1660 kezdődött. Ekképen származott a' német tartományi gyűlé
seken azon különös szokás, hogy azok, kik azjadót fizették, azt nem aján
lo t ták , 's a' kik ajánlották, nem fizették. Némelly tartomáii}Tokban a' 
nemesség adószabadságát ugy vitte k i , hogy a' városoknak is az adó 
egyik részét elengedte , 's igy azokat a' maga részére lekenyerezte. A' 
nemességet követte a' papság, mert valamint amaz azt á l l í to t ta , hogy 
•mint született hadi rend a' nemzetért küzdik, ugy ez azt állította , hogy 
a' nemzetért imádkozik. Ezen adószabadság vala egyik főoka, hogy a' 
nemesség annyira gyülöltetett , 's egészen magányosan állott a' nemzet 
minden részvétele nélkül. A' mint a' revolutio szélvészei támadtak , mellyek 
épen a' nemesség ezen adószabadsága által okoztattak Francziaországban, 
azonnal elenyészett mindenütt ezenfadószabadság és semminek sem örven
dett a' nép jobban, mint a' dolgok ezen igazságának, meljy most gyako
roltatott. Az adószabadság eltörlése által véghetetlenül megkönnyebbe
dett a' föld népének t e r h e , minthogy most az egésznek kell azon .terhet 
viselni , melly az előtt csak egy kis részt nyomott. Ehhez járult még 
a' Rajna bal partján a' tized eltörlése. — De az adószabadság eltörlése 
még más oldalról is fontos. Ez elenyészteti a' nemtelen és nemes föld
birtokos közt a' különbséget, 's okozza, hogy a' nemzet ismét egy egésszé 
olvad, minthogy mindnyájának ugyan azon egy interesséje vagyon, 's 
olly hasznos, mint az accisának eltörlése, melly által a' különbség a' vá
ros 's falu közt elenyészet t , 's vele együtt azon ellenségeskedések, mel
lyek ezen elválásból származtak. Végre az adószabadságnak ezen eltörlé
se által , melly legelőször Prussiában egy October 27-kén 1810 költ kirá
lyi rendelés által a' maga egész kiterjedésében kinyilatkoztattatott . nagy-
lépés tétetett egy jobb társasági állapotra 's egy igazi nemzeti képvi
selésre, minthogy most mind a'kicsiny, mhid a' nagy földbirtokos egymás 
interesséjét kölcsönösen képviselik. E' szerént az adózás történeteit Né
metországban 4 időszakaszra lehet osztani. E l s ő s z a k a s z . Önkényes 
adakozások a' fejedelem számára. A' község hadjainpk ellátása. Krisztus 
születésétől fogva nagy Károlyig. — M á s o d i k s z a k a s z . Károly Né
metországot megyékre, vagy tartománytanácsosi kerületekre osztja, mel-
Iyeknek feje a' gróf. Ez mint főkapitány esztendőnként háromszor vizs
gálja meg a' közönséges hadakat , a' miért neki a' hadra kötelesek esz
tendőnként egy kevés gabonát , egy kispénzt vagy egy tyúkot adni tar
toznak. Ezek valának a' legelső állandó adózások, a' hadi intézetek szá
mára; az egyház intézeteire a' tized vala szánva. Ehhez járultak azoknak 
büntetéspénzei, kik a' habomba nem mentek , 's azoknak hadi adózásai, 
a' kik erőtlenségek miatt nem mehettek, sem különben a' zsinatgrófok 
CSetidgraf) 's az egyhazakat megvizsgáló püspökök zsinatjutalmai, továb-
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bú a' charitativumok és segedelempénzek a' király számára , "s végre a' 
Királyi vámok. Ezen adók a' nemességet, valamint a' papságot egy iránt 
értél ; , 's ez csak annyiban kiméltelett , hogy minden templom számára 
egy adószabad udvar engedtetett. Ezen szakasz tartott a' 0-ik [századtól 
a' 12-ig. — H a r m a d i k s z a k a s z . A' feudális katonaság 's szolga-
hadak (Dienerschafl) kiszorítják a' közönséges hadakat 's elenj'esztetik 
egyszersmind annak minden intézeteit. A' feudális katonaság fekvő jó 
szággal vagy annak jövedelmével fizettetett, 's a' föld csak jobbágvok ál
tal miveltetett, a' kik egyéú adózásokra nem köteleztettek, mivel fúrok 
az ország szolgalatját in nacura teljesítette; ezen időszakaszban tehát 
majdnem semmi adó sem fizettetett, '« nem is volt senk i , kit ez iránt 
lehetett volna niegsüolitani; mert a' nemesség 's papság szolgalégényeit 
állította 's azért törvényesen adószabad volt. E' szakasz tartott a' I2-ik 
századtól a' 1.5-ig. — N e g y e d i k s z a k a s z . Midőn a' puskapor feltalál
tatott 's ez által uj hadi intézetek szükségesekké le t tek, azt találtak a' 
fejedelmek, hogy jobb 's czéliranyosabb zsoldos katonaságot felállítani, „ 
nielly ugyan alávaló 's rossz emberekből á l lha t , de a' melly sokkal raga z-
kodóbb mint a'feudális h a d , mellynek földje 's birtoka lévén, nagy önha
talommal bir. Ez hozta be lassanként az álló seregeket, a' miles perpeíu-
us t , a' zsoldos legénységet, nielly épen azé r t , mivel ingó zsoldra vala 
utasítva, szerfelett ragaszkodott urához, 's mivel ragaszkodó volt, i g e n 
h a s z n á l h a t ó u j u r a l k o d á s f e l á l l í t á s á r a . Nagy adózások 
valának kisérőji, mellyek a ' ta r tomány rendjeitől kívántat tak, 's Beden 
név a la t t , mint charitativum subsidinhi a' földfelsőségnek megajánltattak. 
Ezen szakasz a' 15-ik századtól a' 18-ik század végéig tartot t . A1 fran-
c.zia revolntióval immár az ö t ö d i k s z a k a s z kezdődött, minthogy 
ez az egész hadi intézetet ismét megváltoztatta, és zsoldos seregek he
lyett polgár 's hazafi seregeket hivott ki a' csata mezejére. Ez is
mét a1 nemzeti hadakra 's a' közönséges had felszólítására vezetett vis
sza , 's ez által, a' mint lá tszik , az adózás módjában is változás fog tör
ténni , minthogy ez által a' harmadik (polgári) rend haíalmassá le t t , 's 
az adózásajánlást ismét magához húzta, ugy mint a' régi időben. — Azon 
adózások, mellj'ek a' tartományi gyűléseken megaján Itat t i k , többnyire 
birtokadók valának; néha ugyan a' vám, accisa , 's r. e' f. adózások is 
megajánl ta t tak, mellyek a ' k ö z v e t ő l e g e s e k h e z tartoznak. Ezen adók, 
legelőször a' városokban származtak, mivel a' polgároknak könnyű mó
dot szolgáltattak a' város közönséges költségeinek kielégítésére szükséges 
adózások, egyenlő 's minden terhes controíleria nélkül való kiszedésére. 
A' varosoknak láthatatlan gazdagságai valának, mellyek a' földbirtoki gaz
dagságtól voltaképen különböztek, mellyet kiki szemével láthatott. A' pol
gárok titkolták gazdagságaikat, és senki sem fedezte fel, millyen gazdag 
tegyen igazán, mivel az egyiknek környülállásai miatt oka volt gazda
gabbnak látszani, a' másiknak szegényebbnek, mintsem valósággal volt, 
's a' harmadik maga sem akarta tudn i , sokat bir e vagy keveset. Lehe
tetlen vala tehát a' polgári birtokból vagyon- és jövedelemben adót a' 
szerént kiszedni, m i n t a ' földbirtokból az öszveirás segítségével. Mint
hogy a' városok igen népesek és igen szorosan épülve valának , azért nem 
tehette 's nem tarthatta mind azt mindenik polgár a' maga házánál , a' 
mi az élet szükségeihez tar tozot t , és sokra nézve közönséges intézetek 
állíttattak. Ezen okból építtettek közönséges v iz i - ' s szélmalmok, sütő és 
s e r - ' s pálinkafőző házak , marhavágó székek, 's állíttatott fVI egy közön
séges mérő, 's ezen közönséges intézeteken kellett az élet minden szük
ségei tőkéjének esztendőnként egynéhányszor ál tkerengni, 's midőn min
den áltkerengésnél egy kis adó véte te t t , valamint a',molnár a' malmá
ban őriött gabonából a' malomvámot k iszedi , bizonyosak lehettek ben
ne , hogy ezen kis adó az esztendő végével nevezetes summát hoz b e , 's 
hogy ez minden polgárra egyenlően eloszlik. Nem lehet tagadni , hogy 
ezen intézet igen czélirányos va la , 's a' közvetőleges adók legnagyobb 
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ellenségei is kénytelenek megvallani, hogy a' városok adósystemájokat 
czélirányosan rendelték e l , de okosak is voltak a' polgárok ezen részes 
udót nagyra nem emelni , ugy hogy a' molnár a' város malmában csak 16-
odrészt ve t t , azaz , 40-edrészét az általa megőrlött gabonának, llly cse
kély lévén az adózás, controlleria nem kellet t , mert csalni nem vala ér
demes; a' ki tehát a' vámon áltmenő tárgyak harmadrészét vagy felét ki
szedetni javasolja , az szűk eszét árulja e l , 's utat nyit a' csalárdságnak, 
behozza a' controileriát 's megakadályoztatja ezek által a' kereskedés vi
rágzásá t , a ' né lkü l hogy az ország kincstárát felsegítené. Ezen zsarolás 
először Francziaországban kezdődött , 's onnan általmenvén Németország
ba , főképen Prussiában Nagy Fridiik által olly tündöklő módon követ-
teteft, hogy Burkiisai szintúgy elszegényedtek, mint%' Francziák, Hogy 
az adózás systemája igazságos 's egyszerit legyen, szükséges, hogy a' 
társaság péuzállapotja a' társaság kiküldöttjei által tanácskozás alá vé
tessek, 's ezek mind az adó mennyiségét, mind beszedésének módját 
meghatározzák. Ha ez megtör tént , a1 közvetőleges adóknál mindenkor 
vissza kell térni a' városok régi princípiumára, hogy magasak ne legye
n e k , mert esztelenség a' t í rgyak becsének harmadrészét vagy felét adó-
képen az ország számára elvenni-, mint p. o. a' sónál , i taloknál, dohány
nál 'sat. (L EovKSÜr.T RSVIÍNVKK(. Ellenben olly alá kell szálitani ezen 
adózásokat, hogy a' csalás lehetetlen 's a' controlleria szükségtelen le
gyen. A' mit azután ezen adózások behoznak, azt köszönettel kell elfogad
n i , de nem szabad bizonyos mennyiséget megszabni , m e l l y e t be k e l l 
h o z ni ok. A' többi azután a' közvetetten adókra vettetik, mellyeknél 
u' csalás lehetetlen, csak azért is , mivel az ingatlant 's láthatót érdek
lik. Csakhogy_ a' közvetetlen adók a' tartomány tökéletes esmeretét - ' s 
minden közsjf szoros statisticáját teszik fel , hogy minden községre 
igazságos illetménye vettethessék k i , mellyet elbírhat, 's ezen szoros 
statistica a' catastrum. Minden adózásnál alaptételül ezt lehet venni: 
sehol sem akadályoztatják a' közvetőleges adók a' mivességet 's szorgal
m a t , a' hol olly csekélyek, hogy a' csalást nem érdemlik, 's a' con
trolleria szükségtelen, 's még is csekélységek mellett minden terhes 
nyomás nélkül nevezetes summákat hoznak be ; sehol sem felette nagyok 
a1 közvetetlen adók, ha egyiránt kiosztatnak; a' mi tűrhetetlenekké teszi, 
nem az ők nagysága, hanem az egyenetlen kiosztás; 's végre sehol sin
csenek az emberek az adókkal megelégedve , akar kicsinyek, akar nagj ok 
legyenek azok. Panaszolkodtak 's panaszolkodni is fognak, és az : II fant 
p!itmer la pnule Miit qu' elle crit ; azaz, kopasztani kell a' csibét, a' nél
kül hogy kiálcson , ollyan feladás, mellyet egy financzminister sem fejt
het meg; — csak lelki esmerete legyen nyugodt , hogy tehetsége szerént, 
Í J ' törvényt 's igazságot tekintve, az elkerülhetetlen terheket egyiránt 
osztotta k i , — egyébiránt a' panaszokra figyelmezzen u g y a n , de azok 
által ne határoztassa el magát. — Magyarországban az adózás csak igen 
lassan fejtódött k i , a' minthogy arra az ország alkotmánya nem is épít
tetett . Tudni illik ha a' történetíróknak hinnünk ke l l , a' régi honból ki* 
indult Magyarok egy újnak elfoglalására, mindnyájan tartoztak a' nemze
ti hadhoz, mindnyájan egyenlőn szabadosak, azaz, nemesek voltak, 's kikt 
a' maga költségén, ámbár a' köz czélra, de még is a' maga kezére har-
czolván, sem nem adózhatot t , sem mástól adót nem vehetet t , hanem kinek-
kinek a' maga értékével , avagy a' nyert zsákmánnyal kellé megelégedni. 
Maga a' fővezér is , a' kit Almosban 's maradékaiban önkényesen választot
tak , 's a' választás 2-ik feltételében arra leköteleztek , hogy az elfoglalt 
zsákmánjmak vagy földnek nagyobb részét magának megtartván , a' töb
bit a' hadak között elosztani tartozzék , — a' maga osztályrészével be
érni kénytelen va l a .—Ez volt első eredete a' fejedelem 's méltósága fen-
tartására \s egyéb költségeinek kielégítésére szánt koronajószágoknak, 
mellyok mivel bő kiterjedésnek valamik, azokból a' fejedelem mind saját 
ba l j a i t , minden Magyar saját költségén harczolni tartozván, eltarthatta, 
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mind fejedelmi méltóságát fentarthatta. A' fejedelmek vagy is vezérek 
alatt tehát a' nemzet teljességgel nem adózott. Sz. István, első k i rá ly , sok 
külföldi szokásokat kezdett ugyan behozni , 's ezek közt a' tizedet i s , az 
ó testamentoni 's Nagy Károly példájára, de hogy a' nemzetet adó alá 
vetette volna, sehonnan sem tetszik k i ; II. András törvénye elejébe irt j egy
zés, mint majdnem nyolcz századdal későbbi alaptalan allitas, hitelt néni 
érdemelvén. De nem is volt arra szüksége, mert a' korona jószágai 
még épségben valának, sőt még többekkel is szaporittattak, mellyből mind 
a' király hadjai, mind udvara bőven eltartathattak. A' koronajószágok va
lának egyedül a' k i rá ly ' s minden embereinek szükségeire szánva, egyéb-
Iránt minden birtokos szabad ura volt a ' m a g a jószágának, a' mit Sz. 
István 2-ik decretumának 35-ik czikkelye bizonyit , mellyben az rendel
tetik, hogy kiki sajátjában 's a' király adományaiban szabadon uralkod
jék , mig é l , 's holta után fijai uralkodjanak, kivévén a' mi a' püspökség
hez vagy a' megyéhez tar tozik , melly zárlat nem azt t e sz i , hogy a' 
püspöknek vagy a' megyének adózzanak a' birtokosak, hanem csak azt , 
a' mit az adományok ezen zárlatja teszen: Si ad aliquam arcem nostram, 
aut ecclesiam Dei non pertineat. Meg kell itt előre különböztetni, hogy 
Sz. István a la t t , sőt még a' fejedelmek alatt i s , a' nemtelenek két rész
re oszlottak , úgymint örökös szolgákra —• servi — és szabadokra — li-
b é r i , a 'k ik jobbagioknak, jobbágyoknak is neveztettek. Az utóbbiak vol
tak mind a' k i rá ly , mind a' nemesek jószágaiban a' földnuvelők, a' kik 
földes uraiknak némelly adózásokkal tartoztak. Továbbá, Sz. István az or
szágot megyékre (parochiákra, comitatus) osztván, vagy legalább a' fel
osztást megigazítván , minden megye igazgatására egy megyeispányt (co-
mes parochianus) rendelt , a' ki alatt a' király szabad fegyveresei (ser-
vientes regis) is voltak. Ezen kivül a' korona jószágaiban 's másutt is 
várak (castra) építtettek, mellyeknekfegyveresei vár szolgájinak (servien-
tes castri) neveztettek ; mind a' ke t tő , egyik alsóbb neme volt a' nemes
ségnek, de azok is a' király adományából ingatlan jószágot bírtak, melly-
től hadakozni tar toztak, de adózni n e m , az adózás egyedül a ' jobbágyo
kat illetvén. Mert kérdést sem szenved, hogy a' koronajószágok jobbágyai
nak a' király ngy mint földes urok iránt tartozásaikat teljesíteni kellett, 
de ez nem volt országadó vagy olly adózás , a' mellyről itten szólunk, 
valamint a' vámokat, révbéreket , harminczadokat 's egyéb efféle köz-
vetóleges adózásokat sem lehet azzal öszvetéveszteni. — Hogy tehát Sz. 
István alatt országado szokásban lett volna, semmi nyoma sincsen, annál 
kevesebbé hihető, hogy a 'nemesség, akarmelly rendű volt legyen i s , or
szágadót Jfizetett volna; már csak azért i s , mivel mind II. András , mind 
más királyok, midőn a' nemesség adószabadságáról szólanak, minden
kor a' Sz. István által engedett szabadságra hivatkoznak. Sz. Istvánnak 
halála után, az ország zenebonák 's visszálkodások mezejévé lévén, ngy 
látszik, hogy a' királyok 's más hatalmasabbak a 'gyengébbeket zsarolni 
kezdték; annyival is inkább, hogy a1 zűrzavarban némelly koronajószágok 
elragadtattak, elajándékoztattak, 's igy a' királyi kincstár megürül t , a' 
mi onnét is kitetszik, hogy Kálmán I-ő könyve 35-ik czikkelye által min
den királyi adományokat, kivévén a' Sz. Istvánéit, visszahini kénytelenit-
tetett ; de az országadó még sem kapott törvényes lábra. — Sz. László a-
latt nevezetesen a' HI-ik könyv 14-ik czikkelyében tétetik ugyan említés 
a' királyi beszedőkről (collectores regii), de azok nem voltak adószedők, 
hanem mindenféle álthágásokra rendelt pénz- vagy marcabeli büntetések, 
vagy a'mint a' 13-ik czikkelyből ki te tszik, bitang marhák árának (usu-
capiones) ' s t . effélék beszedőji: mert hogy a' királyoknak 's az ők tiszt
jeinek több illyen mellékes jövedelmeik valának, kétséget nem szenved. 
Azon adózások, mellyek Kálmán 1-ső könyvének 25-ik czikkelyében em
lí t tetnek, világosan nem egyebek, mint mellékes adózások: vám, révbér, 
harminczad 'sat. (tribntum et vect igal) , a' mit a' 33-ik czikkely megma
gyaráz , mert a ' t r ibutumra nézve, egyenesen csak a' kereskedőkről 's 
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eladó tárgyakról szól : de még jobban a' 34-ik , hogy ez csak emésztésbeli 
adózás, vol t , mellyben rendeltetik, hogy kiki , a' ki a' vásárban valamit 
elad , Sz. István törvénye serént tribntumot fizessen. Hlyen tribntum ér
tetik a' 78-ik czikkelyben i s , a ' m i t a' 82-íkből még világosabban lát
h a t n i , a' hol az rendeltet ik, hogy a' ki Magyarországból ki akar menni, 
a' király és ispány (comes) vámosaitól pecsétes levelet vegyen. A' 79-ik 
czikkelyben tétetik ugyan említés valami kispén/.ekről, mellyek Magyar
ország minden részeiben beszedettek, hogy azokat az ispányok Sz. Mi
hály napjáig Esztergámba bevigyék; —• de azok sem lehetnek rendes or
szágos adók, hanem csak a' fen említett vámokból *'sat. származott pén-

• zek 's legfeljebb is a' földfelsőség megesinerésére fizetett adózások, mint 
a' 35-ik czikkelyben, a' hol a' vendégek, azaz, idegen nyelvű lakosok, 
hét kispénzt tartoztak fizetni; a' 80-ikban , a' hol a' szabad tót vendégek, 
's 81-ikben, a' hol a' várakhoz tartozó szabadok kispénzek fizetésére 
köteleztettek. Sőt a' 45-ik czikkelyben az rendeltet ik, hogy a' szokásban 
volt nyolcz kispénz a' szabadoktól ne szedessék, csak a' városi 
hazátlan szabad lakóktól a' város szükségeire; azon szabadoktól pedig, 
kik a' határokon áltmenő királynak lovas szekerezés.M'l 's béres szolgálattal 
tar toztak, négy kispénz vétessék. A' nemesekről sehol sincsen szó. — II. 
András a? nemesek 's más szabadosak szabadságait, mellyekkel Sz. Ist
ván által megajándékoztattak, de a' mellyek néinelly királyok által meg
csonkíttattak, helyre állítván, a' 3-ik czikkelyben azt rendel i , hogy a' ne
mesek és egyházak részei birtokaiktól semmi collectát vagy szabad kis-
pénzeket ne fizessenek , azaz, minden adó alól mentek legyenek. A' 27-ik 
czikkelyben ugyan azt rendel i , hogy a' mardurinák vagy martinának, 
ugy mint Kálmán király alatt fizettessenek; de ez nem iolt országadó, 
hanem csak valami neme a' tengeri vámnak, a' mint Mossóczynak 1. La
jos 12-ik czikkelye alá tett jegyzéséből is kitetszik. Egyébiránt törvé
nyeiben az adóról emlékezet sincsen, sőt a' Í9-ik czikkelyben, a' jobbá
gyok és vendégek szabadságait is megerősíti. Hogy az elébboni királyok 
alatt sok visszaélések becsusztanak, 's mind a 'nemesek, mind a' nemtelenek 
mindenféleképen's színek alatt zsaroltattak 's zaklat tat tak, az bevezetésé
ből is ki tetszik, de legjobban bizonyosodik be a' 15-ik czikkelyből, mellyben 
a' király lovászai, ebészei, sólymosai a' nemesek maj uraitól, 's a '22- ik 
czikkelyből, mellyben a' király sertései a' nemesek erdejitől 's rétjeitől tiltat
nak. Az Anjou házból származott Róbert Károly , ugy is mint idegen az újnak 
behozására hajlandó, minekutána a' koronajószágok az elébbi gyenge 
királyok alatt a' hatalmas nagyok által elragadtattak, 's az ország jöve
delmei 's kincsei éltékozoltattak volna, hozzájárulván az i s , hogy I. Bé
la idejétől a' pénz nem csak nagyon megszűkült, - de megrosszabbult 's 
meghaniisit tatott , azon felül pedig a' pénz forgása mindenkor csak egy 
esztendőre határoztatott vala , a' miből számtalan rossz következések szár

ig maztanak, ezen bajokat orvosolni 's a' királyi pénztár t , mellyet maja is 
sok költekezései által nagyon meggyengített , felsegíteni akarván, 1342-ik 
esztendőben a' körmöczi pénzverő kamarát, mell}" az előtt IV. Béla ide
jétől a 'Zsidók kezében volt , Hippolit mesternek 800 marcáért haszonbér
be a d t a , olly feltételek a l a t t , hogy az nj ezüst három olvasztási! kispén-
zeke t , mellyekből hat egy ezüst garast tegyen, elegendő számmal veres
sen , ugy hogy azokon a' régi pénzeket számos helyeken be lehessen 
cserélni; ha ezt teszi a' czél e lérésére , minden porta vagy kapu , mel
lyen egy szénával vagy gabonával terhelt szekér be 's kimehet, 3 garast, 
azaz , Í8 kispénzt, a' róvásolástól számlálandó 15 nap alatt tartoznék ne
ki kamaranyerségképen fizetni, de ha felváltásra elegendő pénzt nem 
szolgáltat , akkor ne legyen neki szabad ezen fizetést kiszedni 'sat. Kivé
tetnek ezen fizetés alól az igen szegéinek , a' kiknek fizetni nincsen te
he tségek, a ' -k i rá ly , k i rá lyné , egyházak 's mások szolgáji, a' fegyver
ben gyakorlók 's szolgálók , azaz, nemesek, az egyházak, városok 's má
sok, a' kik világos kiváltsági szabadsággal bírnak, ngy mindazonáltal, 
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hogy azon nj pénzeket elfogadják 's becseréljék, 's jobbágyaikkal is elfo
gadtassák 's becseréltessék, ellenkező esetben szabadságaikat elveszítsék, 
's a' kamaranyereséget fizetni tartozzanak. —• Ez első világos nyoma a' 
meghatározott adózásnak, mellyel Róbert Károly, mint más egyebe
ket i s , a' miért őt az ország rendjei a' romai pápánál is feladtak, 
behozott. — Di'. ezen köles csak egy esztendőié té te te t t , a' mint an
nak 1-ső czikkelyéből lá thatni , 's a 'nemesek az adózás alól kivétettek, 
csak a' °á3-ik czikkely szerént helységeikre nézve a' kamaranyereség fize
téséről nyngtatványokat egy garason váltani tartoztak. Károlynak fija 
I. Lajos, atyjától kiürített kincstárat kapván, 's azt maga is költsé
ges liáboruji miatt még jobban meggyengitvén, annak heh lehozására , a' 
történetírók bizonyítása szerént , néha terhes adókat a' nemességre vetni 
kénytelenittetett, a 'm i világos bizonyításául szolgai annak , hogy csak a' 
koronajószagok jövedelmeinek fogyatkozása 's a' szükség kinszeritette 
a' királyokat a' nemzetet adó ala vetni, innen magyaráztat ik, hogy La
jos 1351-ik esztendőben, megerősítvén II. András törvényeit , a' 4-ik 
czikkely ben azt rendeli , hogy a 'kamaranyereség, ugy mint Károly alatt, 
minden kaputól 3 garasban fizettessék, az alól azonban a' majorosokat 
's nemeseket, a' kik saját jószágaikban laknak, 's a' szolgákat kiveszi. 
Ezen kivétellel ellenkezni látszik a' 12-ik, mellyben a' Száva és Dráva 
közt lakó és a' posegai 's valkói nemesek , ugy mint az ország többi ne
mesei , a' kamaianyereség fizetésére köteleztetnek; de hogy ennek nem 
az lehet é r te lme, kitetszik az elébbeniekból, a' hol a' nemesek minden 
adó alól felszabadittatnak, kitetszik a' 11-ik czikkelyből. mellyben az 
ország minden nemesei egyenlő szabadsággal élni rendel tetnek, 's kitet
szik magának a' 12-ik czikkelynek 1-ső 's 2-ik pontjaiból, a ' h o l az em
lített nemesek a' martininak, azaz, nyest- vagy nyusztbőradó fizetésétől fel
mentetnek , és minden ekkoráig szokásban volt adók zsarolásaitól , úgy
mint a' többi nemesek, megszabadíttatnak. A' nemesség közönséges adó
szabadsága onnan még világosabb, hogy II. András 1231-ik es/.tendei 
törvénye szerént , még a' martininak jövedelmének is egy harmadrésze a' 
birtok urat (dominus íiindi , fö ldesúr) , két harmadrésze pedig a' föld urát 
(dominus t e r r ae , király) illette. Lajosnak leánya Maria 1384-ik eszten
dőben mind 11. András , mind 1-ső Lajos törvényeit megerősítette. En
nek férje 's magyar király Sigmond 1405-ik esztendei 1-ső törvényének 
10-ik czikkelyében azon adózások, mellyekkel a' szabad királyi városok, 
nem tekintvén az ők kiváltságait, a' királynak tar toztak, contributiónak 
neveztetnek. Ezen király 1411-ik esztendőben a' kamaianyereség beszedé
sére nézve azt rendeli: hogy a' róvók a' kamaranyereség fizetéséről 
szóló nyugtatványokért csak 2 kispénzt vegyenek minden majorostól, az
az , gazdaságbeli t iszttől, 1-ső czikkely. Hogy minden nagy kaputól 30, 
's minden kicsinytől vagy verőczétől 15 kispénz fizettessék, 2. czikkely. 
Hogy a' majorosok, cselédek 's ollyan szolgák, a' kik uraik állal 
étellel 's ruházattal tar ta tnak, meg ne róvattassanak, 3 czikkely. Hogy 
ezen kamaráin ereség restantiáji , ne a' kamara t iszt jei , hanem a' főispá-
nyok, ispányok és szolgabirák által szedessenek b e , 4. czikkely. Végre 
a '6- ik czikkely 2-ik pontjában azt rendeli: hogy csak e' szerént róják 
meg és dézmalják a' jobbágyokat és népeket; ellenkező esetben az 1-ső 
pont szerént ezen róvásolást és déznuílastaz ispányok, szolgabirák és ne
mesek megengedni ne tartozzanak. Mind ezekből kitetszik , hogy már ak
kor a' kamaianyereség állandó országadó kezdett l enn i , de az is, hogy az 
a l á , valamint a' tized alá i s , csak a' nemtelenek tartoztak. Signiondnak 
veje Albert király alatt az 1439-ik esztendei törvény 7-ik czikkelye ál
tal csak az rendeltetik , hogy a' kamaranyereség Magyarországban, az öt
vened Erdélyben és a' martininak Tótországban a' Lajos király idejebeli 
szokás szerént szedessenek ki. Mátyás király alatt a' kamaranyereség 
már csak mint szokott adó említtetik, p. o. az 1464-ik törvény 22-ik czik
kelyében. Az 1471 törvény 11-ik czikkelyében azt igéri Mátyás , hogy 
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B' kamaranyereségen kivül semmi adót nem fog kívánni; ess tehát már 
rendes országadónak tekintetett. Mind e1 mellett is az 1474-ik esztendei 
1-ső törvényczikkely a'ltal a' Törökök ellen minden kaputól egyegy 
aranyforint segedelem (subsidiiim) minden kivétel nélkül rendeltetik; 
de a' 6-ik czikkely által a' kamaranyereség két esztendőre elengedtetik. 
Az 1478-ik esztendei törvény 1-ső czikkelyében az ország rendjei minden 
jobbágykaputól egyegy forintot ajánlanak, ezt a' 2-ik czikkely ben öt 
egymás után következő esztendőre, beleértvén azonban mind a' két he 
lyen a' kamaranyereséget is, kiterjesztik 's contributiónak nevezik. In
nen származott , hogy későbben is valahányszor rendkiviili segedelem, 
inelly székiben contributiónak is neveztetett , fizettetett, abba a' kamara-
nyereség is beleértetett 's külön ki nem szedetet t , a' mit az ország rendjei 
az 1563-ik esztendei törvény 9-ik czikkelyében világosan kinyilatkoztat
nak. Ezen fizetés-alól a' 4-ik czikkely -által kivétetnek az egytclkü ne
mesek , a' nemesek majorházai, étellel és ruhával tar tot t cselédjei, 
a' majorosok , igen szegények, a' puszta helyek 's malmok , azzal azon
ban a' földekkel, telkekkel 's szőlőkkel biró zsellérek is tartoztak. Ezen 
idő olta mintegy állandó törvénnyé vá l t , hogy valahányszor rendkívüli 
segedelem vagy ugy nevezett contributio fizettetett, abba a' kamaranye-
reség is beleéltetett 's külön nem szedetet t , jól megjegyezvén, hogy azt 
rendszerént magok a1 jobbágyok , nem pedig földes uraik fizették, ' s hogy 
ez csak a' jobhagytelkektől j á r t ; sót a' szokás szerént az egyházi 's 
oskolai személjek (ecclesiastici et scholares) későbben ugy nevezett ho-
nora t iorok, a' kik már Szilágyi 145S-ik esztendei törvényének 10-ik 
czikkelye által minden vám 's tized alól felszabadittattak, idejárulván 
Mátyás 1471-ik esztendei törvényének 24-ik czikkelye , az adózástól men
tek valának. Továbbá meg kell igen szorgalmatosan különböztetni ezen 
királyi vagy is országadót a' vármegyék házi szükségeinek kielégítésé
re fizetett pénztől, az ugy nevezett házi pénztártól (cassa domestica); mert, 
hogy abba minden rendű 's állapotú nemesek birtokaiktól 's jószágaikhoz 
képest adózni ta r toz tak , kérdést sem szenved, 's Mátyás 1488 esztendei 
törvénye 64-ik czikkclyéből is bebizonyosodik, a' hol az rendeltetik, 
ltogy ezentúl minden egyházi 's akarmelly rendű 's állapotú birtokos 
személy birtokához képest a' vármegye által határozott szükségekre a' 
főispány által megveendő három könnyű marca , vagy is magyarul gira 
büntetésének terhe alatt adózni tartozzék. Ámbár ugyan ezen újítások 's 
jobbágyaiknak szokatlan adózásai által megsértetve 's megterheltetve 
erezvén magokat az ország rendjei , Mátyás halála után Il-ik Ulászló ki
rályt a r ra b i r ták , hogy megerősítvén az ország régi szabadságait, 1492-ki 
törvényének 1-ső czikkelyében azt fogadná, hogy az ország kárára 's 
elnyomatására a' régi szabadságok ellen semmiféle keresett szin alatt 
újításokat nem fog behozni, a' mint Mátyás király cselekedett; hogy Má
tyás király minden újításait e l tö r l i , és a' contríbutiot , vagy is 1 forint 
taxát semmiképen nem fogja kizsarolni , hanem a' régi igazságos, rend-
szerénti 's szokott királyi jövedelmekkel meg leszen elégedve, melly 
szokott királyi jövedelmek a l a t t , hogy már akkor a' kamara nyeresége, 
uz ötvened Erdélyország részeiben, és a' nyusztbőradó (marturinae) Tót-
tírszágban ér te t tek , ezen törvény 26-ik czikkelyéből kitetszik, sőt a' 
szabad királyi városokban fekvő házaikat is a' 105 czikkely által az adó 
alól k ivéte t ték, ugy hogy azoktól csak zselléreik, azt is csak annyit , a' 
mennyit a' többi polgárok zsel lérei , fizetni tar tozzanak; de még ezenfe
lül az 1504-ik esztendei törvényezikkelyben azt rendelték, hogy a 'melly 
vármegye, a' kamaranyereséget kivévén, valamelly segedelmet vagy con-
tributiót az ország gyűlésén kívül , azaz , az egész ország megegyezése 
nélkül akarmelly módon vagy kikeresett szin alat t a' királynak ajánlana 
vagy adna , akkor azon vármegye nemeseinek közönsége a' hitetlenség 
büntetésében 's becsülete és embersége elvesztésében marasztaltassék , 's 
az ország többi nemeseinek ^társaságából kizárassék 's kivettessék; 
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még Is a* Török hatalma napról napra gyarapodván, 's az ország 
mindenféle szerencsétlenségei özönvízként eláradván, és mind ezek 
(íltal nz ország szükségei 's költségei is nőttön nőve szaporodván, már 
l l- ik Lajos alatt is arra kinszerittettek az ország rendjei, hogy u' tol
nai gyűlés 9-ik czikkelye szerént minden jobbagytelektől vagy is kapu
tól 50 kispénz , 's az 1527-ik észt. 39-ik törvényczikkely szerént ismét 50 
kispénz, beleértvén a' kamaranyereséget is , fizettessék , de még akkor a' 
bácsi gyűlés 1518-ki 36-ik czikkely szerént az egytelkü nemesek fizet
ni nem tartoztak. — A ' mohácsi veszedelem után, majdnem végső Ínségre 
jutván a' haza , a' segedelmek 's önkényes adózások olly siiriin értélt egy
mást , hogy az azok iránt hozott törvények egész lapokat elfoglalnának; 
mindnyájából azonban csak e' következendők tetszenek k i : hogy a' Lama-
ranyercség rendszerént való királyi jövedelemnek tar tatot t 1563: 9, de 
hogy a z , mikor rendkívüli segedelem adatot t , közönségesen azon sege
delembe számíttatott, p. o. 1547: 8. néha ugyan mind a' kettő külön fizet
tetett p. o. 15^5: 40. Hogyha segedelem nem fizettetett, akkor a' kama
ráin ereség fejében 20 kispénz kívántatott, p. o. 1503: 9. 1566: 9. 1567: 
1 5 ; hogy a' segedelmet, 's a' kamaranyereséget közönségesen csak 
a' jobbágyok fizették, p. o. 1527: 8 . , 1528: 7. "s csak egy eset va
gyon 1548: 2 3 , a' hol a' nemesek kamaranyereség fejében a' magokéból 
20 kispénzt fizettek; hogy a' nagy szükség ugy hozván magával , mind a' 
földes u rak ' s más nemesek, mind a' szabad királyi városok, mind pedig az 
egyházi személyek segedelmet fizetni, néha vagyonjokhatvanadrészétis tar
toztak, p. o. az 1542-ki beszterczebányai gyűlés 28-ik 29-ik 30-ik 35-ik czik-
lielyei szerént, melly segedelem azonban a' vármegyék hadjainak eltartására 
fordíttatott; hogy mind azon adózások az ország rendjei által az ország gyű
lésén időről időre Imtároztattak el, 's több esztendőkre ki nem terjesztettek, 
félvén attól, hogy akkor azon esztendők alat t országgyűlés nem fog tar tat
n i , p. o. 1559: 15. 's hogy ezen jövedelmek hovafordításáról a' király 
kamarásainak az országgyűlésén számot kellet adni p. o. a' posonyi 
gyűlés 1542-iki 17-ik törvényezikkelye szerént 'sat. Ezen ál lapot , hogy 
időről időre több vagy kevesebb segedelem ajánltatott az ország gyűlésein, 
tartott egész 111-ik Károly király idejéig, azaz , 1715 esztendeig, melly-
ben a' 8-ik törvényezikkely által az állandó katonaság tartása meghatá-
roztatván, annak eltartására szükséges, mindenkor az ország gyűlésén 
megállapítandó adó is meghatároztatott , 's azolta vagyon állandó ország
adó Magyarországban az állandó katonaság eltartására szánva, mellyet 
a' nemtelenek fizetnek a' hadi adónak nevezete a l a t t , melly adó azon
ban az említett 1715-ik esztendei 8-ik, 1791-ki: 19-ik, 1827-ki: 4-ik tör
vény czikkelyek szerént mindenkor az országgyűlésen határoztatik meg, 
's melly alól a' magyar nemesek az 1723-ki: 6-ik, 1741-ki: S-ik, 1791-ki; 
2-ik 's 17ü2-ki: 2-ik törvényezikícelyek szerént örökösen ki vannak véve. 
Az arnialisták azonban vagy is czimeres nemesek, valamint az e lő t t , a' 
mint fen említtetett, minden rendű 's állapotú nemesek is, a 'vármeeyék köz. 
szükségeire az 1723-ik esztendei 6-ik törvényezikkely7 szerént fizetni 
tartoztak, de ízek is a' mostan dicsőségesen uralkodó fejedelem 1. F e -
fencz király alatt az 1805-ik esztendei 1-ső czikkely által ezen fizetés 
alól örökösen felszabadittattak. Ezek szerént tehát a' magyarországi adó
zás történeteit öt szakaszra lehet osztani. E l s ő s z a k a s z . Magyur-
ország kezdetétől Sz. István k i rá ly ig , 742-ik esztendőtől lCOO-ik eszten
deig. Az adózásnak legkisebb nyoma sincs. M á s o d i k s z a k a s z . Sz. 
Istvántól Róbert Károlyig, 1000-ik esztendőtől 1308—1342-ikig. Semmi 
világos adózás, néha ajándékok, mint a 'megye lova , melly első nyoma 
a' postáknak, néha zsarolások, 's ezek közt némelly adózások kezdetei, 
mint a' zsolozsma, kamara nyeresége, t i zed , huszad V nyusztbőrök 
szedése 'sat . , de a ' nemesség mindentől szabad. H a r m a d i k s z a k a s z . 
Róbert Károlytól a' mohácsi veszedelemig, 1342 esztendőtől az 1526-ig. 
A' kamara nyeresége minden kaputól az uj pénzveréskor Mátyás alatt 
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1 aranyforint, néha rendkiviili segedelmek. A' nemesség szabad. N e 
g y e d i k s z a k a s z . A' mohácsi veszedelemtől 111. Kúrolyig. 1520 észt 
1715-ig. A' kamara nyeresége, mint valóságos adó; sürü segedelmek a' 
nemesek 's jobbágyok részéről; de mindenkor az ország gyűlésein időről 
időre önkényesen meghatározva, 's a' nemesség szabad, noha a z t l . L e o -
pold, Buda visszavétele után, uralkodásának vége felé, adó alá vettetni 
parancsolta, de ezen parancsolat a' szelídebb 1. Jósef által visszahoza
tott . Ö t ö d i k s z a k a s z . 111. Károlytól 1715-ik estelidétől a ' ,mosta
ni időkig. Állandó katonaság, 's annak részére állandó adózás, mindenkor 
az ors'zág gyűlésén meghatározva; a' nemesség az adózástól minden.idő
ben ment. — inogja e a' mostani i d ő , a' h a t o d i k s z a k a s z t szülni, 
azt az Isten tudja; Felsége; Urunkat a' legszentebb akarat vezérli; or
szágunk rendjeit a' legtisztább emberség lelkesí t i , 's készebbek régi ju-
saik egy részét feláldozni, mintsem felebarátjaik felette megterheltetve 
nyomorogjanak, 's ez által a' haza köz boldogsága csonkuljon- azért 
minden jónál egyebet nem lehet reményleni , 's áldást és békeséget a' 
királynak 's az ország minden lakosainak. Th. 

A i) R A s r K A, Zevs és a' Szükség leánya, az igazság szolgája 's minden 
bűnnek megbosszulója, a' kit ember ki nem kerülhet. Hihető, Adrasrea (a ' 
ki nem kerülhető) NEM-ESIS (1. e.) egyik mellékneve. Képben hol szárnyak
ka l , hol kormányt ta r tva , hol ismét kerekkel látható. —2—• 

A D R A S T U S , Argos királya, Talaus és Eurynonie f i ja. Az oraculum 
akaratjának teljesítéséül, melly két leányát oroszlánynak és vad kannak adni 
parancsolá, Argiát Polynicesnek, Deiphylét pedig Tydeusnak adta feleségül, 
midőn amaz oroszlány, ez vad kan bőrébe alakozva látogatta meg. A. a ' thc-
bai 7 vezér egyike volt, 's közülök csak ő menekedett meg a' haláltól. Tiz 
év múlva elesett szövetségeseinek fijaival ismét megtámadta Thebát 's elfog
lalta , de fijának veszte miatt a' bu megölte (L. T H E H A ) . ••—z— 

AD n. E S S E . , 1) felülírás; 2) valamelly helynek, utszának, háznak 
vagy személynek, a 'ho l vagy a' kinél valaki tartózkodik, pontos feljegy
zése , — Utasítás; 3) Angliában alrangu személy irása főbb rangúhoz, 
's majd esedező, majd köszönő levélnek; majd előterjesztésnek mondhat
ni. Így neveztetnek a' parlament mind a' két házának a' király megszó
lító beszédjére adott válaszai vagy köszönetei; a' k rályhoz és a' parla
menthez intézett esedező Írásokat,is adresséknek hiják; 4) ajánló levél. 

A D R I A I T E N G E R , egy öble a'földközi tengernek, mellyet Olasz
országnak, l l lyr iának, Dalmatiának és Albániának (Epirus) partjai vesz
nek körül. Mintegy 4000 nsz. mf. borit el. Az' austriai partokon sok apró 
szigetet 'a több öblöt formál, mellyek közt legnevezetesebbek a' tr iesti , 
quarnaroi és cattaroi. Felső része velenczei öbölnek is neveztetik, melly 
városnak hatalmában volt hajdan az egész tenger , 's ennek torkolatját 
még most is a ' brit-ioniai sziget Corfu őrzi. ( L - V E L E K C Z B ) . L—ú. 

A D R I Á N , hat illyen nevű pápa élt. Í r A d r i á n , Romai, 772—79 
igazgatta az anyaszentegyházat. Ez N. Károly barátságát 's a' szent szék 
iránt jóltévőségét azzal nyeré meg, hogy jusát a' franka 'koronához. a' 
longobardiai király Desiderius ellen védelmezte; azért i s 'Károly Pipin 
ajándékozásait megerősité, sőt neveié. Károly azonban sértve látszott 
lenni , hogy A. a' konstantinápolyi zsinat czikkélyét a' képek tisztele
téről megerősítette , mellyet a' frankfurti félretet t ; de a' dolog fclvilá-
gosit tatván, a' barátság is visszaállott, és Károly a' megholt pápának 
maga készített epitaphiumot, melly ma fen van a' Vaticannmban. — II. 
A D R I I N , Romai; pápává választatott 807 , életének 75-ik észt. Neveze
tes állhatatossága , mellyel a' nejétől Thietbcrgátől elválni kívánó 11. 
Lothar királjajak ellene állott. I.othar halála után visszálkodásba elegye
dett Kopasz Károllyal az örökösség miat t ; és Photiussal, a'konstantiná
polyi patriarchával, az egyházi jurisdictio miatt Bulgáriára nézve; azért 
i s , hogy Photins függetlenségre törekedett. Mh. 872. -- 111. AD Rí A N, 
Romai ; pápává választatott 8 8 4 , csak egy évig kormányozott. Küzdött, 
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nehogy a'császár befolyást nyerjen a'Császárválaszfásba, és akarta, hogy
ha Vastag Karoly örökös nélkül meghaláloznék, Itáliának különös királya 
legyen. — IV. ADRIÁN, Angol, nevéről Breakspear Miklós, szegény barát 
lévén, kitűnő szelleme által cardinalisságra emelkedett, és éjszakon követ
séget viselt, hol Drontheimban az első norvég érsekséget állította és Upsa-
lát érsekséggé neve/.é. Pápává lett 1154. Szerehcsétjenlil hadakozott Vil
mos siciliai király ellen; 1156békeségre lépett^ mellynél fogva áll Siciliá-
nak azon jusa, hogy a' király- akaratja nélkül az egyházi dolgokban sem
mi se történjék. 1. Fridrik cs., ki a ' pápa kengyelét tar tá és általa meg-
koronáztatot Itomáb. Jnn. 18. 115 '* rossz néven vette ezt az ellenségével 
kötött békeséget; még inkább megneheztele a ' pápa fenharígzó levelére, 's 
azért hogy Lombardiát ellene tüzelte. Ezért a' cs. tigy avatkozott az egy
házi dolgokba, mintha pápa nem is volt volna. Ezek kíizt megholt fA. Sept. 
1. 1159 Anagniban. Ezen pápa engedé meg Henrik (II.) Anglia királyának 
Irland megtámadását olly módon, hogy Irlandban minden háztól évenként 
egy dénár fizettessék a' romai széknek. --1- V. ADRIÁN, cllébbi heve Fíescoi 
Ottoboni Genuaból. Mint pápa követe egyezséget szerze l l l . Henrik angol, 
király es az ország nagyai között a' királynak kedvezőleg. Választása 
után csakhamar megholt 1176. — VI. ADRIÁN, egy ultrechti hiesteretnber-
nek fija, löweni professor; 1507 olta V. Károly cs. tanítója és nevelője. 
1515 mint Maximilián követe Cath. Ferdinándnál v é g h e z v i t t e , hogy a* 
fiatal Károlyt nevezné koronaörökösnek. 1516 tortosai püspökké lett és 
Spanyolország igazgatójává. Keménysége tevt^ hogy a' Spanyolok pápá
nak lett választását örömmel hallak, Nagy buzgalommal iparkodott ő a' 
megrögzött visszaéléseket eltörleni, a' romai ndvart reformálni, szóval 
javításait Luther reformatiójának ellenébe tenni. E' végből kiildé köve
té t a' nürnbergi gyűléshez is. Azonban türekedésének folyamát 1523 tör
tént halála megszákasztá az egyenes lelkii, jó akaratú pápának. G. J. 

A D S T R I N G E N T I A , iiszvehnzó, szorító gyógyszerek, a ' feloldozok 
ellenébe téve, 

A D u r. E, vs. Aethiópiában, mellyet régi írók thint a' Troglodyták és 
Aethiopiabeiiek legjelesb kereskedési helyét említenek, későbben AXIJM (1. e.) 
kikötője és eniporitima< a 'ma i Arkikőnak (éjsz. 15° 40') látszik megfelelni. 
Gyakor említését egy felülírásnak köszöni, melly a' „Topograp&ta rliristia-
wa"-ban, Cosmas Indicoplenstes egy theologico - geographiai munkájában, 
Justiniis cs. id. a '6-ik század, idéztetik legelőször. Többet ezen felülírás
ról V. .JHiitevm (fer Altertliiívmviasenscltafien von WalfvndBv'iiii>avníí 2. k. 

A D V E N T , tulajdonképen eljövetelt j e len t , különösen pedig a ' Ke
resztényeknél jelenti a' világ idvezitője születésének eszteridőnként elő
forduló innepe előtt lévő négy hetet. A' CatholiCnsoknál ezeri idő alatt 
poenitentiatartás, böjtöl és és itnádkozás által szokás a' világ idvezitőjé-
nek mintegy elfogadására készülni. Az adventi idő egy kó'z vélekedés sze
lént már Péter apostol által rendeltetet t ; mindazáltal csak Maximus Lau-
rinensis tesz arról egy homiliában az 5-ik század közepén legelőször em
lítést. A' leridai conciliumban, melly á' 6-ik században tartatott , az ad
ventben lakodalmaskodás megtiltatott, hogy a' Keresztények annál szor
galmasabban élhessenek az Ur vacsorájával. K. J. 

A D V K R B I U M , 1. H A T Á R o Z O, 
A D V O C A Í U S , L Ü G V V É D . 
A D V O C A T I I S E C C I, E S I A E, hajdan a* római császár praedicátnina, 

mellyet Nagy Károly nyere a' papától, midőn Olaszországot a' Longo
bárdok ellen védelmezte. Utána minden romái császár használta azon mel
léknevet, 's a' választási rapitulátióbali világosan megígérte minden tij vá
lasztot t , hogy mint advocatus ecclesiae az anyaszentegyházat és a' pap
ságot oltalmazni fogja. Innen származik a' jtis affvoctitinc, melly ugyan 
az, a' mi jui tirmmum circit saera. 

A E A C U S , Jupiternek és Aegina Nymphának, Asopus folyamislen 
leányának, fija, anyjáról Aeginának neveztetett szigeten uralkodott , 's 
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jámbor és igaz országlása miatt az Istenek kedveltje l e t t , kik az ő köz
benjárására szüntették meg a' nagy aszályt és éhséget Görögországban. 
Jupiter is az ő kérelmére népesítette ha gyákból teremtetett 's azért 
MYRMIDONOK (1. e.) nevét viselő emberekkel Aegina szigetét , midőn a' 
döghalál megfosztotta lakosaitól. Aeacus nejével Endeíssei P E L E U S T és 
TELAMONT (1. e.) nemzette. Elhunyta után Minossal és Rhadainanthnssal, 
k i k , mint ő , szerették az igazságot, a' holtak birájavá neveztetett ki. 
Képezik birószékeu ülve , fején korona, kezében királyi pálcza; hatalma 
különös jeléül az alvilág kulcsa ékesíti. —>z— 

A K D i i. K s , romai tisztviselők, kik a' nyilvános színjátékokra, épü
letekre és av vásári rendtartásra ügyeltek 's az építés körül netalán a' 
polgárok közjt esett pereket eligazították. Elejénte ketten választattak a' 
köz nép közül (aediles plebis); Roma épit. 338 év. még kettő adatott ho-
zájok a' patríciusokból , kiknek a' tiszti elefántcsont székkel (tella curu-
li.s) élni megengedtetett , és innen a e d i 1 e s c u r u I e s éknek neveztettek. 
Július Caesar még kettővel szaporította számokat Qaediles cereales')^ 's ezek
re a' gabonatárak voltak bizva. A' municipiumokban és gyarmatokban 
igy hivattak majd minden tisztviselők; ámbár hivatalaik különbségeié néz
ve külön neveket is viseltek. Hlyének voltak p. o. az aediles duumviri ju-
ri dicundo 's ni. B. L. 

A E G E U S , Athene királya. Két feleségétől nem lévén gyermeke, 
attól t á r t a , hogy az országiás testvérének Pallosnak (Íjaira ne s/áljon , 's 
az oracnlumhoz folyamodéit. Visszajöttekor betért Throezene királyahoz 
Pi t theushoz, 's ennek Aethra nevű leányával T'ieseust nemzette. Kardját, 
hogy erről egykor megesmérhesse fiját, Throezenében hagyván, vissza
ment Athénébe , 's Creta királyának fiját Androgetist a' marathoni bikának 
elejébe vetteté. Minős e' miatt megtámadá Ae.t 's meggyőzé. Ae. éven
ként 7 ifjút, 7 leányt vala kénytelen a' Minotaurns számára küldeni A' 
Paliantidák már uralkodni kezdenek, 's Ae. Medea hatalmába jutott. Ek
kor Theseus megjött Throezenéből, 's atyja által megesmertetvén, a 'Pa l -
lantidák uralkodásának 's a' boldogtalan adónak véget vete. De midőn 
Cretából visszatérne, a' fekete vitorlákat elfeledte levétetni a' hajóról; 
Ae. a' ki halálának jeléül nézte ezeket, a' tengerbe ngrék , 's róla vet
te a' Görögország és Asia közti Archipelagns Aegeus tengere nevét. (Vü. 
T H E S E U S ) . 

A E G I N A , most Eng ia , görög sziget a ' saroniai tengeröbölben. Haj
dan független 's virágzó kereskedése által gazdag slatns volt. 

A E G I N A I M I V E S Z S É G É S M Í ; D A R A n O K . Több angol é s német 
mivész es muharát az Aegina szigetén találtató panhelleni Jupiter tem
plomának , melly a' doriai építő miveszség legszebb romjai közé tar to
z i k , architectonicai felvétele végett 1811 társaságba állott. Az ásást fen
séges , megbecsülhetetlen szobormivek felfedezése, mellyek hajdan ezen 
templom keleti és iryugoti szelemenjét diszesiték, jutalmazta meg. A' 
mostani bajor k i r á ly , koronaherczeg korában, megvette azokat a' felfede-

• zőktol , 's a' hol szükséges vol t , Thorwaldsen által kijavítatta. Jelenleg 
a' müncheni glyptothecában vannak. A' felfedezésben részesültek minde
nike gipszöníevényben kapta azokat. Ezen müdarabok kétszeres tekintet
ben tanuságosak: a' mivészségre nézve t. i., mivel a' természet hiv ntá-
nazásai , 's ez által a' régiséíjtudományra nézve , mivel á" műtörténet leg-
homályosabb időpontjait felvilágosítják..' — Ezen müdarabok szorgalmas 
vizsgalatja arra vezérel , hogy az aeginai miistylus alkotója az atticai mi-
vészségtől egészen független volt. Pausanias Smilist mondja aeginai Dae-
dalusuak 's azt állítja, hogy Daedalussal egy időben é l t , 's következő
leg az aeginai mivészségnek egy k o r t , hasonló önlétUséget tulajdonit 
az atticaival. Az Aeginabeliek nyelve 's szokása doriai.volt, doriai chara-
cterü -volt a' képfaragó miveszség is , melly az at t icai tól , tutajdonképen 
ioniaitóL szintúgy különbözött,_ mint a' doriai pnésis és architectura. 
Az aeginai stylus legtulajdouabb cbaractere 's íőtör.ektése a1 természet 
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leghívebb és legszorosabb utánazasa volt , szinte az altatásig (ámításig), 
sőt tiszteletgerjesztő természetességig. Az atticai mivészség az egyipto
minak volt leánya, 's mind a' kettőnek szellemi törekvése az ideális 
után szembe tűnik. Az ókori mivészség világos megfoghata'sa tekinteté
ből az egyiptomi, ó a t t ica i , aeginai és hétruriai stylns közt különbséget 
tennünk szükséges. Mindenik mivészség kezdetének merevénység és so
ványság tulajdonja, de egyébben eltérnek egymástó l , noha későbben vi-
szontatás divatlik közöltök. Ha mind addig szinte csudaképen Phidias-
ban jelent meg a' mivészség fensége, megfogható, hogyan mutatott a' 
természet után törekvő 's végre szinte természetté vált aeginai mivész
ség az atticainak módot , mint lehet az elvonttól (abstractum) az élőhöz, 
a' rendszerestől a' természeteshez jutni , 's igy benne a' régen hijányló kö
zép az ó sanyarú és a 'szép stylns közt feltaláltatott. Phidias korával a' tu
lajdonképi aeginai mivészség nyoma is eltűnik. A' természet utánazasa 
csak addig jelenik mint o l lyan , inig maga te rmésze t té , azaz, önlétü 
lehetesse 's igy mivészséggé legmagasb értelemben nem válik ; igy csak 
egy mivészség volt későbben, melly egész Görögországban el terjedt , 's 
a/, akkori szobormivek a e g i n a i nevezetet iner tének. Az aeginai mivész
ség atyja 's alkotója Smilis volt ; utána legrégibb aeginai mi vész Colion, 
ki a' 60—70 olympias közt élt (540—500 K. e.). Phidias kora táján neve
zetes aeginai mivészek voltak: Anaxagoras azon Jupitert készí te t te , mel-
lyet a' Piatea mellett (379 K. e.) győzedelmeskedett Görögök köz költ
séggel emeltettek; továbbá Simon, Glaucias és Onatas. A' müncheni gly-
ptothecában találtató aeginai figurák száma 17, 's négy rendre, osztathat
nak : 1) egészen egyenest ál lók, felruházottak, asszonyiak; 2) eJőrelépők 
vagy vivó bajnokok; 3) térdelők vagy Íjászok; 4) fekvők vagy sebesek. 
Minerva legnagyobb kőztök; ez a' testi nagyságot valamivel felülhaladja, 
a' többiek testi nagyságnál mind kisebbek. Ha ezen mUdarabok stylusát 
tekintjük, a' testnek minden részeiben, a' fejeket kivévén, a' természet
nek említett hiv utánazasa uralkodik, 's az ideálisnak legkisebb nyoma 
sem tűnik szembe; de néni sovány és tudománytalan ezen utánazás , ha
nem a' szép természet helyesen értet t másolása, melly a'csontok és inak 
legtökéletesb esmeretét mutatja annyira , hogy ezen szinte altatásig va
ló természetesség miatt érinteni sem merné az ember. Az alkatra néz
ve karcsúak, keskeny csípejük és szembetünőleg hosszú lábnak ezen 
alakok. A' mozdulatokban sok élet van , noha bizonyos feszességtől nem 
mentek, valamint ez Gio t to , Mosaccio, Perugino 's m. festéseiben is 
egyesülve találtatik. A' fejek korábbi müepochára látszanak muta tn i ; a' 
szemek előre dőltek , 's egy kissé chinai módra hosszokban nyúltak. Az 
ajkak erősen kiállnak éles szélekkel. A' szájszegek némellyeken egy kis
sé felvonultak. Az orrok kicsikések; a' fiilek legnagyobb szorgalommal 
vannak kidolgozva. Az all erős és te l jes , többnyire kelleténél nagyobb. 
Mind hasonlanak egymáshoz az indulat legkisebb kifejezése nélkül; a' győ
zők és meggyőzőitek, istenek és emberek között semmi különbség. A' haj 
egyezetés (conventionell) és csinos merőségü. A' karok kissé rövidek, a' ke
zek altatásig természetesek, 's a' körmök képezésében és börredőzetben 
semmi hijány. A' lábak egésze helyes alkatú , a' térdek mesterségesek, 
á' lábfejek csinosak, 's az egy kissé hosszu ujak egészen egyenlő közüleg 
nyúlnak. A' ruhák szintolly egyezetések mint a' h a j , igen testhez állnak, 
mesterségesen, rakott redőzettél. Noha idomjaikban (Anlage) feszességet 
árulnak e l , de jó Ízlettel 's nagy szorgalommal vannak kidolgozva. Ugy 
látszik, hogy ezen figurák mind egy időben, d e n e m egy kéz által ké
szültek. Támasz egy mellett s incs , 's minden felől egyenlőleg vannak ki
dolgozva. Számok elejénte kétség ki vili 30-ra ment. A' templom két sze
lemenjében symmetrice voltának felállítva. Minerva középben, mellette 
az álló bajnokok , tovább az Íjászok, végre a' fekvők. A' templom hi
hetőleg nem készakarva, hanem földingás által rontatott el. Mivel Aea-
cus emeltette ezen templomot Jupi ternek, h ihető , hogy eznn szobormivek 

5* 
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az Aeacidák íharczai t]ábrázolják Minerva védelme alatt. Az Aeacidák 
kétszer hadakoztak dicséresen , t. i. a' trójai háborúban és a' Salamis mel
letti tengeriitközetben. Ezen utóbbikból vétettek Homerus Aeucidajinak, 
Ajax- és T«J imonnak, mint égi segédeknek képei. Mások véleménye sze
lént a' keleti szelemenen állott képcsflport, Laomedon trójai király tes
teért , a' nyugotin állott pedig a' Patrocluséért való harezot ábrázolta. 
Készülések ideje hihetőleg a' 00 és 70 olymp. közébe üt. Pindarus Aegi-
nát , , az Aeacidák erős lakhelyének" nevezi , 's ugy látszik ezen szobro
ka t é r t i , mivel Aeacus ujainak egyike sem maradt Aeginán. A' márvány 
pari is i , mellyet grechettónak neveznek. Hellyel-hellyel czinober és égi 
kék szin tűnik szembe azokon. A' templomon mind azon ékességek és 
lombozatok , mellyek közönségesen faragott munkából állnak , festve vol
tak. A' szelemenek völgyeletei, hova a' figurák voltak helyeztetve, ég-
szinüek, a' cella veres , a' lombozat zöld és sárgás , sőt a' márvány héj
téglákra is virágok voltának írva. A'szinudást barbaiisniusnak nem mond
hatjuk, mert a' Parthenonon is látható. YVinkeímann legelőször következ
tette Pausanias tudósításaiból az ókori aeginai mivoskola léteiét. ( L . 
„ H o f i i f r ' í Bericht iiber die aeginctiachen Bildwerle, herauggeg. und 
mit kunstgeseliivltl. Anmeri. begleilet ron Scfiel(ingíí 1817). Későbben 
Müller K. Otfr. a' tudománnyal 's ésszel telyes „Aeginaeliioinivi H/jer-11" 
ben (Leipz. 1820) egyéb fenmaradt enrlékjelekhez való iiánjlatjokat igye
kezett megalapítani ; Thiersch mythologiai jelentéseket kimódolni. A' tu
lajdon aeginai müstylus eharaoteristicája el len, mellyet ezen márványok
ban akartak fellelni , kikelt Meyer Henr. (Göthe ,.Kitnsl vnd Allerlítum-Íí 

jáhan 3 k ö t . , 1 fii/..) ki a' görög plasticának az egyiptomitól való szár
mazásában , a' mit Winkelmann állita már eze lő t t , meg nem egyezett. /. 

A É G I S , Jupiter paisa; igy neveztetik Aegis kecskéről , melly a ' 
kis Zevset szoptatta Creta szigetén , 's a' mell) nek bőrével ezen pais be 
vala vonva. Ezen nevet viseli Minerva paisa i s ; ezen pais közepében va-
la Medusa feje. Néha Minerva pánczélját is igy nevezik. AltaUitt értelem
ben Aegis oltalmat jelent. .—z— 

A E G I S T H IT S , 1. A ü A M E M S O N. 
A E I . I A N U S (Claudius), görög iró szül. Praenesteben Roma mellett, 

V 221 tájban élt K. u. Nagy olvasottsága Sophista vo l t , 's meglehetős 
styluson irt két munkát hagyot t : „Különbféle elbeszélések és aneedotak" 
és „Az állatok természethistóriája." Az elsőnek kiadása Gronovtól igen 
jeles (Leyden 1731 , 2 köt.). 

A E M I L I A N U S (Cajus Jú l ius ) , alacsony szül. Maiirus, ifjúságától 
fogva a' romai seregnél szolgált , későbben fóniéltóságokra, egészen a' 
consulatnsig emelkedet t , 's 253 K. u. császárnak kiáltották ki a' kato
nák ; de csak 4 hónapig uralkodot t , mert ugyan azon katonák , kiknek 
bálványa volt kevéssel ez e lőt t , Spoktum mellett megölték. 

A E M I L I U S P A U I , u s , Macedonicus melléknévi!, a ' romai Aemi-
liusok régi nemzetségének derék tag ja , Perseus t , Macedónia királyát, 
a' Tydna vize mellett meggyőzte , és ezért a ' v . ép. 586 évében (IC8 év. 
K. e.) nagy diadalmi pompát tartott . Ez alatt két fia holt m e g , kiknek 
halálát nagylelkűen tűrte és hálát adott isteneinek, hogy áldozatul azo
kat választák Roma szerencséjének fcntartásáéit. Atyja volt a' hires if
jabb Scipio Africaniisnak. Vele egynevü atyja vitéz és nemes férjfiu 
volt , ki mint consul és hadi vezér hullott el a' 2-ik carthagói habom
ban Cannae mellett 216 évben K- e. B. 

A E N E A S , Anchises és Veniis'fija, a ' Tróját védelmező bősök közt 
Hector után legjelesb vitéz. Azon éj je l , mellyen a' Görögök elfoglalták 
a' várost!, meginti Hector Ae.t á lmában, hogy az istenek képeivel tá
vozzék el. Ae. harezba s zá l , de sikeretlenül; Priamus elesik. Ae. anyja 
parancsára visszatér a ty jához, megszabadítja az isteneket 's övéit; de 
a' tolongásban nejét CREÜSÁT (1. e.( elveszti. Oda hagyván az égő vá
r o s t , Thraciába vi torlázik, hol Aenos várost ép i t i , de egy csudalátvány 
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állal elijesztetvén, az építéssel felhagy. Innen az oracnlnmot kérdezni 
Delosra megyén. Félreértvén az oraculumi jós la to t , Cretába t é r , a' 
honnan pestis üzi ki. Ekkor Actium felé veszi út já t , a' hol Apolló tisz
teletére játékinnepet t a r t ; Epinisban Helenusra és Andromachéra talál. 
Innen az Aetna felé a' Cyclopsokhoz indul , azutáu Sicilia körül Trepa-
num foka felé hajózik. Anchises itt hal meg. A' szélvész Afrika partjai
ra sodorja Ae.t; Didó királyné kedvesen fogadja Carthagóban, 's egybe
kelni szándékozik vele. De Jupiter Mercuriustól megizeni Ae.nak, hogy 
Olaszországba induljon. Mig Didó máglyán adja ki lelkét , Ae. hajóra 
ül kisérőjivel; a' szélvész Siciliába viszi , hol a' trójai Alcestes szívesen 
látja. Itt temetési játékokkal tiszteli meg atyját. Kisérőjinek feleségei, 
megunván a' tengeri u tazás t , 's .1 unó túl ingereltetvén , a' hajókat meg
gyújtják. Ae. elvégzi magában , hogy i t t hagyja az asszonyokat és bá
gyadtakat. Ezen szándékában megerősíti Anchises, a' ki álmában arra 
i n t i , hogy a' Sybilla segítségével Olaszországban az alvilágba száljou 
le. Ae. Acesta várost felépítvén, Olaszországba megyén, a' Sybillát 
Cumae mellett felkeresi; ez jövendői n é k i , 's útját az alvilágba elő
segíti. Visszajötte után a' Tiberishez érkezik A e . , 's a' keleti parton, 
Lati mis király birtokában, kiszál a' szárazra. Ennek leányát Laviniát a' vég
zés idegennek szánta ; de anyja Amata a 'Rutulusok királyának Turnusnak 
Ígérte feleségül. Ezek háborút gerjesztenek, mellynek végével Ae. Lavi-
uiával egybekel. Történetét igy irja Virgilius Aeneisében, eltérvén né
hol a ' historice igaztól. Laviniával nemzett fija A e n e a s S y l v i u s , Alba-
longa királyainak törzsökatyja, 's végre Romulus- és Remus által Roma alko
tója volt. Első nejétől Ascanius fija született, Albalongát ez építette, 's ennek 
fijátől Julustól származtatják a' Romaiak a' Jultisok nemzetségét. —z— 

A E N E A S S v r , v i u s , 1 . A E N E A S é s P I C C O Í . O M I N I . 
A E N E S I DR M I I S , cnossusi születésű scepticus pliilosophus, a ' k i Ci

cero útin kevéssel virágzott , és Alexandriában a' scepticismust nagyobb 
kiterjedésben taní tot ta , mint a' hogy azelőtt taníttatott. Ő a' valóságot 
a' személyes látszatnak köz megegyezésében helyezte té , 's első szedé ösz-
ve Pyrrho kéteskedési oka i t , meílyeket azonban többekkel is szaporított. 
A'scepticismust , mellyet ő ugy néze t t , mint a' jeleneteket az előterjesz
téssel egybehasonlitó elmélést (reflexió), mellynél fogva azokban a ' legna
gyobb zavart találja az ember, nagyon gyámolitá a' causalitas megfogá
sának megczáfolásával. A' legújabb időkben prof. Schulze adott ki e' czim 
alatt egy esmeretes munkát , melly Kant eriticája ellen vedé a' scepti
cismust. A. B. S. 

A K O I . I U S O K , Aeolusról, Hellén f i ja - , Deucalion unokájáról , ugy 
neveztetett görög nemzetség, melly Thessaliában terjedt e l , 's több apró 
statust alkotott. Egy része Kis-Asiába m e n t , hol a' hajdani Troasban le-
telepedék, 's ezen tartománynak Aeolis nevet adott. TMivel szövetségben 
élének, melly évenként Cumában tartá gyűléseit , darab ideig függetlenek 
maradtak; későbben a' Lydiabeliek, azután a' l'ersák hatalma alá jutot
tak; de lerázván Athene segítségével a' persa i g á t , Dárius Hystaspis új
ra meghódította őket , 's midőn több izben segittetnének a' Görögök ál
t a l , akkor támadt ama' nevezetes persa háború (500 K. e.). Szabadakká 
levének; ismét persa hatalom alatt valának Sándorig; végre , kiszabadit-
tatván Syria királyai, Sándor kiterjedt birodalmának ezen nagy részében 
uralkodó követőji, a l ó l a ' Romaiak á l ta l , Sn l la , midőn Mythridatest se
gélek, tökéletesen meggyőzte őket. Nyelvek az aeoliusi dialectus, a' 
görög 3 fődialectus egyike; tartományok igen termékeny vol t , főkép föld-
mivelés- és baromtenyésztésből éltek. —z—-

A E O I , u s , Homerusnál Hippotes f i ja , Lipparus Siciliától éjszak
nak fekvő sziget királya. Jámborul 's igazságosan uralkodék, 's minden
kor nyájasan fogadá az idegeneket; a' vitorlákat ő hozá b e , 's vizsgá
lódásai következésében pontosan meg tudá jövendölni a' szelek járását , 
innen lőn a' szelek ura. Későbben mythusát kiékesgeték a' köl tők, 's 
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Zevs vagy Neptunus fijává tevék. Képezték mint szakálos férjfit, kezé
ben királyi pálcza , sziklán ü l , vagy a' sziklára üt pálczájával , mellyre 
előrepülnek a' szelek; néha barlangban á l l , szájában kagylóhéj 's lnvó 
lábai alatt. — s — 

A E O L U S H Á R F A I . S z ú r . H Á R F A . 
A E O N , határozatlan hosszu i d ő t , örökkévalóságot i s jelent. Főké

pen a' költők élnek ezze l , többes számban. Ezen megfogást különös ér
telemben személyesítették theogoniájikban a' Gnosticusok. 

A K Q U A T I O (egyenlet) , a ' mathesisben két különbféle formájú, de 
egyértékü mennyiségnek E=s jel által való öszvekapcsolása. P. o. 
ai -f* b — ex — 3 egyenlet 's annyit t e sz , hogy ax + b és ex — 3 
ugyan azon egyértékü mennyiségek. Egyenlet o l d a l a i n a k vagy r é -
s z e i n e k neveztetnek a' = jelen innen 's tul álló mennyiségek öszve-
ségesen ; t a g j a i n aji pedig a' -f- és — jelek által öszvekötött men
nyiségek , meilyeknek száma akárhány lehet. Rendszerént az egyenle
tek részei esmeretes és esmeretlen értékű mennyiségekből szerkezteinek 
öszve; ezek helyett az abc utolsó u , v , x , y , z , amazok helyett pe
dig az első a, b , c. .. kis betüji szoktak Íratni ; ritka eseteket kivévén, 
midőn czélirányosabbnak t a r t a t ik , minden mennyiséget neve első betűjé
vel kijelelni. Egyenletek g y ö k e r e i n e k mondatnak az esmeretlen men
nyiségeket jelentő betűk valóságos é r téke i , valamint ezeknek kinyomo-
zása az e g y e n l e t e k m e g f e j t é s é n e k , melly csak akkor történik 
meg tökéletesen, ha az egyenletet csalhatatlan törvények szerént olly 
formába lehet önteni , hogy annak egyik oldalán az esmeretlen mennyiség 
egyedül álljon, a 'másikban pedig csak esmeretesek foglaltassanak. Aequa-
tio az astronomiában más értelemben i s vé te t ik : t . i . k é t k ö z e l e g y 
é r t é k ű m e n n y i s é g e k k ü l ö n b s é g e h e l y e t t , nem fog ártani 
ezt magyarul valamennyire megkülönböztetve e g y e n l í t é s n e k , p. o. 
aequatio temparis helyett IDŐKGYF.NT.ITKST ( 1 . e.) imi 's mondani. Az 
egyenlet oldalait öszvekötő pz jelt Recorde anglus mathematicus hozta 
fel. Az egyenletekről szóló tudomány az ALGEBRA tárgya (1. e.). Tittel. 

A E Q U A T O R (egyenlítő). Ezt a1 nevet visel i : 1) az ég golyóbisán 
azon egyenlő közű kerekek közöt t , niellyekbcn az ég színén valamennyi 
pontok a' világ tengelye és sarkai körül szünet nélkül forogni látszanak, 
a' legnagyobb. Az aequator tehát a' világ tengelyével ennek középpont
jában egyenes szegletet formál , avagy mind-a' két sarkától 90° távol
ságban van. Esztendei útjában a' nap kétszer találkozik az aequatorban, 
t. i. tavasz és ősz elején, a' mikor a z a l a t t , miglen az ég egyet látszik 
fordulni, a' földön minden pont épen addig mulat világosságban, mint 
setétségben , avagy, mint közönségesen , de egyszersmind hibásan mon
datni szokott , az egész földön egyenlő a' nap az éjjel; ez okból az ae
quator é j n ap e g y en 1 i fő kereknek is tyirculut aequinnclialis) nevez
tetik (L AKQOIJÍOCTIÜM). Az égi golyóbis két félre oszlik az aequator 
á l t a l : é j s z a k i r a , mellybe az éjszaki sark esik, é s d é l i r e , mellybe 
a' déli sark (E. Por.t). A' csillagok helye meghatározásának egyik módja 
az ez értelemben vett aequatorhoz képest történik. CL DECI.INATIO és AS-
eEssio RECTA). 2) a 'föld golyóbisán azon kerek, melly annak tulajdon sar
kaitól egjenlő , azaz, 90° távolságra es ik , melly által a 'föld is két ( é j 
s z a k i 's d é l i ) félre oszlik. A' föld aequatorához képest határoztatik 
meg a' mai geographiában minden annak színén fekvő pont helye. (1. i.ox-
GITODO ÉS r.ATiriJno GEOGRAPHICA). A' tengeri hajósoktól ezen aequator 
l i n e á n a k neveztetik, 's igen rossz hirben van nálok a1 rajta uralkodó 
szelek é» szélszünetek rendkívül való viszontagság! miatt. Tittel. 

A E Q u A T o R i A í. E , egy astronomiai főeszköz (minden nemzet nyel
vén fordítás nélkül megtartott) deák neve. Különben m a c h i n a p ar á l 
l a t i ca vagy a e q u a t o r e a nak i s mondatik. Zách vélekedése szerént 
1730 elébb nem volt volna esmeretes, holott Horrebow (Opp. vol. 111. p. 
39.) világosan mondja , hogy Roemer tornyában illyen eszköz 1690 t á j -
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hau'(err/e von lerius, ugy mond), már fel vala állítva. Főrészei ezen esz
köznek : egy oszlop , meííy a' világ tengelyével egyirányúan fekszik, két 
kerek és egy cső. Egyik kereknek valamelly áltmérője egyirányos az osz
loppal , 's középpontja körül forog a' cső ; a' másik egyenes szeglet alatt 
ván az oszlopba mint tengelybe bocsátva, következésképen lapja egyirá
nyos az aequatorral; a' honnan az egész eszköz vette nevét. Tittel. 

A K Q U I M B R I ST A (aequilibrium, erők egyenlete, suryegyen, szótól 
származik), olly ember, ki a' legtermészetlenebb, legmerészebb mozdula
tokban a' snlyegyent, aequilibriumot, megtartani tudja, 's noha ellenke
zőt látszik tenni aka rn i , p. o. lebukni , leesni , még is mindenkor fentar-
íózkodik, el nem vesztvén a' nehézség pontját. Az aequilibrista mester
séges mozdulatival, állásaival és ugrásaival másokat szokott mulattatni, 's 
minden köteltánczosnak egyszersmind aequilibristának kell lennie. Az ae-
quil. házija India, 's szinte hihetetlen, mit rólok az utazók beszélnek. 
A' Francziák közt is igen ilgj'es aequilibristák vannak. 

A K Q U I L I K R I U M (erők egyenlete), a ' staticában és mechanicában 
több egyetemben munkálkodó erők olly viszontagsága, mellyből semmi 
mozgás nem következhetik. 

A K Q v i N o c T i A r, i s v í: s z E K , éjnapegyeiileti Ereszek. Mind a' 
két éj napegyenletkor (aequinoctiuin) erős szélvészek tisztogatják a' leve
gőt , 's a' tengert ugy feldúlják, hogy a' révekben sincsenek a' hajók 
bátorságban. Ezen viharok kezdetének és tartásának idejét meghatároz
ni nem lehet , valamint ezen tünemény okait sem. 

A E Q U I X O C T I U M (éjnapegyenlet), azon időpont , midőn a ' nap az 
égi aequatorba j u t , mivel akkor az egész földön egyenlő az éj a' nappal 
(I. AKQUATOR). E' kétszer történik meg minden esztendőben : 1) miko-
ron a 'nap a1 kos jegyébelépik, vagya ' föld éjszaki felén tavasz kezdeté
vel; azért is az ekkori aequinoctiuin t a v a s z i éj n ap e g y c n 1 e t ne k 
neveztetik: 2) midőn a' nap a 'mér ték jegyébe lépik , vagy a' föld éjszaki 
felén ősz kezdetével; azért is ennek neve ő s z i é j n a p e g y e n l e t , E-
gyébkor a' lineán kivül , a ' h o l örökké éjnapegyenlet u ra lkodik , min
denütt vagy a' nap hosszabb az é jnél , vagy viszont; annál nagyobb kü
lönbséggel bizonyos helyhez képes t , mennél közelebb esik ez a' föld 
valamellyik sarkához. Kik ugyan azon egy földsarktól egyenlő távol
ságban laknak , az éjnek és napnak mindenféle viszontagságit egyenlő mó
dún érzik; a' kik pedig a' főid ellenkező sarkaitól laknak egyenlő távol
ságban , ugyan azon egy különbséget érzik ugyan éjjelek 's napjok kö
zöt t , de visszás rendben, a z a z , egyiknél az éj olly hosszú mint a' má
siknál a' nap és megfordítva. (L. Ősz, TAVASZ és PRAECÉSSIO) . T.itlel, 

A K Q U I por . L E N T I A, a ' logicában az egyértékü ítéletek viszonya. 
Egyértékü {aequipo(lens') Ítéletek pedig azok, mellyeknek foglalatja egyen
l ő , 's nevezetesen logicai tekintetben egyér téküek, midőn azoknak külön
bözése nem csupán a' kifejezésben van (nem csupán grammaticai ) , ha
nem a' gondolat formájában. így e' té telek: Aristoteles Nagy Sándor ta
nítója volt, és Nagy Sándor Aristoleles tanítványa v o l t , logicai tekin. 
tétben aequipallens tételek. Minthogy már ez a' viszony ollynemü, hogy 
ha két illy tétel közül az egyiket valónak mondom, a' másikat is való
nak kell vennem, és ha egyiket hamisnak mondom, a' másikat is hamis
nak kell mondanom ; következésképen egyik a' másikból csalhatatlanul 
következik, és egyik a' másik helyébe té te the t ik , tehát ezen a' viszo-. 
ujon épül azon közvetetlen okoskodások classisa, mellyeket egyértéksé-
gi okoskodásoknak (ratiocinia immediata ad aequipollenteni) neveznek. . 
Azonban ez az egyértéküség nem tűnik mindenkor szembe szoros vizsgá
lódás nélkül, kivált mikor azon előterjesztések, mellyek alatt az illy 
tételek gondoltatnak, különbözők. A. B. S. 

A K U A (évrend), bizonyos rend és mód, melly szerént valamelly nem
ze t , vagy történetíró az esztendőket számlálja. Származása ezen igének 
(aera) esmeretlen ; azt sem tudni bizonyosan , micsoda nyelvből vette ere-
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detét. Többeknek a' tetszik leginkább, a' mit Sepulveda spanyol chro-
uologus á l l i t , hogy ezen felírásból: A. E. R. A., melly rövideden annyit 
t enne , mint A n n u s e r a t A u g u s t i formáltatott volna: azonban ezen 
állítás igen kétséges, csak azért i s , mivel gyakran ugyan azon értelem-
hen a e r a helyett e r a iratik. Több uj és régi chronologusok szokása el
len meg kell különböztetni egymástól ezen két igét a e r a és e p o c h a , 
melly utolsó ige olly történetet vagy időpontot je lent , mellyen valamelly 
aera kezdődik; ezen megkülönböztetésnek szüksége annyival világosabb, 
mivel ugyan azon epochától többféle aerák kezdődhetnek. (L . E P O 
CHA). Tittel. 

A É R i Á N t r s o K . így neveztettek egy Aerius nevil Arianusnak kö-
ve tő j i , a' ki 360 körül K. u. mint hittőlszakadt elkergettetett Armeniá-
nak Sebaste nevű városából a z é r t , mert a' püspökök és presbiterek hiva-
talbeli hatalma között különbséget esmérni nem a k a r t , 's azt tanította, 
hogy a' holtakért imádkozni 's áldozni haszontalan, sőt káros; böjtölést 
parancsolni helytelen, 's Keresztényeknek a' Zsidók módja szerént hús
véti báránnyal élni a' kereszténységgel ellenkezik. Minthogy a' Protestán
suk állításai ezekéivel sokban egyeztek, azért a' Catholicusok azokat is 
aé'rianismussal vádolták. K. J. 

A K R O D Y N A M I C A , azon része a ' mozgásra alkalmaztatott mathe-
slsnek, melly az öszvenyomható folyósságok erejéről 's mozgásairól fanit, 
és igy levegő-, gőz-, pára-erőtndoniány. A' felsőbb mechanicai tudomány
ra tartoznak ezek, 's ezelőtt a ' vizerőtiidománnyal, a 'hydrodynamicá-
val, őszvefoglaltátva taníttattak. De miolta a' gőzerőt a' hajókra, szeke
rezés re , teheremelésre alkalmaztatják, a' matheinaticának egyik legneve
zetesebb része. 

Aii R O I . I T H us-ok (görögül, levegői kövek) levegőből leesett kövek 
vagy massák. (L. MUTKORKÓVKK.) 

A Ü R O M A N T I A , a ' levegői jelenetekből jövendőket jósolás mester
sége. AÜROMKTRIA, a' levegő tulajdonságairól, nehézségéről, nedvessé
géről 'stef. való mathematicai tudomány; áltáljában véve a' nagyság meg
határozásának tudománya a' levegő munkalatjaiban. AKRONAUTIOA le
vegőben hajózás mestersége. 

A K R O S T A T , levegői ha jó , levegői golyóbis. Az ujabb idők talál
mányi dicsekedése. Már régen gondolkoztak azon, hogy a'levegőtől üres, 
nagy pléh golyóbisok, mint a' körülök lévő levegőnél könnyebbek, fel
mennének a' levegőbe. 1755 Gallien Dominicanus i r t : „IS Art naviger 
dana len Air»y- Midőn 1766 Cavendish a' vizgőzszesznek, a' gynló gőz
nek , a' hydrogennek, a' közönséges levegőnél ÍO—ISszörte való kön
nyebbségét felfedezte ; dr. Black Edinburgban gyaní tot ta , hogy egy hydro-
gengőzzel töltött hólyag a' levegőbe felmenne, Cavallo 1782 próbákat tévén, 
(a ' majd eljövő számvetési hiba miatt) a' hólyagokat ugyan fel nem hajthat
t a , de igen a' vizgőzszesszel töltött szappanbuborékokat. Az első valódi 
próbát MoMTRor.FiER István és Jósef (I. e!) Francziák tették 1782 egy 
40 cubiklábnyi nagyságú, tafotával borított parallelepipeduniot (azaz hos-
szudad koczkaforma üreget) égő papirossal megritkítván és kifeszítvén 
az ezen tafotával zárt levegőt , a' kertben 36 láb. magasságra eresztet
ték fel. Jun. 5, 1783 egy 110 láb. kö rű , papirossal bevont vászon göm-
bölycge t , azon módon meleg által megritkítván bezárt levegőjét, hat 
ezer láb magasságra emeltek fel Annonayban Francziaországhan, melly 
leesett 72Ó0"láb. távolságra. Nem tudták m é g , hogy ezt a' felemelést 
e*ak a' gömbölyegben lévő levegőnek a' tüzelés melege által való njegrit-
ki lása és igy megkönnyebbülése okozta. Azt gondolták, hogy a' szalma 
és a' gyapjutüzből bontakozik ki valami könnyű szesz , *s ez okozza a' 
ballon íelmenetelét. Ekkor indultak meg a' párisi tudósok a' hydrogen-
gőz/.el. Ang. 27 1783 Charles, a' physica taní tója, 12 láb általóju (ált-
ni írőjil) tafota gömbölyeget huzókás gyantából való kenőccsel bevonván; 
hydrogen v gyuló gőzzel megtöltvén, feleresztette, melly 2 minutum 



AEROSTAT ?3 

alatt 488 ölre emelkedett , a' felhők között e l tűnt , és három fertály mú l 
va jöt t le Paristól öt órányira. Az egész ballon 25 ft. nyomott , és 25, ft-
uyi erővel ment fe l , (azaz 35 ft. még ide lefüggve tartóztatta) . Octob-

1783 Montgolfier, Pilatre de Rozierral 's egy segéddel Pa r i sban , tüze
léssel kifeszített 74 láb. magas és 58 láb. széles boríték alá gallériát a l 
kalmaztatván , felemelkedtek a' levegőbe legelőször; de köteleken tar ta t 
tak alulról, és csak 50 lábnyira lebegtek. Nov. 21 történt az első igazi 
levegői ut. A' merész levegői martyr Pi latre de Rozier és marquis d' 
Arland a' la Muette várból a' teméntelen nép örvendezései közt 6000 cub. 
láb. hizaku ballonnal szabadon felemelkedtek, és 25 minutum a l a t t , több 
mint másfél mértföldnyire haladtak a' vártól 's olly fe.i j á r t a k , hogy a' 
földi környékeket alig különböztethették meg. A' kiszálásban sok nehéz
séget találtak. A' melegségét elvesztett balloni levegőben öszveesvén a' 
vászon bor í ték , a' tűzhelyen tüzet kapot t , 's nehezen hullattak ki alóla. 
Dec. I. prof. Charles és Róbert gyúló vizgázzal emelkedtek fel, egy kis 
hajóformába ülvén , 26 láb. általóju tafota ballonban. 12 hordóból bontako-
zódott a' vizgáz. A' ballon tetején egy k i s , bezáratható szelelő lyuk ha
gyatott a' rizgáz kieresztésére , melly által természet szerént lejebb le-
jebb lehetett ereszkedni. A' levegőhajósok a' barometrum magasságát szor
galmatosan feljegyezték, 's hajójuk magasságát a' ki- kivetett ballastok 
(fövenyszütyők) és a' szelelő által igazgatván, Neslenél leértek a' föld
re. I t t kiugorvan Róber t , az ez által megkönnyült hajó Charlest hirtelen 
njra felragadá; repedezni, szakadozni kezdett; de ő a' szelelőt igazgat
ván, fél óra mnlva fél mértföldnj'ire csendesen leereszkedett. Janb. 1784 
Montgolfier a' legnagyobb próbát tette. Ő, Pilatre de Rozier és még 
ö ten , és igy 7 ember, 104 láb. általóju ballon alatt felemelkedtek, de 12 
minutum múlva, elszakadván a' vászon, lejöttek. Br.ANCHnin (1. e.) is 
felrepült már néhányszor; de 1785 az amerikai Jeffriessel az angol par
toktól 1 órakor felkerekedvén, 3 órára a' tengercsatornán általrepültek 
a' caletumi franczia partokra. Ott a' hol kiszál tak, első merészségek em
lékezetére oszlop emeltetett. Junb. a' legszerencsétlenebb levegői utazás 
következett. Pilatre de Rozier Romainnal Francziaországból Angliába 
akarván szátani, a' gyúló gőzzel töltött golyóbist és a' meleg által kön
nyűéit Montgolfier módját öszvecsatolván , felreppentek ugyan , de a' fel
sőbb levegői körökben a' gyúló gőz könnyen tüzet kapván, nagy lobbal 
lángot ve te t t , 's az első levegői martyrok öszverontsolva leestek. Holt 
testeik vizsgalatjából k i jö t t , hogy a' gyúló gőz lángjától kapták a' hir te
len halált. Megillettetve ezen példától , vigyázóbbak lettek a' merész le
vegői utasok. Blanchard e' végre készítette az esernyőt (Fallschirm), az
az , azon igen nagyterületű árnyéktartó formát , nielly alat t akármi nagy 
magasságból is élet veszedelme nélkül le lehet ereszkedni , mellyet későb
ben Garnerin nagy tökéletességre vitt. A' franczia had alatt Meudonban egy 
levegőhajós-institutuni állíttatott az ellenség hadi állásait kinézni, de nem 
igazgathatván bizonyosan a' bal lont , kevésre használhatták. A 'Németek 
közül berlini prof. Jungius 1805 volt az első levegői ha jós , majd prof. R e i -
chard és felesége. Konstantinápolyban is felemelkedett két Angol 1802 a'nagy-
ur költségén. Ha elnézzük ezen merész találmány eddig való tör ténetei t : 
meg kell vallani, hogy I ) sem ennek szabad és bizonyos igazgatásába; 
2) sem ennek a' levegői felsőbb körödben való tudományos használásába 
nem mentek még azon tökéletességre , mellyet a' dolog kivánna. „ E z e n 
hasznos találmányt" (ugy mond a' pétervári academia Robertson és Sa-
charoff urak Jun. 30. 1804 történt levegői tudományos utjokról való tu
dósításában) „olly emberek kezére b íz ták , a' kiknek nagyobb gondjok 
lévén az erszény dohositására, ezen dicső találmányt az elegy nép enyel-
gésének 's mulattatásának tették tá rgyává ." L. Zacharias „Ele/nenfe der 
ÍittfÍtoAwtmmkunHli (Wittenb. 1807.) A' levegői golyóbis levegőirányi 
számvetése ott fundál t á t ik , hogy a' ballon által helyéből kinyomott leve
gő nehézsége, annyi lévén mint a' ballon borítékának és a' ballonban 
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lévő g},nló gőznek nehézsége: akko ra ' ballon a' közönséges levegőbe füg
geni fog. Ha tehát a' ballon •— A általóju (lábakban) a' köz levegő cu-
biklába trrr L, és a' vízgőzé ;rr: I 's a' ballont boritó matériának nsz. 
lába •= m nehézségű: lesz á'j levegőballon =^: B, mellynek felülete z= 
V, aequatiója B. L =z B. V*f- Fm. és ha a' ballon sphaeragömöbh ii: 
3,1415. A? / - . _ , 3,1415. A.' V, , „ , „ r M, Ah^AV \ 

^—:—= s -4- 3,1415.̂ 4. m, azaz, —£- =: -r. h m; a' 
6 6 ' ' ' 0 6 

6 m 
onnan az altalo A ĉ = -; . Ha tehát a' boríték nsz. lába =r= •/,„ 

A —- l * 
ft. É5S »'• lévén az ,4 = 0,062 ft., és a' Vannak tizedrésze = 0,0062: 
lesz a' ballon általója A==n^--^———~ s=3 10 ,75 ; a z a z , 10 láb, 7 

U,UO^ — U, UUtiA 
iz és 5 vonat (tizedmértékben). Ezért nem mentek fel a' kisebb általóju 
hólyagok. Világos azonban, hogy ha még idegen terhet is kell felvenni: 
az aequatio felsőbb cubica aequatióvá válik. AT. I. 

A K R o s x A T i c A (levegőiránytudomány), azon tudomány, melly a' le-. 
vegő nyomásáról tanít. Ide tartozik tehát az elébbi czikkben előterjesztett 
levegői golyóbis aequatiója is , noha a' ballonra tartozó számvetések az aéru-
nauticára vitethetnek. Az aéiostaticabölcsője a' 17-ik század első felébe esik, 
akkora, mikor Galilei tanítványa Toricelli a1 barometrumot feltalálta. IV. /. 

A K S C K I N R S , hires szónok Athénében, ifjúságát, mint szegény szü
lék gyerineke, az alsó köz nép között töltötte, 's annak eszelősködéseiben 
is , különösen Bacchus innepeiben, részt vet t ; azután színjátszóvá, utóbb 
egy alsóbb törvényszéknél íródeákká. Platónak és Isocratesnek hallgató
jává lett, 's végre mint szónok Demosthenessel vetélkedet t , kinek mind
azáltal erejét és hathatoságát el nem é r t e , ha szinte kifejezéseinek sze
rencsés kiválasztásában 's gondolatjainak bőségével és világosságával ma
gát igen megkülönböztette is. Három beszédje és 12 levele még most is 
megvan, 's Aldus , Stephanus és Reiske gyűjteményeiben feltaláltatik. 
A e s c h i n e ^ s , a' bölcselkedő, hasonlóképen athenei születés , ki megkü
lönböztetés végett Socratesinek neveztetik, Socrates tanítványa volt, kit, 
midőn tanításival akart é ln i , ezen szókkal kért meg: „ É n szegény vagyok 
's nem adhatok tanításodért semmit, egyedül magamat. Végy hozzád en
gem mint sajátodat", —• „Nem tudod , melly" becses ajándékot adsz" , 
feleié Socrates , 's tanítványává fogadta őt. Jeles erkölcseivel közös tisz
teletet nyert. Három beszélgetést bírunk t ő l e : a' vir tusról , a ' gazdag
ságról és a' halálról , mellyeket legjobban kiadtak Cleiicus (Amsterdam 
1711 és 1740) ' sF i sche r J. F. (Lipcse 1786). K. J. 

A R S C H Y I B S , a ' magasabb görög szomorú játék a ty ja , szül. Atti-
cának Eleusis nevű városában a' 63-ik olympiasnak 4 esztendejében (525 
K, e.). Elete környillrnényeiröl igen kevés bizonyost tudunk. A' maratho-
ni és salamisi dicsőséges ütközetben részt ve t t , lát ta Dárius és Xerxes 
óriási hatalmának elenyészését, 's hazájának megszabadulása, által a' leg-
buzgóbb örömre lelkesittetett. Hlyen lelkesedéssel i r ta szomorú j á t é 
k a i t , melly ékben Thespis silány kezdetei után a' tökéletességnek olly grá
dicsára lépet t , hogy méltán a' s/.omoru-játéki mivészség teremtőjének 
tartatliatik. Többnyire óriási nagyságú személyeket lépet fel , kiket 
csak kevés, de merész és erős vonásokkal fest , 's kikhez képest a' 
nyelvet is óriási járásúvá igyekezik tenni , honnét képei 's kifejezései sok
szor éktelenek; szólásmódjai sokszor tekervényesek, 's előladása sokszor 
igen homályos; de mind a' mellett még sincsenek mind ezek rettentő gra-
tiák nélkül , mellyeket n- régiek Aeschyluson áltáljában magasztalnak, 
70 vagy mások szerént 90 darabot i r t ; mi csak 7 b í runk, mellyek közül 
némellyek, a' régiek Ítélete szerén t , a' legszebbekhez tartoztak. Aesch. 
elkedvetlenedvén azon, hogy,-némelly silányabb darabok az övéinél fel
jebb becsül tettek , elhagyta hazáját 's Siciliába ment , a' hol Hiero király
tól igen tisztességesen fogadtatott , 's hol Kr. sz. e. 456 holt meg 70 esz-
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fcndős korában. Azon versben, mellyet sírkövére maga kész í t e t t , költői 
borostyánjairól nem tesz említést, de azzal dicsekszik, hogy a' maratho-
ni győzedelmesek között volt. Munkájit legjobban kiadták Stanley (Lond. 
1663 fol,), Paw (Haag 1745, 2 köt. 4.) és Schütz (Halle 1808—21$ 
5 köt.). K. J. 

A E S C Ü L A P I Ü S , (a ' Görögöknél ASCI .EPIOS) , az orvostudomány is
tene. Némellyek Apolló és Arsinoé', Leucippus l eánya , mások Apolló és 
Coronis, Phlegyas leánya, fijának tartják. A' bölcsője körül történt csudá
kat kiilönbözőleg regélik. Némellyek szerént anyja k i t e t t e , kecske szop
ta t ta , 's pásztorok akadtak r e á , és a' körüle ragyogó fényről isteni szár
mazásúnak esmérték. Mások szerént Coronis lschyssel is közösült , 's 
Apolló (vagy helyette Diana) kivégezte a' hirtelent, de gyermekét meg
szabadította. Az utóbbi vélemény legközönségesebb, 's azt a' pythiai ora-
cnlutn is megerősítette. Apolló fiját későbben Chironhoz a d t a , kitől a' 
gyógymm'szségben és vadászatban véve oktatást. Amabban igen ügyes 
lőn, 's tanítója hirét is elhomályositá. Nem csak a' halál eltávoztatása ál
la hatalmában , hanem a' holtakat is felelevenité. De Zcvs, a' sérelmét 
panaszló Pluto nehezteléseire, lesujtá villámával az emberek jóltévőjét, kit 
azután isten gyanánt tisztelének. Különösen Peloponnesusnak Epidaurus 
nevű városában tiszteltetek , a' hol templom 's liget vala szentelve neki. 
Az ottani lajstromból, mellyben a'nevezetesebb nyavalyák 's orvosló sze
reik pontosan fel valának jegyezve, a' leghíresebb orvosok tanultának. 
Onnan egész Görögországba, végre Romába is elterjede tiszteltetése. Mi
dőn egykor 3 évig dühösködék ott a' döghalál , a' delphii Apolló tanács
latjára követeket küldöttek a' Romaiak Elpidaurusba Ae.hoz. Mindjárt 
megjelentekkor egy kígyó kijőve Ae. képe megöl , 's egyenesen a' romai 
hajónak tárta. Ezen kígyót , mellyet Ae. nak néztek, nagy pompával Ro
mába vitték, 's megszűnt a' döghalál. Fijai , Machaon és Podal i r ius , kik 
Asclepiadáknak is neveztetnek, a' trójai háborúban mint hősök és orvo
sok különböztették meg magokat. Ae. leányai közül Hygiea mintáz egész
ség istennéje tiszteltetett. Képben Ae. tszakálos férjfinak latjuk ábrázol
va; kezében botot t a r t . mellyen kigyó tekerőzik; mellette áll a' kakas, 
az ébrenség jelképe. Gyakran Apolló borostyánjával van megkoszorúzva; 
Gyakran egy kis fiu Telephorns, fején sapka 's teste köpönyegbe burkol
va," van mellette leképezve. Gyakran csupán kigyó által ábrázoltatik. 
(L Sickler ,.X>ie Hierogliphen in dem Mythus iles Aeskulap^ Meinin-
gen 181!)). . — z— 

A és O, kezdet és vég. Az Istent is A és O-nak, első- és utolsónak 
nevezi Ján. jel. 1, 8. A' görög alphabetumnak t. i . , melly szinte A-u 
(« alphán) kezdődik, nem Z, hanem O (a> ómega) utolsó betűje. 

Á K S O P U S , a ' legrégibb meseköltő, Phrygiában született, ' s elejénte 
két bölcsclkedőnek Xanthnsnak és ldmonnak rabszolgája volt^ kik ne
ki szabadságot ajándékoztak. Köz életre tartozó szabásokat példázatokban 
adott eló, 's az által olly hirt nevet szerzett magának, melly nem csak 
Görögországban, hanem az azzal szomszéd tartományokban is elterjedett. 
Croesus lydiai ki rá lya ' maga udvarába h i t t a , 's mindég magánál tartotta. 
Aes. csak némellykor hagyta el az udvar t , midőn, Görögországban, Per-> 
siában és Egyiptomban utazván, példázatbeli hasznos tanításait mindenfelé 
gyakorlottá, 's mindenütt nagy kedvelést talált. Croesus egykor Delphihe 
küldötte őt, Apollónak áldozni. Aes. itt mondotta el meséjét az ide 's to
va hajladozó vesszőszálakról, mellyek távolról látszanak valaminek lenni, 
de ha közelről megnézetnek, igen csekélységek és csaknem semmik. 
A' delphibeli papok a' mesét magokra alkalmaztatván , kegyetlenül bősz-
szút állottak Aes-on, 's őt Krisztus születése előtt 560 észt. körül egy 
kőszikláról letaszították. Ezen történetet egész Görögország szives rész
vétellel hal lot ta , 's Athene a' phrygiai költő tiszteletére Lysippus által 
szobrot készít tetett , mellyre Agathias egy még most is meglévő epi
grammát csinált. Planudes Aes.ról egy hitvány románt i r t , igen rut ter-
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metiíncK és hebegónek , is rajzolja ő t ; de ez nem egyezik meg azzal , p 
mit a' régiek róla beszélnek, jóllehet ezeknek tudósításai között is ke
vés van hiteles. Ugyan azért az Aes. neve alatt esmeretes és először 
l'lanudes által egybegyűjtött mesék sem tulajdoníttathatnak egész bizo
nyossággal neki. Annyi bizonyos , hogy ezek igen régiek 's ugy látszik, 
hogy I'ilpai és Lockniann meséjivel egy időbeüek. A' régibb kiadások 
között legbecsesebbek azok , mellyeket Stephanus Henrik (Paris 1546. 
4.) és Hiidson (Oxford 1718) készítettek. A' legújabb időben de Fúr ia 
(2 köt. Flór. 1809.) Korais (Paris 1819) és Schneider (Breslau I S I I ) 
a' kéziratok szerént igen különböző formában adták ki azokat. K. J. 

A K S T H E r i c Á-nak nevezek Baunigarten Sándor olta a' szépnek és 
különbféle előadásmódjának addiglan nem esmért különös tudományát, 
melly a' szépnek megítélését egy okfőre törekedett visszavezetni , hogy 
a' philosophiának ezen részé tő l , mint a' szépnek metaphisicájától, füg
gene a' mivészség és miibirálás theoriája. Valamint más tudomány, ugy 
ez is csak az előrement különbféle elmélkedések, tapasztalások és eleven 
szemlélések után nyerhete rendszeres alakot 's kifejlést, mivel a 'különös
nek csak akkor lehet ok főt ta lá lni , ha zavart okozó kiik'iiibfélesége által 
az maga serkent ennek felkeresésére. Innen a' régi nemzetek lcgtudomá-
nyosabbikának literaturája is csak elszórt elmélkedéseket nyújt tanító vagy 
vizsgáló formában ezen tudomány egyes tárgyairól és a' szépnek egyes 
előadásairól (egyes mivészségekről és mesterin!vekről) , ámbár ezek, mint 
Platónak és Aristotelesnek ide tartozó észrevételei , gyakran olly eleven
séggel diszeskednek, melly sok uj rendszeres dolgozásokra homályt von. 
Hogy p e d i g , kivált Wolf törekedései á l ta l , a ' philosophiát rendszerbe 
foglalni, azt egészen 's részenként áltnézni lehetséges és szükséges Ión, 
nem sokára a' szépnek is theoriát alkotni 's ezzel együtt annak alkotá
sára és megítélésére bizonyos, közönséges divatu , magának a' szép es-
nieretének (ezen kifejezésben az érző tehetséget és érzéki esmeretet egy
mással elcserélték) mivoltán épült törvényeket kellett megállapítani. Wolf-
nak tanítványa Baumgarten Sándor illy theoriának veté meg alapját. 
Az első elmélkedések a' szépet közelebbről tekintek. Minthog5' ezen 
vizsgálódás az érző tehetség közönséges theoriáját e lóretevé, a' tudo
mányt aestheticán<tk nevezek, mivel ctirSritrií, honnan ama' név szárma
z o t t , é rzés t , é rze lmet , érzéki képzetet t e s z , sőt az ezeket alkotó tehet
segeket is j e l en t i , mellyeket az akkori , kevésbé mivelt lélektudomá-
íiyos esmereteknél fogva alsó vagy érzéki esmérő tehetség neve alatt 
öszvefoglaltak, 's nem igen különböztettek meg egymástól. Ugyan is mi
vel épen ezen , a' szépet megesmérő és észrevevő tehetségnél fogra azt 
h i t t é k , hogy a' szép főkép az érzéki esmérő tehetséget vagy az érző 
tehetséget é rdek l i , olly tudományt igyekeztek létre segé ln i , melly an
nak törvényeit kivált a' szépre nézve szintúgy, mint a' logica az érte
lemét vagy gondolkodó tehetségét , magában foglalja; innen beláthatni, 
miért nevezte azt Baumgarten érzéki esmeret tudományának , és a' szé
pei érzékikép tökéletesnek vagy a' dolog gyönyört okozó tulajdonjának, 
melly magyarázás által a' szép a' kellemetestől és a' tudomány ai ér
zéki esmerettől eléggé meg nem választatik. Baumgarten tehát az érző 
tehetség vizsgálgatása által juta a' szép észfogására és azt hitte , hogy 
az érzékikép megesmért ezen tökéletesség törvényeit (az aestheticai tör
vényeket) a' tökéletesség közönséges észfogásából következtetheti. A' 
mit azonban illy tudomány gyanánt Írásaiban előadot t , inkább gyakorlati 
szabásokat foglalt magában a' szépnek feltalálásáról , megítéléséről , el
rendeléséről és kifejezéséről a' mivészségben, névszerént a' költésben 
és ékesenszólásban, mint vizsgálódásokat a' szépnek mivoltáról átaljában. 
Az érzéki tökéletességnek, Bauingarteutől felállított , emez okfejét kö-
vetkezőji mind jobban 's jobban kifejték, minthogy az érző tehetség ter
mészetét folyvást pontosban vizsgálgatok , és majd az aestheticai érzések 
természetét physiologiai és az Angolok vizsgálódásai által igen divatba 
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jött psj chologiai utón kinyomozgaták , majd főkép Rat teux , du BOB és 
egyéb r'rancziák példájától vezettetvén , ezen név alatt a' mivészségek-
nek theoriát törekedtek a lkotn i , mellynek azonban , minekelőtte alapja, 
a' tiszta aesthetica, mélyebb okfőre nem épí t te te t t , szükségesen ingado
zónak 's csupa érzéki esmeretnck kellett lennie. Kan t , ki az egész phi-
losopbiát vizsgálóra vévé , és a' tapasztalást felmuló philosophiai esmérő 
tehetséget nyomozta, 's kinek vizsgálódásai által a 'philosophia az embe-
beri lélek eredeti tehetségeinek és törvényeinek tudománya g3'anánt j e 
lenik m e g , pontosabban elválasztá ugyan az érzéki esmeretet az érze
lemtől ; azonban a' szépet mindég csak az érzésre behatásában szemlél-
geté, 's igy az aestheticainak észfogását a' szépé felé helyezteté. Mivel 
tehá t az esmérő és vágyó tehetség különös theoriájának megállapítása 
után a' hátra maradt érző tehetséget olly viszonyba teve a' széppel, 
mintha ez csak az érzés által vétethetnék észre , vagy csak az érzésért 
volna megfogható, mint tarthata clejénte lehetetlennek illy tudományt ' s 
mint vetheté meg annak még nevét i s , mert a' szépnek megítélése 
azon előretételek szerént csak érzeményes. Azonban részént már neve
zetesebb tanítványai (p. o. az aesthetica iránt nagy érdemeket szerzett 
Hevdenreich) viszonozák , hogy az izlés Ítéleteinek is a' lélek bizonyos 
eredeti feltételeitől kell függeniek , mellyek tudományos rendbe szedre 
izléstiidománjt adnak, és mennyire tárgyokat bizonyos, közönséges és 
szükséges tetszés tárgyai gyanánt veszik , méltán aestheticának neveztet
hetnek , részént maga is Kant későbben megjelent , , / í r i í i k de? Lrtheih-
j traff" nevii munkájában illy izléstndoniány alapvonaljait valóban előadá, 
melly az aesthetica helyét íoglalá el, 's azon törvényeket nyomozgatá, 
mellyek szelént az értelein az önmagokért tetsző tárgyakról ítél. Ámbár 
Kant nyomozásai, mennyire a' szépnek és fellengőnek az érzésre beha
tásával vagy az Ízléssel foglalatoskodnak , elmések és helyesek ; mind
azáltal az izlés theoriája vagy azon t an i t á s , melljben a ' szép rsak reánk 
hatására nézve, következőleg a' szépnek és fellengőnek csak érzése te 
kintetik, az aesthelicát mint a' szép tudományát ki nem merít i . Más 
részről már a' szempontnak, mellyből Kant megindula , korlátok közé 
kellett a' 113 omozást szorítania. Ugyan is midőn először azt kérdezé : van
nak e az itélő erőnek közönséges okf'ejei , niellj ek a' szép megítélése
kor a' gyönyörnek és undornak érzelmét meghatározzák, mivolta szerént 
a' szépet már előretevé ; helyette most az aestheticainak közönséges ész
fogása jőve , melly mind azt jelenté , mi a' gyönyör és undor érzelmé
re nézve képeztetik, 's ez által izlés tárgyává l e s z , és szorosb értelem
ben mi egyedül az érzelemre behatása által tetszik — melly észfogás 
mind a' köz nyelvszokás szerént vett szépet, mind a' fellengőt magában 
foglalá. E' kettőnek öszvekapcsolását nem is sajdi tá , mert egyedül az 
aestheticainak , mint megitélés tárgj ának , különbözéséről szólot t , és 
mivel nem a' szépből magából, ennek okfejéből 's az ezt előhozó erőből 
indult meg. Kantnak véleményét gondolkozó tanítványai kimivelék, 's az 
aestheticai tetszés okf'ejének tudománya gyanánt aduk elő. Ezen a' mi-
vészséggel kevesbbé öszveegyező vélemény, nevszerént a 'szépségek for
mális meghatározása ellen , mellynél fogva az czélirányoság volna min
den czél képzete nélkül , fellázadt a' nevekedő mivészi érzés és a' szép
nek elevenebb szemlélése , melly nélkül Kant szűkölködni latszék. A' mi-
vészség mezejének nagy elmék mivei által napoként nevekedő kiterjedé
se és a' mivészség iránt azzal együtt szapoiodott részvétel miatt mint -
egyre sürgetőbb leve a' szépség mivoltáról 's azon feltételekről teendő 
határtalan nyomozások szüksége , mellyek alatt a' szép az emberi lélek
nek megjelenik. Göthe , Schiller, Herder , Winckelman, Klopstock, l e s 
s i ng , Móricz és Heinse részént költő erejek lelkes szüleményei , részént 
közlött gondolatjaik 's a' mivészség tárgyairól ejtett Ítéleteik , Schellilig 
az ő eredeti természetvizsgálása valamint altaljában philosophiája által, 
melly a' viszonyatlanból indulván k i , azt saját alakjában a' szépségben 
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és a1 mivész lelkében ismét feltalálja, segélték a 'szépségnek és mivész-
séguek terjedtebb 's elevenebb esmeretét. Ugyanis ámbár a' philosophiá-
ban Kant változtatásaitól okozott nagy pezsgés és forrás nu!g nem csi-
lapnlt le és Schelling rendszere szükségesképen különbözőleg Ítéltetett 
meg ; mindazonáltal ez utóisónak az aesthetica iránt azon érdeme fenma-
rad , hogy a'géniének előadó erejére nagyobb figyelmet fórdi ta , és név-
szerént a' szép mezejében Kant felekezetétől elhenyélt képzelő erőt is
mét foganatossá tévé. Schelling nyomozásaival egyezőleg az aesthetica 
elébbrevitelén és a' szépnek, kivált a 'mivészségben , szabadabb, eleve
nebb 's bővebb szemlélésén dolgoztak ámbár inkább vetekedve és bírál
gatva mint rendszeresen, és a' küzdés hevében gyakran az igazság ha
tárain tul csapongva a' két testvér Schlegel is és barátjaik. Mindazáltal 
Schelling gondolkozását, mellynek, mint a' viszonyatlanból kiindulónak, 
főkép a' léíek alkotó 's a' szépet előteremtő erejére figyelmezni és a' mi-
vet a 'viszonyatlannak, alkotóerő teremtette képe gyanánt szemlélni volt 
volna kötelessége, tanítványai közül sokan elbízván magokat az alkotó 
genie tudományában, 's pedig mennél inkább mübaratok vol tak, annyira 
félreérték , hogy az aestheticát egyenesen müphilosophiának tárták , mint
ha a' szép egyedül csak az emberi mivészség által mutatkoznék. Azon
ban Schelling hathatósan ellene, mondott mind ezen gondolkozásmódnak, 
mind tanitásmódja lónak használásának, mellyet némellyel* véltek szerént 
követtek, holott csak képzeményeiktől engedek magokat elragadtatni, és 
a' szépnek philosophiaja helyett csak üres agyleleményeket hoztak fel a' 
mivészségről. Véleményeink szerént az aestheticának, mint a' szép phi-
losophiájának, a' SZKP (1. e.) ideájából kell megindulnia, mennyire ezt az igaz
ságénak , mellyet az elmélkedő, és az erkölcsiségének vagy jóságénak, 
mellyet a' gyakorló philosopia fejt k i , ellenébe tesszük, és pedig I. kö
zönségesen 1 ) mint a' szép metaphysicájának vagy tiszta aestheticának 
a' [szép mivoltából vagy a' viszouytalan, soha meg nem je l enő , hanem a' 
rnivelt lélek előtt Ítélet közben idea , és a' mivész előtt dolgozáskor ideál 
gyanánt lebegő szépből kell megindulnia, és ezen ideát az emberi esmeret 
körében kimutatnia; ezután pedig 2 ) a' szépnek különbféle előadásait a' 
természetben és mivészségben meghatározni , 's illő érdemeket megadni, 
és mind a' kettőre nézve a' szépnek lélekre behatását, különösen pedig 
a' mivészségre nézve ennek az alkotó erő által való teremtését vizsgálgat
n i ; továbbá II. különösen az egyes mivészségek különbségéről, mennyire 
a' mivészség ideájából megesmérhető, és azok különös felekezeteiről ér
tekezni , melly nyomozás egyébként szép mivészségek theoriája vagy al
kalmaztatott aesthetica által minden egyes aestheticának vagy az egyes 
mivészségek tanításainak philosophiai alap adatik. Ezennel az aesthaeti-
cáról szóló fő 's történetében időszakot tevő véleményeket ínegemlitűk, 
mellyekkel egyéb tudósok gondolatjai közelebb, távolabb rokonságban van
nak. Altaljában pedig az aesthetica a' szépnek észfogására 's talán an
nak a' nép mivészségében uralkodó alakjára nézve is különböző. Innen 

A E s T H K T i c A i , 1) legtágasb értelemben , a) a' mi á' gyönyör és 
undor értelmével öszveköttetésben van , vagy közelebbről ezen Személyes 
viszonyból tekintetik, — következőleg b) a' mi ezen érzelmet, név sze
rént a' gyönyörét külső vagy helső szemlélés által vagy felgerjeszti 
(aestheticai tárgy , aesthetica! szemlélet — innen szólunk az aestheticai, 
a' logicainak ellenébe tett érzelmességéről, a z a z , a r r ó l , mell}' érzéki 
szemlélélés vagy példák á'tal szereztetik, •—) vagy az által meghatároz-
t a t ik , (e' tekintetben szólunk aestheticai Ítéletről 's aestheticai itélő erő
r ő l , Ízlésről tágasb értelemben); 2) szorosb értelemben: a) a ' mi min
den egyéb viszonyoktól függetlenül , csupán a' lelket (főkép az értelmet 
és képzelő erőt) öszveegyező munkálódásba hozó formája általi képes 
gyönyört okozni, vagy a' mi te tsz ik , vagy a ' s z é p tágasb értelemben 
Kant szerént : a' felső , szükséges tetszésnek tárgya. Ezen értelemben ves
szük az aestheticai vagy ollyan érzelmeket, inellyek nem az anyag vagy 
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a' dolgok értékének észfogása, hanem csak a' tárgynak, magában tökéle
tes 's a' lelki erőket öszveegyező munkálkodásba hozó formája által ger
jesztetnek; li~) a' mi az illyen érzelemtől határoztatik meg vagy attól 
függ (innen aestheticai te t szés , aestheticai ítélet vagy izlési ítélet, aesthe-
tiiai itélő erő vagy izlés szorosb értelemben); 3) a' mi az aesthetica 
mezejéhez tartozik, vagy minek a t t ó l , mint a' szép tudományától, függe
nie 's okfejein épülnie kell. Ezen jelentésnél fogva e' kifejezések: aesthe
ticai ítélet, mivitélés, aestheticai eritica még fefsőbb értelemmel is bír
nak, mint némellyek vél ik , kik azonban vélek olly gyakran szoktanak 
élni, ' 

A K T H K R , a ' t e rmésze t tudományban , egy igen igen vékony kiter
jedt (csudálatos, esmeretlen és épen nem a' tapasztalati tudományokba 
való) képzett folyósság, melly az egész világon elterjed. N e w t o n , a' ki 
az alaptalan vélekedéseknek barátja nem volt, hitte még is az aether l é 
tét 's a' testek öszveállását és a', nehézség törvényeit ebből huzta ki. 
Enler szerént 39 milliomszor ritkább és 1278-szor rugósabb, elasticu-
sabb a' mi levegőnknél. A' mi esmeretlen légünkkel kitehetnők ezt az 
épen ügy esmeretlen áethert. —• A' chemiában az aether egy finom, ál t-
látszó, igen könnyű , repülő, gyuladható , többnyire fejérlő szinü 's 
kellemetes áltható szagú folyósságot je lent , melly alkoholból vagy igen 
inegtisztált borszeszból készíttetik a' savanyok eszközlése á l t a l , 's ezen 
savanyok különbfélesége szerént különbféle nevei vannak. Az aether fe
lette repü lő , 's az orvostudomány mint áz idegekre igen erősen ható 
szert használja. A' mivészségekben is sokképen használtatik az aether, 
p. o. a' rugós gyanta, a' kopái felolvasztására. (Vö. NAPHTA) . 

A K I ' H I O P K Í . Így neveztettek a1 legrégibb időkben Asiának és 
Afrikának barna vagy fekele szinü minden nemzetei. Innen Homerus ke
letre 's nyugotra helyezteti az Aethiopsokat. Későbben Abyssinia toko
sai neveztettek igy , valamint Abyssinia is Aethiopiának. (Vö. HAB*;? és 
MKROK.) Az acthiupiai asszonyok, kik számosan vitetnek mint rahszolgálók 
Konstantinápolyba, testek deli alkotása által különböztetik meg magokat. 

A K ni i (i P i A í o c E A N u s , az egyenlítő (acquator) alatti nagy ocea-
niis egy része , nyugotra Afrikától. 

A E T I O I . O G I A , I . P A T H 0 r. O G I A. 
A.ETNA (monte Gibello) Siciliában, Európa vulkánjai közt legma

gasabb függőleges magassága Spallanzani szerént ] 1.400, Smith szerént 
10,874 láb. Tetejéről szép időben szinte végtelen a' kilátás. Fegyveres 
szemmel a' tengerparttól 20 mfre fekvő szigeteket láthatni. Az egész 
hegy három tájszakra osztatik, mellyek gyűrűként övezik körül. Az alsót 
miveltnek [regioné colía) nevezik. Ezt sző lők ' s mezőségek borítják; de 
a' hajdankori jeles városok helyén jelenleg szegény városkák, faluk és 
majorok 's klastromok ál lnak, 's a' régi pásztorvilágnak semmi nyoma. 
A' középsőn, melly fa- vagy erdőtájnak (r. nemoro*a.) h ivat ik , buján 
tenyésznek a' platánok , gesztenye- és tölgyfák } egy nagy gesztenyefa 
árnyéka 100 lovat fed e l , és innen nyerte dei centi cavalli nevét. A' fel
ső (r. 7ievosn) puszta és kopasz, és szünetlenül j ég és hó fedi. A' havat 
husid" italoknak használják, 's ez jobb mint a' jég. Az Aetna hóval nem 
csak Olaszország nagy részé t , hanem Máltát is t a r t j a , 's a' hókereske-
dés . mellyet csupán a' cataniai püspök számára űznek, 5—OOOO tallért 
hoz íié évenként. •— Ezen vulkán láthatólag az eredeti hegyniassák-
ból emelkedik; de geognesticai visszonyait a' mindenütt elterült láva-
őzön miatt nehéz kimódolni. K. sz. előtti 9 kiütései esmertefnek; a' 
477 és 121-i legfontosabb. A' K. sz. utániak ezek: 1160, 1169, 1329, 
1536, 1537, 1609, 1093, 1763, 1787. 1792, 1802, 1809, 1811, 1819. 
A' lávaözönök , mellyek bővebben ömlenek oldalnyilásokhól, mint a' 
kráterből, mennyiségekre és erejel-re nézve olly iránylatban állanak a? 
Vesnv lávaözönjeihez, mint nagy folyamok csekély folyókhoz. L. „Voyeg* 
[iilluri sque en\ tjhilie" de Nontól. „Sloria ifel Jclue'-'' Ferraritől . 
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„Sicüisclte Reise in d. J. 1808 ti. 1809. Az Aetna topographiája és termé-
szethistoriája által Gioeni academiája, melly tiioeni Ginseppe egy , , / J Í -
tologia Vesuvianail szerzőjének tiszt, neveztetik i g y , szerzett érdemeket, 
valamint Smith W. H. is. „Memoir descripiixe of ihe resourcei, inha-
bitants and hydrography of Sicily" czimü munkája által (Lond. 1824, 
rmkl.) 

A E x o 1.1 A , görögországi tartom, a' corinthusi tengeröböl éjszaki 
pártján, nevét Aetolnsról, az elisi király *Epeus testvéréről, ve t t e , a' ki 
elhagyván Pilist, ezen tartományt elfoglalta. A' régibb Aetoliát Ache-
lous folyó választotta el Acarnaniától 's innen egészen Calydonig terjedt, 
a' hol Locrissal volt határos. Délszakról a' tenger és éjszaki Thessalia 
határozta. Későbbi hóditások á l t a l , mellyeket Aetolia Epictetusnak ne
veztek , nagyobbulván, az Oeta 's Athamunia (Epirusban) voltának hatá
r a i ; Therniopylae , Herac.Iea 's Thessaliának nagy része is hozzá tarto
zott . Kelet felől D o r i a , a' tengerpart Naupactusig és Enpalion is hoz
zá kapcsoltatott. Ezen tartom, zordon és terméketlen volt 's hegyek ál
tal megerősíttetve; Herodotus és Aristoteles szerént a' legrégibb idők
ben oroszlányok is tartozkodtanak itten. Az Aetoliabeliek első törzsökéi 
Hellének voltak. Apróbb nemzetekre lévén osztva, nem volt fővárosok. 
Vadászattal 's ragadozással foglalatoskodván, a' száraz földet és a' ten
gert bátortalanná tették ragadozásaik; a' durvaság, mivel szabadon 's 
más nemzetektől egészen függetlenül éltek , legtovább maradt tnlajdonjok. 
Az a e t o l i a i s z ö v e t s é g , melly évenként Thermában gyűlt öszve, 
csak az achaei szövetség idejében lett nevezetes. Ez ellen elejénte a' 
Romaiakkal , de észre vévén, hogy a' Romaiak elnyomatásokra czéloz-
nak, ellenek Antiochussal, Syria királyával , szövetkeztenek öszve, utóbb 
Perseussal, Macedónia urával, t a r to t t ak , de végre a' Macedoniabeliekkel 
együtt meghódittattak. 

A F F F . cT ATI o , a' természetessel és a' szokások nemes egysze
rűségével ellenkezik. Minden dolognak megvan a' maga természete; a' 
mi ezzel megpgj 'ezik, természetesnek, a' mi ellenkezik, terniészetlennek 
mondjuk. Az affetítatio czélja hijánypótlás és azon vélemény gerjesztése, 
hogy az, a' mit kipótolni igyekszik, nem hiJHny. Czélhoz jutni pedig va-
lamelly idegen példkkép utánazása által törekszik. De ezen utana/.ás bi
zonyos erőltetést 's nemegyezést árul e l , mennyiben annak , a' ki vala
mit affectál, azon természettel, mellyet affetítál, ellenkező természete 's 
tulajdonságai vannak. Természetét tekintve, egészen máskép kellene ma
gát viselnie. Innen származik az eről te tés , mert mi az utánazásul vett 
példaképben természetes, azt mesterség által igyekszik elérni, vagy csak 
külsőképen elérni látszani. Ha az ember mindenkor valódi érzetét követ
v e , a' legegyenesebb utoh indul, 's ugy cselekszik, mint az ó 's a' do
log természete kívánja, szokásait és viseletét nemes egyszerűség bélyeg
z i ; ennek ellenkezete tehát az affectatio, a z a z , ollyan viselet, mellynél 
fogva a/ ember hibás érzetből némelly nemlévő tulajdonságait óhajtja ki
pótolni. Nincs az efféle személyben megegyezés, nincs öszvefüggés, sot 
inkább belső ellenkezés, 's következése gúny és becsületlenség, vagymeg-
yettetés és utálat. 

A F F E c T t i s , 1 . h n u i . A T . 
A F F I N I T Á S (törv.) , 1. SÓGORSÁG, (chem.) I. ROKONSÁG chemíaí. 
A F F R Y (Lajos Ágoston F i í ep , gróf), Schweiznak első landamnlan-

ja , minekutána Napóleon a'schwci/.i szövetség protectorának hevezé ma
g á t , szül. 1743 Freiburgban. Jókor katonságra vala szánva, kiséré aty
j á t haagi követségében, azután adjutánssá leve a' franczia Sclvweíz-gár-
dáná l , és egészen generáli ientenantságig felment. A' revolutio kezdeté
vel a' felső-rajnai armadiát commandirozá Aug. 10-íg 1792, hol a' schwei-
zi seregek elbocsátása után visszatéve honjába és a' titkos tanácsgyülés 
tagjává leve Freiburgban. Midőn 179S Schweizot megtámadás és revolu
tio fenyegeté, ismét a' seregek kormánya bízaték reá. Altlátá ő az el-
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lenállás hasztalanságát, folyvást okossággal viselé m a g á t , és elfordító 
hazájától , a' mennyire lehetet t , a' hadakozásnak és felzendülésnek veszé
lyeit. Midőn Freiberg a' Francziáktól elfoglaltatott, tagja leVe a 'provis. 
igazgatásnak. Ő semmi részt sem véve az 1801 és 1802-ki zenebonásko-
riásokban , de elfogadá a' ] arisi követségre való kineveztetését, ira» 
dőn az első consul a' Schveiziakat oda hivá 's nekik közbenjárását ajáh-
lá. — Napóleon megkülnnhözteté őt a' többi küldöttek felett, és közié vele 
egy statuskorniányi intézetét , melly Francziaország e' régi szövetségesei
nek nyugalmát 's boldogságát eszközlendeué. Febr. 10. 1803 az első con
sul kezeiből vévé A. a' közbenjárási a c t á t , 's első landámmanná nevezte
tett ezen esztendőre, még pedig igen szélesen kiterjedő hatalommal egy 
közönséges tartományi gyűlésig. Ő igyekezék a' közbenjárónak szándéka
it előmozdítani,' és mindenben egy valódi status emberének ügyességével, 
belátásával 's tapasztalásával forgolódék. Mh. Jun. Í6 . 1810. 

A F G H A N I S T A N , az Afghanok tar tománya, Kabulistanhak vagy az 
Abdallák tartományának is neveztet ik, (10,545 nsz. m.)> Határai éjsz, 
Turkestan és Kis-Tibet a' Bindu-Kus és Paropamisus hegyeinél fogva; 
kel. ílindostan az Indus és Salamonbércznél (egy sóhegyláncczal) lógva; 
dci. Bolahn völgye és a' Sistannal határos hegyek; nyngot. az Iránnak fek
vő nagy puszta. A' Kindu-Kus, a' Himalanak egy á g a , nyugotban a ' M u s -
Dagh-al függ öszve. A' Paropamisus és fcalamonbércz több ágai különb
féle irányban nyúlnak el. Főfolyama az Indus a' ííamával és Kabullal. Kg-
hajlatja száraz és egészséges , völgyeinek egy része igen termékeny , he
gyeinek oldalai erdőkkel gazdagok, teteji pedig örök hóval fejérlenek. Par
lagon fekvő földje legelőknek használtatik. Termése i : ezüs t , ón ^ vas, 
piskolcz, kénkő, kősó, tiiusó, lazurkő, pamut, ló, szamár, teve, ökör, kö-
vérfarku j u h , kecske ' s a t ; vannak ragadozó állati is.- A' lakosok riskását , 
kukoriczát , búzá t , d innyé t , nemes tengeri gyümölcsöket, m u s t á r t , do«. 
h á n y t , gyömbért 'sat. termesztenek. 14 mii), lak. közül 4,300,000 Afgha
nok , 5,700,000 Hinduk; a' többiek mivelt és mesterségüző Tadskik (a^ 
régi Persák maradékai) , Tatárok és Beludsek. Vallások a' iiiohammedáh. 
Fővárosán, az uralkodó lakhelyén, Kabulon (80.C00 lak.) kivül nevezés. 
tes városai: Kandahar (erősség 's kereskedői hely 100,000), Pesaver (v. 
Pesauer 10O.CCO 1.) 'sat. Hulkh (a' hajdani Bac t r ia , most Usbekek lak
ják) , KASEMIR (1. e.) szinte független határszéli Városok. A' király a' 
Saddosei házból való , a' thronus örökös , de az egyes nemzetségek fejei
nek hatalma által nagyon meg vagyon szorítva. A brit courierek és utá* 
zók, kik Bagdadon utaznak keresztül , í tndszerént Kabulnak veszik tii~ 
jókat. Angliának nagy befolyása lévén az Afghanokrá, a' teheráni persa 
udvar függ neminemüképen az angol- keletindiai társaságtól« melly iuint 
Persiának és Afghanistannak védelmezője viseli m a g á t , 's a* melly sokat 
tett a r r a , hogy ezen két nép , a' mennyire Afghanistan aristocratiai al* 
kotmánya engedi, egymással békén é l , noha a' persa helytartók és az 
afghanistani loldbirtokosak közt privát'éllenkedések ki- kiütnek. Az B3J* 
gol-keleti birodalomnak az Indus alsó mellékén lakó népekre (Séicks) min
dég nevekedő befolyása, ugyan is a' két országnak jó egyetértése 'által* 
mintegy oltalombástyát akar az orosz birodalomnak a' Kaukasusoh tnl 
Armeniában és a' Caspium tengernél való foglalásai ellen felállítani, hogy 
ezen hatalmas népek egymást háborúk által nem gyengitvén, mindég ha* 
ti'lnias közfalul szolgáljanak a' b r i t -ke l e t i és az orosz birodalohi közt, 
Azonban 1823 a' l a h o r e i r a j ah Bungeet Singh az áfghaui királysá* 
got Kabult elfoglalta, és az Angolok ellenére sok Oroszokat Vett szolga* 
latjába. Az Oroszok Biicharián keresztül kereskedést is űznek áfc Afghai 
nokl.al. í.'^-tí, s 

A F G ii A H o K , azaz , hegyi lakosok 4 kik f alánoknak ÍB hívatnák, 
neve a' keleti Persiában vagy Kabulistah országában uralkodó iiépheki 
Ezen népnek, melly a' médiai törzsökhöz tartozott k ffredetí Ifikhfeljei a5 

Persia' Ílindostan és Bactria közti hegyek voltának- A' Persílíbáh toll 

t 
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Nadir halála után (1747) támadt nyughatatlanságok alkalmával Amed 
Abdallah , a' persa seregnél katonáskodó Afghanok vezé re , Kandahar és 
Khorasan tartományokat elfoglalván, magát Persiától függetlenné tette, 
'a az Afghanok országát megalapította; 

A F R A N CE s A I I O S , azon Spanyolok, kik LS08 a 'bayonnei constitu
tiónak és Jósef királynak hűséget esküdtek, mivel azon uj rendtő l , mel 
lyet a' Francziák hoztak b e , hazájok állapotjának javulását reményiették 
Minthogy Jósef spanyol hivatalokat ruházott veájok , hogy segítségekkel 
az uj rendet megalapíthassa, J ó s e f i n o s nevet nyertek. Jósef hatalmá
nak eldöntése után legtehetősb párthívei , hogy honjok fijainak gyülol-
sége elől megmenekedhessenek, Francziaországban kerestek menedéket. 
Minekutána Vll . Ferdinánd 1814 ismét thronusára lépe t t , hasonló kemény
séggel üldözte a' liberaliseket vagy a' cortesék hivei t , kik a' franczia 
systemát eldöntötték, és a' Josefinosokat. Egyr madridi újság az ^Ata-
laya" (őrálló) Ferdinándot igy szólitá fel: „Hogyan lehet , S i r , hogy a' 
liheralisek és Josefinosok még köztünk vannak, miért nincs minden spa
nyol városban, minden faluban száz vesztő hely , száz máglya (Schciter-
haufen) az istentelenek megbüntetésére?" Maj. 10. 1814 teljesen megtil
tatott a' hazájokba való visszatérés, különösen pedig azoknak, kiket eléb-
hi hivatalokban megerősített az uj kormány, v a g y a ' kik uj t isztséget , czi-
me t , r ango t , rendet nyertek a t tó l , továbbá anon generálisoknak 'és tisz
teknek , kik Napóleon vágy Jósef alatt katonáskodtak , 's azori asszonyok
nak , kik férjeikkel kivándoroltak. A' kivándorolt liberálisok száma, kik 
Francziaországban é l t ek , I6,000-re ment. Küzöttök több jeles tudósok, 
polgári- és katonatisztek voltának. Ezek az Angliában megjelent d 'Es t ra -
da Flórez emlékirásában megmutaták a' monarchának, hogy a szabadul
hatás módja egyedül a' constitutiónak elfogadásában áll. Ez értelemben 
Íratott Angolországban az „ í ' í Espannol conHitucionai" jonrnal is. -— A' 
Sept. 29. 1816 kibocsátott (1817 visszavett) amnestiáló decretum ugy va-
la szerkezteivé , hogy a' számkivetett Josefinosok sorsát ne enyhítse. Sőt 
Bonaparte hatalmának eldöntése után a' hadi fogságból hazatérő katonák 
és tisztek is visszautasittattak a' spanyol határokon, hogy a' netalán Fran
cziaországban beszití liberális vagy revolirtionaüs princípiumok áltaiok el 
ne terjedjenek. A' Spanyolországban folytatólag újuló lázadások voltak 
oka és következése, hogy ezen sanyarú bánásmód nem enyhittetelt . 
Csak a' cortesék constitutiójának elfogadtával ada ki VII. Ferdinánd Mart. 
8. 1820 közönséges amnest iá t , későbben szabadságot adott a' Jösefino-
soknak egész Spanyolországban, Madridot kivévén, való lakásra. Polgá
ri sorsokat pedig csak Sept. 21 . 1820 választották el a' cor tesék, midőn 
nzokat elébbi jósaikba és jószágaikba visszahelyeztették, de méltóságaikba, 
hivatalaikba és pensiójikba nem. E' mellett a' dolgot igy vették fe l , hogy 
e«en számkivetettek nagyrészént történetes környülállások által vonat
tak az elnyomó hatalom körébe , de hazájokra nézve jó szándékból fog
tak Bayonnében az újításokhoz, 's a' mi megszabadítható vagy elérhető 
vol t , kétség kivül kivitték volna; hanem azután, kimenetelétlén szorultság
ba ju tván , eskiijök, Jósef és a' constitutio hívei maradtak. '—v—i. 

A K R A N I Ü S , (Lucius) , romai vig-játékköltő, élt a ' 2 S'áz; első fe
lében K. e. Ez volt a' romai nemzeti víg játéknak v. a' F a b u l a t o g a-
t a -nak alkotója, és nemzetének életéről 's szokásairól adott festése a' 
népnek szinte legalsó osztályához leereszkedett , honnan a ' F a b u l a t a -
b e r n a r ia származott. Miveinek csak külső alkotását kölcsönözte a 'Gö
rögöktől , és azt nemzetének éltéhez alkalmaztatta ; azért mondották, hogy 
Afranius tógája teljesen illik Menandernek. Horat. Ep. II. 1, 57. Dur
vaságait és pajkosságáit némelly miibirák kárhoztatják; azonban gazdag 
elmésségét és eleven ékesszólását is megesmérik. Sokat i r t ; de mivei
nek csak kevés töredékei juthatának el hozzánk. B. L. 

A F R I K A , a' föld öt részének egyike , r.iíllyct a' história több ezer1 

esztendő olta emleget; mindazáltal valamint a' régiek e lő t t , ugy nií 
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előttünk hl, uagyobb részént esmeretlen. Európától csak Igen keskeny ten
ger választja e l ; éjszaki partjai a' legmiveltebb nemzetekkel feküsznek szem
ben , de mind e'mellett alig esmérjük a' világ ezen részének külső széleit, 
belső részeibe pedig csak most lépett még először egy Európainak lába. A' 
told származásakor valamelly fekete Adam volt e az afrikai feketék tör
zsökatyja, vagy Noénak valamellyik fija vándorlóit ide b e , kinek mara
dékai a' napnak függőleges sugaraitól kapták bőrök feketeségét? nem 
tudhatni bizonyosan. A' Nílus völgye volt ugyan azon név a l a t t , mellyet 
most is visel , hajdan a' kereskedés , mesterségek és tudományok bölcső
je , de még azon századokban is , midőn Egyiptom legnagy obb virágzásá
ban volt , mély homállyal látszanak környékei elboríttatva lenni , és mind 
u z , a' mi Egyiptomhoz nem tartozott , Negerországnak neveztetett. Ké
sőbben a' Görögök (vö. Herodotus igen fontos tudósításait) és Romaiak 
a' földközi tenger mellett lévő partokat közelebbről megesmérték, és Afri
ka belső részébe mintegy a' Joliba vizéig mentek , mindazonáltal esmere-
tek alig terjedt Numidia határa i ra , és Afrika déli részei közül egyet 
•sem esmértek. Melly hijányos PtoJemaeusnak ezen világrészről való előa
dása , jóllehet annak egy nagy félszigethez hasonló formáját képzelhette! 
A' 15-ik századnak maradt len azon dicsőség , hogy Afrikának szélei es-
meretesekké tétessenek. Hajós Henrik (1. HKNRIK Hajós) kőrülevezte a' 
félelmes Non (non plns ultra) fokot; Diaz és Vasco da Gama felfedezték 
a' jó reménység fokát , és Afrikának mind nyugot i , mind keleti partjait 
megvizsgálták az európai hajósok. — Afrika roppant nagyságú félsziget, 
melly et a' suezi isthmus köt öszve az asiai száraz földdel , egy hegyével 
délnek fordult háromszegletet formál , melly 530,000 (ezek közül a' szi
getekre 11,400 jő) nsz. mf. a' hossz. 0-tó) 7 0 c - i g , a 'd . sz. 34°-tól az é. 
sz. 37° 30'-ig ter jed; éjsz. a' földközi tengertől , kel. Asiától, a' veres 
és indiai tenger től , dél. és nyűg. az aethiopiai tengertől és az atlasi nagy 
tengertől vétetik körül 's határoztatik. A' forró földövön belől keletről 
uyugotra igen messze terjed , mindazonáltal éjszaki fele sokkal nagyobb a' 
délinél. Nyngotról kelet felé Negro fokától Guardafui fokáig való legna
gyobb kiterjedése 0 0 ° , és igy az egyenlítő alatt 1020 geogr. Alföldet foglal 
el. A' mi Afrika földjének mineinüségét illeti ,vannak ugyan egymással 
őszveköttetésben lévő nagy bércze i , mellyek lánczai az atlasi tengertől, 
a.' földközi tengerig húzódnak, mintáz Atlas, Holdbércz, Kong, Lupata, a' 
déli foktartománynak (Capland) 5000 láb. mag. havasai; mindazáltal ál
táljában véve lapályosabb Afr ika , mint a' világ többi része. A' világ 
egy részében sincsenek olly nagy homokpuszták, mint Afrikában, és a' 
Kobit Felső-Asiában őszve sem lehet hasonlítani a 'Saha ráva l , melly vég
hetetlen kiterjedésű homoktengernek látszik, imitt amott termékey szige
tekkel. Ezek a' csak Afrikában találtató OASKK (1. e.). Afrikának nagy 
folyamai közül az egyiptomi Nilus most előttünk egészen forrásáig esme-
retes; a' többi nagyobb folyamok útja még nincs egészen megvizsgálva; 
tudjuk ugyan , hol végződnek a' Kongó (Zaire) Koanza és Kuama (Zam-
bese); de nem tudjuk hol kezdődnek , 's a"' Jolibárói csak Mungo Park 
olta tudjuk, hogy az (Herodotus N I G F R E (I. e.) ) nyugotról keletnek ka
nyarodik. Ezeken kivül a' Senegal , Gambia, Orange nevezetes folyóji 
ezen földrésznek , mellynek belsejében nagy tavak is találtatnak , mint a' 
Dembea, Vangara, Maravi és Aquilunda. Éghajlatja különböző, altal
jában véve pedig égető hévségü, a' tropicuson (naptéritő kerek) 
belől az esztendőnek két része v a n , u. ni. nedves és száraz; a' nap hév
sége felette nagy , annyira hogy Adanson előadása szerént a' guineai ho
mokban a' tojást meg lehet s ü t n i , és a' hévség miatt a' Négerek talpa 
felreped; a' partokon mérséklik ugyan a' tengerről és hegyekről fú
vó szelek 's a' szüntelen esőzések a' hévséget , de a' levegő nem olly 
-egészséges és t iszta, mint a' belső tar tományokban, mellyek résznyire 
magasabban feküsznek. Barbaria egészen véve melegebb, mint legdélibb 
része, és Afrikáuak mindenik része forró tartomány, Európával öszveha-

6* ' 
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sonlittatva. Tulajdon szelei Afrikának a' Tornados és Harmattan ; a' Kamum 
Asiával , a 'Sirocco Európával közös. A'természetvizsgáló előtt ezen csud. -
latos világrész, az életmivcs (oiganicus) világ gazdagságát és az óriási ter
metű 's nagyságú állatok és plánták sokaságát tekintve, a' természet első 
kedveltjének látszik. Ötannyi négylábú állatokat nevel , mint Asia, 's há-
romanuyit , mint egész Amerika, i t t van ugyan is a' roppant nagyságú 
víziló (hippopotamus), az óriási magasságú teveparducz (ghufia) '« a' majmok 
legnagyobb nemei , valamint a ' madarak óriása i s , a ' s t rnczmadár , melly-
iiek egyetlenegy hazája Afrika; legnagyobb jótétemény pedig , mellyet a' 
természet Afrikával t e t t , a' t e v e , niellynek alkotása mindenben a' föld
höz és éghajlathoz van alkalmaztatva. Ezeken kivül van eleíántja , szarv-
orruja (rhinoceros) , oroszlánya, párducza , leopárdja , sakala , hyaenája, 
farkasa, róká ja , kutyája , macskája, mongusa, denevére , patkánya, 
n y u l a , k l ipdása, tengeri nyula , j e rboasa , tövises disznója, süldisznója, > 
vakondoka , czibcthmacskája, farahoegere (ichneumon), nagyfülüje , med
v é j e , lova , szamara , czebrája , juha (részént szőrösök és kövérfai kuak), 
argalya , kecskéje , kőszáli kecskéje , számtalan fajú zergéje , ugró bakja, 
szarvas marhája , bivalya , dámvadja, Guineában ő z e , sertése , babimsá-
ja és más négylábú állatjai , mellyekről a' természetvizsgálók még ele
gendő esinereteket nem szerezhettek, Épen olly gazdag Afrika a' mada
rakra nézve is , raellyek a' legszebb tollakkal ékeskednek, van t. i. koro
nás mada ra , flamingója, vhidahja, thomacója, j égmadaia , pelikánja és 
soknemii papagája; a' kétlakuak (amphibia) közül krokodilusa, óriáskí
gyója (boa constriolor) és sok más részént á r t a t l an , részént igen mérges 
kigyóji ; a' partjait mosó tengerek 's folyóji gazdagok halukkal, mindaz
által ezeknek itt nincsenek olly különbféle nemei , mint az éjszaki tenge
rekben , és a1 leghasznosabbaknak több nemei egyáltaljában nem találtatnak 
fel az afrikai vizekben. A' bokrok és a' fold nyüzsögnek temérdek han
gyáktól , pókoktól , hernyóktól 's más bogaraktól 's férgektől , mig a' 
sáskák vándorló serege a' napot felhők módjára homályosítja e l ; minde
nütt a' legszebb bogarakat és pillangókat lehet látni. Még rendkivülra-
lóbb a' növevényi élet. A' föld a' Négernek az t , a' mit p lántá l , száz
szorosan adja vissza, és roppant kiterjedésű erdőket Serem, melljéknek 
faji között legmagasabb a' KAOBAR (1. e.) vagy majomkenyérfa; a' cey-
banak pompás fejér szála gyökereitől csaknem függőleges irányban emel
kedik lel 60 lábnyi ra , és szép kerek koronájával (tetejével) 120 1. ma
gasságra nő. Egyébiránt a' forró földöv Afrikában, mint Amerikában, 
egyszersmind legtáplálóbb, legfrisitőbb 's a' rothadásnak íeghatalniasab-
ban ellenálló plántákat és gyümölcsöket terein. Hasonló természetek van 
a 'pálmafák gyümölcseinek, a ' pizangnak, narancsnak, banánnak, tama-
rindanak , ananásznak, a' baobab levének és leveleinek is 'sat. A' legjobb 
va ja t , melly egyszersmind jó orvosi szer i s , bőséggel adja a' shih v. 
vajfa Afrikának nyugoti részében ; és a' vhidahi föld alatt termő borsó 
6 hét alatt tökéletesen megérik. A' tápláló plántákhoz tartoznak főképen 
a' búza , á r p a , köles (holcus sorghum), teff (poa ahyssinica), riskása , há
t á t , yams , lothusbogyó, senegaíi gunimi , egyiptomi szilva, (ige , a' sok
féle nemű fűszerszámok, kiváltképen a' czukornád ; italul szolgainak, a' 
k á v é , a' pálmabor, melly borpálmákból készít tet ik, a' kókosdiótej 's 
a' bor Caplandban ; ruházatra valók a' pamut , kender és len; itt terem
nek leggazdugabban a' papajok , gránátalmák , a' borsnak 5 neme, a' leg
jobb indigó, sárkányvér , faggynfa, a' legjobb festő-és asztalos munkához 
való fák; azoknak inelly számtalan 's legjobb és leghaszonvehetőbb nemei
vel nem bővelkedik csak maga a' gazdag Madagaskar i s? Legkevesbbé es-
ftieretes az ásványok országa; aranya Afrikának több van , mint a' föld 
akarmelly más részének, és vasa is szinte mindenüt t ; a' többi érezek hí
jával van; az ásványok közül csak szalamiája, salétroma, ambrája, ka l l . -
löldje van bőven , sava pedig csuk néinelly tájékokon , de a"' inelly alig 
elég a'' lukoiok szükségére, Nem kevesbLé csudálatos ^Afrikában uz tniberi 
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nemzet is. A» Vfcika'ak ugj'an is nagyobb részént nem csak bőrök feke
te színe é> kondor bajok, hauem fejek csont- és érző inaik alkotásának 
imnemüsége által is felette különböznek a' földnek többi lakosaitól, a' 
honnan némellyek ngy vélekednek, hogy az Afrikaiaknak tulajdon tör
zsökök volt, 's innen származik nevezetesen a' NÉGEREK (1. e.) a' töb
biekétől különböző természeti tulajdonsága. Még most is sokan azt hi
szik, hogy ezen eredeti törzsöknek maradványit imitt ?.mott meg lehet 
esmérni, mintáz eredeti Egyiptomiakét a' Koptusokban, és Giialichokét 
(a' Kanariszigetek ősi lakosaiét) a' Berberekben vagy Barbariaiakban. A' 
lakosok száma 100 —110 millió közt van; belől igen népesnek kell a' vi
lág ezen részének lenni , mivel harmadfél század alatt több izmos embe
rek vitettek ki belőle 40 milliónál a' rabszolgákkal kereskedők által, a,' 
nélkül hogy a' népesség megfogyott volna, A' tengerpartokon lévő tar
tományok is gazdagok lakosokkal; Jackson csak Marokkóban mintegy 17 
milliót talált ; Barbariát pedig Egyiptommal együ t t , mellyek mindazáltal 
az egésznek 'f részét teszik, többen lakják 20 milliónál. A' forró Gui-
Hea áltáljában igen népes, és a' Jolibánál népes statusok fekiisznek, mel
lvek nevét mindazáltal alig tudjuk. A' lakosok az emberi nemnek két 
törzsökéhez ta r toznak, u. ni. a) a' Szerecsen- vagy Negertörszökhöz, 
melly a' Jolihátúi lefelé Afrikának éjszaki csúcsáig terjed k i , és a' melly
hez tartoznak mind a' mellett , hogy barnás-sárga színek v a n , a' Hotten
tották i s ; és b) a' kaukasusi törzsökhöz, mellyhez számláltatnak a' 
Berberek (Barbariaiak), Koptusok, Aratjuk vagy Maurusok, Agaziok 
vagy Jlabesiek és Nubiáoak népei. Az Arabokat ugyan csak jövevények
nek lehet tekinteni, mindazáltal most már éjszaknak nagyobb részét és 
a' napkeletet ók lakják. A' szigeteken 's imitt amott a' tengerpartokon 
találtatnak Portugáliák, Spanyolok, Francziák, Hollandok és Angolok, 
sőt némelly helyeken bevándorolt Zsidók i s , mindazáltal ugy látszik, 
hogy a' Falasak Tigrébeu, jóllehet Moses törvényeit tisztelik 's tar t ják, 
nem zsidó származásnak. Főnyelvek egész éjszakon és le a' Jol ibáig, a' 
hol logal ;bb azon népek, mellyek a 'Koránt t isztel ik, valamit értenek be
lőle, az arab nyelv, ettől különböznek a' berber és shelluh nyelvek Bar
bárjában és az Atlasnál. A' Senegaltól a' Jolibáig a' mandingo nyelv kö
zönséges, a' nyugoti partokon a' lakúsoknak egy része portugali nyelveu 
beszél, de igen hibásan, a' habesi tartományokban pedig a' tigrei és am-
harai nyelveken. A' Négerek nyelvei csaknem clly sokfélék, mint nemzet
ségeik, csak Saharában 43 dialeotus van. De az afrikai népek 150 nyel
ve közül még csak mintegy 70 esmeretes. Epén olly különbfélék az iste
ni tiszteletnek módjai is. Ejszakafrikában a' Jol ibáig, sőt a,' keleti par
tok nagyobb részében i s a ' mohamniedán vallás uralkodik; a' tigrei és am-
harai lakosok, Koptusok, Nubiaiak és európai idegenek igen különböző 
cerimoniák szerént a' keresztény hitet vallják, 's a 'Négerek többnyire 
bálványimádók, kik közül némellyek emberekkel is áldoznak. Tudomá
nyos miveltséget Afribában épen nem kell keresni , sőt azon tartomány
ban (azaz, Egyptomban) sem, melly annak bölcsője volt az emberiség 
gyermekkorában; a' mit ugyan is a' Farahók és Ptolemaeusok alkottak, 
az azon szélvészekben, mellyek ezt a' szerencsétlen tartományt a' közép
időben é r t ék , egészen elenyészett. Azonközben a' Mohammedánusok a' 
barbariai városokban, a' Marabutok azon tar tományokban, mellyekben 
megtelepedtek és imitt amott Tigrében és Amharában a' Monophysiták és 
Koptusok még is tartanak oskolákat. Mivesség Afrikában csak az éjsza
ki tengerpartokon találtatik, a' hol a 'Maurusok némelly selyem, pamut, 
bőr és vászon n\lveket készitnek ; ezen tartományok termékeikkel igen 
szorgalmatos kereskedést űznek az európai tengeren kereskedő nemzetek
kel, valamint az Afrika belső részéből jövő kereskedő társaságokkal (kara-
viui), mellyeknek{saját fabrikai készítményeiket és az Európaiaktól kapott 
portékákat eladják. A'Négerek altaljában véve legalsóbb lépcsőjén állanak 
a' pallérozottságuak még ott i a , a1 hal polgári társaságokban élnek, szülj. 
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ségeik felette keresek , 's mindent, a' mire szükségek van , magok vagy 
feleségeik készítenek; azon pagnét , melly ágyékaikat körülövezi, azon 
kunyhót , melly őket az idő viszontagságai ellen oltalmazza, azon kézivet 
és nyi lakat , mellyeket vadászatra 's védelmekre hasznainak , valamint há
zi eszközeiket 's ékességeiket is azon aranyból , mellyet a' földszínen 
szexinek, és vas fegyvereiket magok tudják késziten1. Mindazáltal az Eu
rópaiakkal való társalkodás már több szükségekkel esmertette meg őket, 
mellyek nélkül most már el nem lehetnek, illyenek a' puska, puskapor, 
pá l inka , dohány , a ' posztónak különbféle nemei , üveggyöngyök, koral-
lok 'sat., mellyeket rabszolgákért , elefántcsontért, aranyért és gummiért 
's más afrikai portékákért cserélnek be. — A ' RABSZOLGÁKKAL VALÓ KF.RF.S-
KEWÍS (1. e.) még mindég annyira űze t ik , hogy , jóllehet az európai nem
zetek egyezéseiknél fogva arról lemondottak, még most is mintegy 50,000 
Négert íehet számlálni, kiket a' Törökök , Portugáliák, Francziák , Ej-
szakamerikaiak és a' brit alattomos kereskedők Afrika belső részeiből 'Ki
visznek. Ezelőtt csak Nyugotindiába 105,000 rabszolga vitetett eszten
dőnként , ide nem számlálván azokat , kiket a'Kirmanok Asiába, 's az E j -
szakamerikaiak déli statusaikba elhurczoltak. Nevezetes az elefántcsont, 
aranypor és gummi kivitele i s ; stril"ztoll, tigris- és más bőrök 's más 
portékák ellenben, mellyek csak mellékes dolgoknak tekintetnek, keve
sebb részben vitetnek ki. Vert pénze Afrikának csak Barbariában van; 
a' többi tartományokban , mellyek nincsenek európai felsőség a l a t t , a' 
pénz igen ritkán szolgál csereeszközül; a' nyugoti partokon lévő tarto
mányokban pedig kaurik (simbi puri), másokban sótáblák használtatnak 
pénz gyanánt. A' rák naptéritő kereke (tropicns cancri) és az egyenlítő 
Afrikát 3 főrészre osztják: u. m. 1) Éjszakafrikára, mellyhez Egyiptom, 
Tripolis (a ' barkai tengerparttal) , Timis és,Algir, M a r o k k ó , Fezzan és 
Sudánnak vagy Saharának felső része az Azorokkal, a' Kanarias és Ma
deira tar toznak; 2) Középafrikára, melly Nubiának a' keleti tengerparto
kon lévő tar tományai t , T i g r é t , Amhará t , Efatot , Adél t , Ajant , Sudan-
nak alsó részét Darfurral és a' Gallasok tartományival , a' nyugoti partok 
mellékén fekvő tar tományokat , Benint, Ovherét, Senegambiát és Guineát 
a' Capo verdéi-(zöld foki-) , a' Guineánál lévő-, a' 16 Hissaoszigetekkel, 
Sokotorát 'sat. foglalja magában; és 3) Délszakafrikára, mellynek alkotó 
része i : az egész délnyugoti és keleti tengerpartok, a' déli belső tarto
mányok, Capland, Madagaskar sz igete , a ' Komorok, Maskarenhas, Ami-
ran tek , Tristan d' Acunha, Szent Ilona és Ascensio (Krisztus mennybe 
menetele) szigetek. — Af ri ka t ö r t é n e t e i . Históriai tekintetben is neve
zetes Afr ika , ' s minta 'hajdani világ és előidő leggazdagabb levéltáraikon 
zül e g y , méltó a' szorgalmatos vizsgálásra. Titkokkal teljes sirhálmai-
ban számtalan oklevelei vannak elrejtve a' mivelődés históriájának, a' 
legrégibb időktől kezdve a' romai-keleti birodalomnak elpusztulásáig. Egy 
felől tehát e' foglalatoskodtatja Afrikában az Európaiak tudományos vizs
gálódó le lkét , midőn más felől egyszersmind politicai czéljaiknak eléré
sére a' nemzeti szorgalmatosságnak és kereskedésnek nj kútfejeit találják 
ott fel. Ezen tekintetben már meg is tették az Angolok Afrikának ten
gerparti tartományaiban a' l épés t , 's ott Európa számára hasonló gyar
mati systemát alkottak ahhoz , mellynek 400 észt, ezelőtt a' Portugá
liák adtak lé te i t , 's a' melly az európai gyarmatok lételének első kezde
te volt. Innen lehet kimagyarázni, miért foglalatoskodtatja Afrika a' mi 
időnkben is 'épen annyira a' földleirók figyelmetességét, mint ITerodo-
tus idejében, és mintegy 400 esztendővel ezelőtt a' Portugáliák felfede
zéseinek alkalmatosságával Hajós Henrik uralkodása alatt. Legelőször a' 
Francziák egyiptomi táborozása (1. EOYIPTOM) törte meg az utat az ezen 
titkos tartományban teendő uj vizsgálódásokra, 's a 'Törökök ttuiyaságát 
is mély szenderedéséből felserkentette. Azután a' Britek nyitottak fel a' 
jó reménység fokánál lakó népekre nézve a ' természet javainak megszer
zésére uj kútfőket, egyszersmind gyarmatot alkotott a' brit népesség fo-
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leslegének B»ámára, mlg azonközben a' már (1793) megtelepített S I E R -
RA I.KONK (1. e.) a' Négerek közt sikerrel terjesztette a' civilisatiót. Ugyan 
ez időtájban nyomultak be minden felől több merész angol , német , fran-
czia és olasz utazók is. Hogy pedig már u' régi világban a' zsidó és ty -
rusi kereskedők a' zsidó história szerént Tharsisba és Ophirha eveztek, 
's innen Dávid és Salamon királyoknak sok kincset v i t t ek , egyszersmind 
Afrikának keleti par t ja i t , mellyeken ezen városoknak feküdniek kellett, 
megvizsgálták legyen, nem egyéb mesénél. Az afrikabeli felfedező uta
zásokról azon idő o l t a , midőn a' Phoeniciabeliek az egyiptomi király 
Nechos alatt a' veres tengerről Afrika körül hajókáztak, 7s a' Hercules 
oszlopai közt keresztül visszatértek (600 K. e . ) , a' legújabb időkbeli 
próbatételekig 1. „ í l i s í . complcle des voyages et décounertes en Afrique, 
depuis les sieceles les plus reculés jusqii' á nos jours ; par le Doctettr Ley-
den et M. Hugli Miirray^ (Edinburg 1817; angol nyelvből francziára is le 
van ford. toldalékokkal. Paris 1S21 , 4 Köt.) és „K.'Geogr. Ephe?n." 1824. 
A' mi idonkbeli legnevezetesebb utazások k ö z é , mellyeknek alkalmatos
ságával kiváltképen a' Londonban ezen czélra 1788 felállíttatott AKRIKAI 
TÁRSASÁG (1. e.), valamint a 'br i t consiilatusok (p. o. Salt Egyiptomban) az 
angol sz. irást terjesztő és keresztény hitre térítő társaságok fáradozá
sai által levonatott azon fátyol , melly a' világnak ezen csudálatos részét 
előttünk elfedezte, tartozik egy Bowdich nevű Angolnak ASHAXTEEHEV 
(Í. e.) 1818 vp.It küldetése, melly által egy hataimas hadakozó néger 
nemzetet esmértünk meg a' keleten, valamint BIIRCKHARDT (I. e.) Nubia-
ba utazása i s , ki a' keleten a' nubiai kereskedő népek egymással való 
szorgalmatos kereskedését tette előttünk esmeretessé. Mind a' kettőnél 
elébb utaztak be Afrikának belső részébe a' merész MUNGD PARK (1. e.) 
HORSEMANN (1. e.) és Röntgen (Neuwiedből, a' ki Timbuctu felé való 
utján Mogadortól nem messze öietett meg 1811). Az előszámláltakon ki
vid emlitést érdemelnek m é g : dr. Leód „Vfijrag-e to Africa-'- (London 
1821.) mivel ez a'-Norris tudósításában csak felülegesen'érdeklett DAHO-
NE (I. e.) nevű n é p e t , melly Guineának legtermékenyebb részét lak ja , 
köruyülállásosabban leírja , és kapitány Lyon utazása „ÍVarriífire eftra-
veh (1818—20) in northern Afriea}'' (London 1821), a' ki Ritchie nevű 
barátjával (Nov. 20. 1819 Murzukban hm.) Tripolisból a' Gharian nem
zetségek barlangjait , mellyek azoknak lakhelyül szolgálnak, megszemlél
te, 's Murzukon keresztül Fezzan királyságnak a 'Bí lma nevű puszta ha« 
társzélén lévő legdélszákibb városáig Tegarryig (éjsz. sz. 2 4 ° , 4 ' ) bement. 
Stptemb. 1821 3 Angol, u. m. dr. Oudney, Clapperton , Denman katona
tisztek, lord Bathursttól segit tetvén, Tripolisba mentek , hogy innen 
Murzukon keresztül Bornuba utazzanak, és a' Niger folyását megvizs
gálják. Oudney Jan. 12. 1824 magát, midőn egy térségen a' fövenyhalmok 
közt olly fagyás tö r t én t , hogy a 'v iz tömlőjükben jéggé vá l t , meghütvén, 
Murmurban megholt. Társai folytatták utjokat Kano , Haussának mosta
ni fővárosa, felé, és elérték Sakka tó t , a' sudani uralkodónak lakó vá
rosát. Felfedezték a' Tsaad édesvizű t avá t , mellyben 2 nagy folyó, 
u. m, délről a' Shary és nyugotról a' Yabu ömlenek. L. „iY«rrafire of 
travels and diseoveries in Northern-and Central- Africa , l>y Maj. Denliam, 
Cupt. Clapperton, and the laté D. Oudney, in the years 1822, 2 3 , 2 4 " 
(Uond. 1826 4 rét .) 1824 a' brit major Laing Gordon el is utazott T r i 
polisból TIIMRÜCTO (1. e.) felé. Clapperton 1825 ismét útra indult Afriká
nak belső részeibe, Beninből Sakkatón keresztül Tsaad felé, hogy Tim-
buctun keresztül, honnan Laingnak Beninbe kellett volna u tazn i , Abys-
siniáig menjen. Kisérőji Dicksön , Pearce és Morrison voltak. De Pcarce és 
Morrison Janb.1826 mh. , Clapperton is April 13.1827 Sakkatóban. A' Né
metek és Francziák is tettek Egyiptomból Afrika belsejében felfedező uta
zásokat, a' többek közt M I X U T O M (}. e.) és Caillaud. Uiippel Eduárd 
(szül. M. m. Frankfb.) 1822—26-ig bentazta Egyiptomot , Aethiopiál, a' 
uagy Oasét nyugoti Nnbiában, az esmeietlen Koidofan tartományt s a' 
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vere» tenger partjait. (Vö. Zeitgmossen IS2Ü, 1 és 2 füz.) Mollien Gás
pár (I. „ Voyae dans V intérieur de V Afrique aux sources du Sénégal e de 
la Ga /n í i a" Paris 1820, 2; k. rez,) ney^i Franczia 1818 St. Louisból a' 
hosz. 12° és a' sz. 9' keresztül; utazott és felfedezte a ' S e n e g a l , Gam-
bia és Riogrande egymástol nem messze lévő forrásait a' ny. h. 14 '_/* ° 
és az éjsz. szél 10 'fa ° alatt Timbo szomszédságában. A' Niger forrá
saihoz ellenben el nem mehetet t ; azonban eszközei sem voltak, mellyek-
kel pontos vizsgálódásokat tehetett volna. Mindazáltal ama'két folyamnak 
Neriko által való öszveköttetésébcn feltalálta és megmutatta azon folyain-
u t a t , mellyen valaha a' belső tartományokból, nevezetesen Onbi és Fou-
tadiatlon királyságokból a' Senegal mentében a \kereskedő utazó társasá
gok St. Louis erősségig mehettek. Végre egy Caillé nevű Franczia vis
szajött 1828 Timbuctubol. Délszakafrikát Burchellnek, egy Angolnak, 5 
észt. utazása világosította igen meg. Ö előtte beutazták Caplandot (fok-
tartományt) Barrow 1797, és a'londoni keresztény vallást terjesztő tár
saságnak ágense Campbell John; ezen utolsó nevezetesen Lattukooig a' 
Betsuana nemzetségnek egy uj telepedéséig ment be , melly a' jó remény
ség fokától 900 angol mf. esik. Campbell második utazásában i s , melly-
re hasonlók-épen a' jó remc'nység fokától indult el , megérkezett Lt t takoo-
íia '« Aprilb, 1-Í20 Oldlattakooba, mellynek 8000 lakosa van. Innen 
éjszaknak vévén út já t , több népes és termékeny 's mivelt tájékokon fek
vő városokat talál t , msttyekbeu a' veres KafTerek töissöke ' ak ik , 's el-
í r t e Kurrerchenét csaknem a' déli szél 24°;) a' Marotvi nemzetségnek 
a' keleti partokhoz közel lévő városát , mellyel 1(5,000 laknak. Pucho és 
Beechey CYREXKT (I. e.) utaztak be. így nyomulnak be az európai me
rész utaaók, 4 oldatról, u. m. a' jó reménység foka, a' Senegal 's Tripo-
lis felől és Egyiptomból Afrikának még nagyrészént esmeretlen belső 
ta r tományiba , hol a' Niger folyása és Timbuotti előttök még megfejthe
tetlen találós mesék. Ejszakafrika most uj föld felfedezésére való 6 nagy 
Ht által hasittatik keresztül és vizsgáltatik tudományosan. Hanem még 
a' 20—:25 főlineák közt való öszveköttetésne.k híjával vagyunk , mellyek 
ált-.! az utazók "útja rajzoltatik. Az ezek által már megvizsgált afrikai 
tájékok 10,000 nsz. mf. té te tnek , a' honnan a' világ ezen roppant részé
nek csak 50ed részéről vannak több vagy kevesebb hiteles tudósítása
ink. Vö. .lemard. „8ur les dr.cotivertes dans 1' intérieur de V Afrir/." és 
Laréijíúidiéra „jEJwai sur les progres 'de la géogr. de Pintér, de 1' Afr." 
(Paris 1826). —i Ukert. Afrika éjszaki felének geographiáját (Weimar 
ÍS2Í . ezen munkájának ,,V»/ls/. Handb. der nenesten Erdiesc7irei'6.ií 21 
kiit.) jói kidolgozta. A' 22-ik kötet déli Afrikát foglalja magában. Legjobb 
földabrosza Afrikának a' Berghaus Henr iké , mellyet Brose Henrik met
szett (Stuttg, 1824 Cottánál) 's a' melly az 1824-ig tet t legújabb felfe
dezéseket magában foglalja. 

A F R I K A I TÁRSASÁG (jAfrican assoctiation'), 9S Angolból álló egyesü
l e t , melly Jun. 9. 1788 tartotta első ülését Londonban. Czélja Afrika 
belső részének nygvizsgálása, a' Négerek civilisatiója és a' brit kereske
désnek előmozdítása Afrikában. Ezen egyesületnek lelke a' hires BVNKS 
(1. e.) volt. Ledyard és Lucas voltak az első Angolok, kik ezen társa
ság költségével utaztak Afrikába; azután különböző időkben és különbö
ző utakon másokat is küldött oda a' tá rsaság, névszerént : Houghtont, 
Mun^o Parkot és 2 Némete t , u. m. HORVKMAVNT és B(JRCKHVR])TOT (1. e.) 
Fáradozásaik gyümölcsét I. ^Vmeeedings of tke associatinn fnr promo-
ting the discozery of Afrrca'-'- (1790 köv.), melly mind eddig kevéssé fe
lelt meg a* váltakozásnak. Némelly felfedezett tárgyakon kiviil csak a' Ni
ger folj-ása állapíttatott meg u g y , a' mint Herodotus előadta, és a' Dar-
furig terjedő tájék van megvizsgálva. Tuckeynek a' Zairén próbált uj 
tartományokat kereső hajókázása 1816 szerencsétlenül ütött k i . — Hason
ló ozélja van az A f r i k a i i n t é z e t n e k (Africun institulioii), melly 
&n,r, 44». 1807 tar tot t legelőször gyűlést; ennek azonban legfőbb czélja a' 



AfíA AGAMEMNON 89 

Xegerrabokkal való kereskedésnek eltörlése és a' civilisatiónak előmozdí
tása az afrikai népek között. Erre nézve az afrikai tartományok földjé
nek miveltetéséről és kereskedésről, valamint a' lakosok t e s t i , lelki és 
polgári állapotjárói legpontosabb tudósításokat sze rez , naponként szoro
sabb öszveköttetésekbe lépik azokkal , az európai magvakat ter jeszt i , os
kolákat állit 'sat. Az intézet egy előlülő, alelőliiiő, 3(3 igazgató alatt áll, van 
pénztárnokja 'sat. Jövedelme (1815-ig csak 0850 font steii.) olly kevés, hogy 
semmi níigy feltételt nem hajthat végre. Mindazáltal Sterra Leonéban 
t.ibb tanítókat fizetett , és a' rabszolgákkal való kereskedés eltörlésére 
sokat t e t t , a 'mint ezt saját tudósításaiból, mellyek minden észt. kinyom -
tattatnak, lehet látni. — Kevesbbé jóltévő az A f r i k a i k e r e s k e d ő 
t á r s a s á g (Afiican Compaiaj), mellyet 1750 egy parlamentacta alapí
tott meg. Ez kiváltkép az Afrika nyugoti partján lévő erősségek és őr-
katonák tartásáról és táplálásáról gondoskodik, melly czélra a' parlament 
minden észt. 13,000 f. sterl. ad neki. De a' kormányozok azzal vádoltat-
tanak, hogy kötelességeikben nem járnak el híven. Már a' kereskedés 
maga is es ik magányos emberekből álló egyesületeK kezében van , mol-
lyek minden kereskedési próbatétel után szétosztanak. Ezekre nézve a' 
nyerekedésnek főtárgya a' portékák elcseréléséből álló szárazföldi keres
kedés. Az afrikai karavánok utjai közül megjegyzésre leginéltőhbak: 1) 
Murzukból, Fezzan fővár., Sivahn , Augilan és Temissan ( m e l l e k keres
kedő és portékalerakó helyek) keresztül Kairóba, 30 napnyi ; 2) Mur
zukból Bilma és Tibesti pusztákon keresztül Bornuba, 50 nap. vásár- és 
portékalerakó- helyek Temissa , Dombu és Karén). 3) Minzukból Hi-
at ts- , Ganatt- és Agalesen keresztül Kashnába, 00 nap.; 4) Fetzből Tim-
buotnba, 54 nap . ; melly mindazáltal a' lerakó helyeken, mint Akka v. 
Ta t tá , a' kereskedők közönséges öszvegyülő helyén, Tegazza és Aro-
anban való múlatás által 65 nappal hosszabodik m e g ; 's igy öszvesen 
12Í) napot kel! a' kereskedőknek, ezen nton eltölteniek. 5) Egy más or
szágút a' tengerpartok mentében Vedinunon, Bojador fokon és Gualatan 
keresztül szinte oda vezet. 6) és 7) A' karavánok Sanaarból és Darfur-
ból Egyiptomba való utazásai , mint amazok, nem szoktak minién eszten
dőben rendszerént megtörténni, hanem csak minden 2 v. 3. esztb. egy
szer. Egy illy karavánnak 500 — 2000 tevéje is van. Egy órában 3 ang, 
mf. halad, egy nap ritkán tes/.en 7—8 órányi ntnál többet. L—ú. 

• A G A , a' Törököknél egy csapat gyalogságnak főtisztje ; hanem egy-
szermind csak becsületbeli nevezet is. A'janicsárok agájának, azaz, a ' j an i 
csárok legfőbb tisztjének, mint a' janicsárok csaknem független serege 
fővezérének, csaknem olly nagy tekintete volt 1820-ig, midőn gyakori 
pártütések miatt II. Mahnuid sultan által eltöröltettük, mint a' nagyve
zérnek. 

A O A M K M N ' O X , Myoene és Arg03 királya , Philisthenes fija, Atreus 
unokája 's Menelaus és Anaxibia testvére. Anyja némelyeknél Eriphyle, 
másoknál Aérope. A' köz vélemény és Hoinerus szerént atyja Atreus volt; 
annyi bizonyos, hogy Homerus a' két testvért Atridáknak nevezi. Tan-
taluson, az ősatyán, kezdve Agamemnonig's ennek fijaiig bal sors üldözte-
ezen hősi nemzetség ivadékait. (L T A N T U . Ü S , FEr.ops, A T R K U S , T H Y K -
STES.) A. Clytieninestra nejével Iphigeniát, E lec t rá t , Chrysothemist 's 
Orestest nemzette. Kiütvén a' trójai háború, az öxzveszövetkezett görög 
hadi sereg fővezérévé választatot t , 's ő maga 100 hajóval indult Trója 
ellen. A' sereg öszvegyületének helye Boeotiában Aulis öble volt. Diana 
a', szélszünet által sokáig hátráltatta elindulásokat, 's csak ezen istenné 
megengeszteléseiitán juthattak Trója falai alá. (L, IPHIGEVIA.) Trója hosszra 
ostromának ideje a la t t , valamint a' változó kimenetelű csatákban, ngy a' 
tanácsban A. mindenkor méltónak mutatkozik a' fővezérségre. Az ellen
ség legvitézebb hőseivel harezol , 's neki megyén minden veszélynek ; a' 
tanácskozásokban mély belátással beszél , \s minden környülállásban kitű
nik királyi tekintete. Achilossel volt visszálkodását 1. ACHILLES CZ. alatt. 
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Trója 10 észt. ostromát követő elfoglaltatása után szerencsésen visszatért 
honjába ,'s itt álnokul megöletett. Homerus szerént Aegisthns, Thyestes 
fija , kinek niegbocsátotta az Atrenson elkövetett gyilkosságot, 's a' kire 
elmentekor nejét és gyermekeit bizta vol t , Clytaeninostrával megtámadta 
A. t, 's őt "és a 'nek i jutott Cassandrát , Priamus leányá t , gyermekestül 
megölte. Mások szerént Clytaemnestra végezte ki a' világból egy ferdőrn-
ha segítsége által. Nénjellyek Clytaemnestrának Aegisthussal volt parázna 
öszveköttetését, mások a' Cassandra által benne gerjesztetett szerelemfél-
tést tartják A. meggyilkoltatásának okául. ' —z— 

A G A N I P P E , forrás, melly a ' görög költők szerént , valamint a ' 
Hippocrene a' Parnassus tetején, Pegasus nyomából e r e d t , 's mindent, 
a' ki abból ivott , költővé lelkesített. (Vö. HEI.IOOV). 

A O A R (Jean Antoine Michel) , szül. a,' du Lot depart. , ügyvéd és 
professor volt Cahorsban, elkiséré földijét Muratot Toscanába , mellyet ő, 
minekelőtte az etruriai királynak engedtetett volna, organisál t , és dolgo
zott a' consulta alkudozásai mellett Lyonban és Milanóban. Murát fÖmi-
nistei'évé tette őt Berg íiagyherczegségben, hol ő sajnos képestségek kö
zött értelmes intézetei által köz becsülést nye r t , 's 1807 egy unok bu
gával öszveházasitván, neki ajándékozá a' bergi domainekböl álló Mos-
bnrg grófságot. A' prussiai kormányszék elejénte seruicstrálta ez t , mind
azáltal 1816 ismét visszaengedé nekie. Murát nápolyi uralkodása alatt fi-
nanczininisterré leve ő o t t , 's készité a' Murát által octroált statusalkot-
i n á n y t , melly épen azon a' napon publicáltatott , mellyen Murainak Ná
polyból futnia kellé. A. most Parisban él. 

A G Á T v. A C H Á T K Ő . A' természet ujabb esmerőjinél egy közön
séges és j.ó formán határozatlan nemi neve minden finom féldrága kövek
nek, mellyek különbféle akar egyszeriig akar vegyitett színűek és finom, 
politurát vesznek fel. Rendszerént j á sp i s , CHU.CEIIOM (1. e.) és kvarca 
va,n az agáttal öszvenőve, innenjőnek annak kiilönb-különbféle nevei , u. 
m . h a tajfejérségü és kevéssé áltlátszó, c h a l c e d o n ; ha veres , c a r n e r 
p l ; ha halvány-veres, vonásokkal^ sa rd e x v. s a r d o n i,x ; ha földje 
fejér és vonásai veresek, S z. I s t v á n k ö v e ; ha különbféle színes fek
tet ékből és területekből á l l , mellyek egymással öszvenőve vannak, 
o n y x ; ha sokszínű és a' színek váltogatva tűnnek a' szem elejébe , akkor 
op,á 1-nak hí ják, és ha jáspissal vegyülve ta lál ta t ik , j a s p a c h á t . A' 
legszebb Indiából és Sieiliából j ő , 's mindenféle színűeket lehet találni 
Csehországban, Saxoniában, Hassiában és Franconiában; hasonlókép van-> 
najk mindenféle agátnemü kővéválások , mellyek különösen a' száz Erez* 
hegyben találtatnak. Nálunk Szepes vármegyében találtatik leginkább a» 
a g á t , kivált Rókus mellett. A. B. V. 

A G A p A (Szent) , nemes nemzetségből Palermóban vagy Cataniában 
szül. leányka. Decius uralkodása alatt Sicilia helytartója Quintianus 
törvényszék elejébe idéz te , 's mivel a' keresztény vallástól el nem tér í t 
hette , szemeitől megfosztatta 's kínzó padra vonat ta , de igy sem boldo
gulhatván, melyé^ kiszakasztat ta , izzó tűzre tétette kegyetlensége ál
dozatját , melly nem sokáraa ' tömlöczben meg is holt 251 K. u. Seb. del. 
Piombo egy szép képben leábrázolta A. martyrságát. 

A G A T H O cr-E s , az ó világ legvitézebb szerencsehőse. Históriáját 
Diodorus és .lusiinus mimkájiban olvashatni; kik ^ mivel kölönbféle kútfők 
szerént dolgoztak, főképen ifjúsága történeteit különbözőleg adják elő. 
Atyja Carcinus, a ' k i , számkivettetvén Rhégiumból, Thermában Siciliá-
oan lakozék, tartván álmainak és az oracnlum abbeli jövendőlésének, 
hogy fija Siciliát szerencsétlenné teszi , beteljesedésétől , kitette az uj 
s.zülöttet; de anyja titkon felneveltette azt. Carcinus, megbánván csele
kedetét, 7 esztendős fiját magához vette, \s Syracusa városában, mellynek 
polgárai közé iktatta Timoleon, fazokasmesterségre adta. Egy Damas 
nevű syracusai vezér megkedvelé A.t szépsége mia t t , 's kiemelé őt alacsony 
sorsából. Az ifjú hős nem sokára ezredese (£(Wj%>is) lett egy seregnek. 



AGATHODAEMON ÁGENS 91 

Damas halála után ennek özvegyével egybekel t , 's ez által nagy gazdag
sághoz j utott. Sosistratus uralkodása aíatt kénytelen lévén elszökni, Ta-
rcntuinba ment, de halála után ismét visszatért , kivitta az uralkodást, 
abban magát több ezer előkelő syracusai lakos meggyilkolása által meg
erősítette, 's Sicilia nagy részét hatalma alá hódította (317 K. e.). Hogy 
annál erősebb alapokra állítsa hata lmát , 's alattvalóji ne vesztegeljenek, 
a' Dionysiusok planuma szerént kirekeszteni igyekezett a' Carthagobelie-
ket Siciliából. De megveretvén általok, midőn Syractliában ostromoltat-
nék, seregeinek egy részével Afrikába ment által. I t t négy évig több
nyire szerencsésen harczolt. A' Siciliában támadt zendülések miatt két
szer kellett elhagynia seregeit; midőn másodszor visszatért Afrikába, ka-
tonáji fel voltak lázadva ftja Archagathus ellen; A. a 'nye lendő zsákmány 
jgérése által megnyugtatá őket. De az ütközet szerencsétien kimenetele 
után fijait meggyilkolák a' katonák , 's a' vezértelen sereg a' Carthago-
beliek részére állott. Ő maga Siciliában békét kötött 306 , melly által is
mét visszányeré elébbi birtokát. Ennekutána többször Olaszországba 
ü tö t t , 's megvervén a' Brut t insokat , Crotont kizsákmánj'olta. Klte utol
só napjait házi visszavonások szomorgatták. A' thronust legifjabbik fijá-
nak Agathoclesnek szánta , de e' miatt unokája Archagathus pártot ütöt t 
ellene, 's megölvén az koronaörököst, az ősz tyrannust is ennek kedvelt
je Moenon által kivégeztette a' világból. E« megmérgezett fogvájójának 
segítségével történt meg; A. szája 's egész teste nem sokára rothadásnak 
e r e d t , 's még félig elevenen tétetett a' máglyára (Sc/ieiter/ianfen). Né-
mellyek szerént 72, mások szeréntOö évet élt. Felesége Tcxena még fér
jének kimúlta előtt 2 fijával Egyiptomban keresett menedékhelyet. Aga
thoclesnek Siciliára és Alsó-Olaszországra volt befolyása vejére Py r -
rhnsra, Epirus királyára, jutott. A. a' vezér és uralkodó jeles tulajdonjai
val b í r t , 's nagyra tartotta alacsony származását. Kegyetlenség, testi 
gyönyör 's kielégíthetetlen hirvágyás voltának Nemesis eszközei, mel-
lyek által A. a' tyrannusok uralkodása gyalázatos végének példájává 
lett. 

A O A T H O D A E M O N , (görög.) jó lelket j e l en t , melly a ' Cacodae-
monnak — gonosz léleknek — ellensége. 

A G A T H o \ , athenei költő , vig és szomorú já tékai ró l , (mellyek kö
zül csak nevekről esmérünk n é h a i j á t ) 's muzsikai talentumáról nevezetes. 
Mint tragicus költő egy olymp. játék alkalmával megkoronáztatott. Socra-
tessel és Enripidessel barátságban élt. Ő volt az első, k i , elhagyván a' 
szokott u t a t , játékait nem hősi regék szerént , hanem költött tárgyak
ból dolgozá ki. 

A G A V E , plántanem a' liliaceák famíliájából. Legnevezetesb faj az 
agavé americana tövises levelekkel, mellyet az Európaiak alaénak nevez
nek. Középamerikában vadon terem, 's déli Európában már accltmatisál-
va van. Az éjszaki lennek és kendernek hasznos helykipótlója ott. Mexi-
co lakosai papirost és ingeket is készítettek abból, mikor a' Spanyolok 
Mexicót elfoglalták. Mexicóban, minekutána a' szivet belőle kivágták 
volna, levét fermentatióba hozzák, 's gyomorerősitésre használják. Egy 
ekkép tractált plántából 2—3 hónap alatt 2—3000 cubikhüvelyk lév (pul-
gue) folyik ki. A' plánta elhal ez á l ta l , de gyökerei uj hajtásokat adnak, 
A' plánta erős levét virágzása előtt seborvosikép a' sebek tisztítására 
használják. A' levelek megfont és azután megszőtt finom fonalaiból a' kö
zéptenger szigetein harisnyákat , kesztyűket és kendőket (zapparas) ké
szítenek. A' levelekből csak a' finomabb szálakat huzogatják ki, 's nyers 
besózott hus tajtékát öntik ra jok, megtisztítják azután 3—4 óra múlva 's 
beáztatják vizbe és olajba, hogy hajthatóbbak legyenek, épen mint a' mi 
finom fonójink tesznek éjszakon a' finom lennel. A. B. V. 

A G E N D A , 1. E G Y H Á Z I AGENDA. 
Á G E N S , ilgyviselő, a ' ki másnak dolgát viszi. L. ÜGYVISEI>Ű és 

KÖVET. 
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A O E R I A , 1 . l Í D K I U A . 
A O K S I I , A U S , Sparta királya, 300—300 K. e. Agis nevű bátyjának 

halála után Lysander emelte a' thronnsra, 's őt későbben attól megfosz
tani szándékozott; de A. jókor felfedezte a' gonosz plánumot, 's Lysander 
ez elhoz nem juthatott. Segítségül szólittatván a1 louiaiak á,ltal Artaxer-
xes ellen, Lj7sander halála után Asiában kezdte dicső pályáját; megveré 
a' Persákat ; de mivel Theba , Corinthus 'sat. Sparta ellen öszveszövet-
keztenek, kény tel ,»> volt ezek ellen indulni, 's i t t , Thebaval uj háború 
ütvén k i , Pelopidassal és Epaminondassal, az akkori idők legnevezetesebb 
vezéreivel, szembe szálúi; de okos intézetei által eltávoztatta az ütközetet, 
*g valamint ekkor, nem különben több esztendő inulva, mint 80 évü öreg, 
megszabadította a' város t , melly Epaminondas kezeiben volt már. Midőn 
utolsó harcza u tán , dicsőséggel és ajándékokkal halmozva, Egyiptomból 
visszatérne, a' libyai partokon, hol menedéket keresni kinszeritette a' 
szélvész, 84 észt. korában megholt. A. kicsiny 's szembetünetlen terme
t ű , de fenkeblü, igaz , feddetlen erkölcsű, '» katonájitól majdnem imád-
tatot t fejedelem volt , noha a' virtust és igazságot gyakran feláldozta 
ho íja 's baráti javának. 

A a a K A T O N Á K , 1. | v v A r , i B ( i s o s . 
A O O R R O A T U M , a ' b e t ű s z á m v e t é s b e n jelent kettőnél több -f. 

és — jegyek által öszvekapcsolt tagokból álló mennyiséget. — A' t e r 
m é s z e t t u d o m á n y b a n a ' testek külső öszvetételeit teszi (ekkor ag
gregátum az organismussal áll ellenben). így háromféle aggregátuma (raUá-
$so/<atja) van a ' tes teknek , kemény, hig és levegő forma, mellyeken a ' tes 
tek a' melegmérsékleten által mehetnek. 

A a i N c o u n T , 1. S K R O U X n' A O I S C O D R T , 
A a i o , rápénz. A) Azon p é n z , melly az egyik pénznemre felfizet

tetik , midőn azon más pénznem becseréltetik. Ezen felfizetés mennyi
ségi! attól függ, mennyire kelendő vagy mennyire kerestetik egyik vagy 
másik pénznem. B) Azon pénz , nielly a' váltőlevelre felfizettetik, midőn 
r.z valamelly pénznemért beoseréltetik, valamelly külföldi kereskedői he-
I v e n , avagy megfordítva, ha a' váltó valamelly pénznemért becseiélte-
tik. C) Azon pénz , me l ly -a ' bankópénzre Wílzet te t ik , midőn ez for
gásban lévő vert pénzért becseréltetik. ]J) Előfizetett kamatok a' fran-
czia kereskedői helyeken, mellyek a' pénz bősége vagy szűke által, melly 
az egyik vagy másik helyen uralkodik, meghatároztatnak. 

A O I O T A O K , a' mai időben az uzsoráskodásuak becsületesebb ne
ve. Innen a g i o t i r o z ó ollyan ember, a' ki a' kereskedői levelekkel és 
statust papirosaival uzsoráskodik, a*az, mindenféle titkos mesterségekhez 
's eszközökhöz nyúl, hogy az említett levelek, papirosok becsekben hol 
félj bb emelkedjenek, hol alább száljának, 's ő ebből bizonyos nyere
ségét húzhasson. Azon emberek mindenféle hamis híreket szoktak elter
jeszteni , a' papirosokat felvásárolják, a' tisztviselőket megvesztegetik, 
egyál ta lában mindent elkövetnek, hogy czéljaikban boldogulhassanak; do 
á hol efféle uzsoráskodás elhatalmazott, jele az ország, a' közbizodalom 
's a' kereske lés betegségének. (Vö. UZSORA.) Th. 

* A O I A U , Hesiodus szerént a' 3 Óratia egyike, Zevs és Eurynome leá
nya; mások szerént a' Gratiák anyja 's Vulcauus felesége. (L , G R A T I Á K ) . 

A d l . l R , I, A Q ti I I. K J A. 
A G N A N O , Nápolytól nyugotra eső t ó ; szomszédságában van az es-

meretes kutyabarlang, mellynek meleg üregéből fojtó kénkőgőz jő k i , és 
a' Sz. Januarius izzasztó ferdőji, mellyek a'bujaságból származó betegsé
gek 's a' köszvény ellen igen hasznosak. Gimbernat ur ezen ferdőket, mel-
lyeket ő másként rendelt e l , Yij felfedezései által, mellyek a' betegek ele-
rőtlenedett electricitását isrnét helyre állítják, még híresebbekké te t te , 
mint annakelőtte voltak. L—u. 

A O N K S (Szent). A ' kereszténység kemény üldöztetésének napjaiban, 
Dioeletianus alat tnyerte el a' szenvedés koronáját ez á' gyengekoru, de erős-
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lelktt sziiz. Emlékét a' euth. anyaszentegyház Jan. 2P. üli. Eomenichino 
idealisálta kéjpét, melly a' megölt tés piliantatját mutatja. G. L 

A O K E S , 1)111. Béla király felesége, (1. BÉI.A 111.); 2) 111. András 
király felesége (1. ADRÁS 111.); 3) 111. István király felesége (1. I S T 
VÁN 111.) 

A G N K S S O R E L , VII. Károly franczia király kedvese, 14CÖ nen.es 
nemzetségből született, 's természet adta ajándékait annyira jelesen fejtet
te k i , hogy korának tetszetesb asszonyai közé nem csak testi kecse , ha
nem észbeli miveltsége is tévé. Mint Lotharingiai Isabellának, az anjoui 
heiczegnének, tiszteletbeli dámája 1431 lépett ezen fejedeleninéveríi' fjanczia 
udrainál elő. Szépsége elragadta az ifjú k i r á l y t , 'g hogy u< varához csa
tolhassa, a' kiitfljné tiszteletbeli dámájává nevezte. Ágnes többszöri el
lenállás után engedett a' király indulatos szerelmének. Az Angolok ugy 
birák akkor Francziaországnak felét, mint későbben a' magyar földét u' 
Török, vini kellé a' franczia birtok határának épen maradásáér t , de az 
ámbár vitéz természetű VII. Ká ro ly t , mostanra többszöri csapások súlya 
egészen tehetetlenségig nyomasztotta le. Egyedül Ágnes Sorel tudta fel
verni hóslelküségre álmából. Salisbury angol vezér bekerítette Orlear.st, 
e' város elestével oda Francziaország. , ,Fel , k i r á ly , fe l , " igy- serkentette 
Károlyt a ' szép , a' lelkes szerető, ,,bátorítsd neki a 'Francziá t , hogy hazá
j a , hogy házad i'crmaradjon, a' király mindennel tartozik népének." A' 
csaták gzeienckés kimenetelei nevelék Ágneshez hajlandóságát, a' ki az
zal scb.a vissza nem él t , sőt 1442 1 ocbesbe vonult , hol Károly neki 
kastélyt fépittete. Ezen kivül Bretagnebar., PenthiéVre grófsággal aján
dékozta meg; Berrjben pedig Koche-Se)vit'ie 's Issondun uradalomnak, 
a' A'arne partjain Eeauté kastélynak tette birtokosnéjává, a' honnan m:£~ 
gát Ágnes Lutiie de Eeavlc'rmek nevezé. Öt esztendeig lakott i t t , h-.ind 
szoros (JKzveköttetéfben ugyan a' királlyal, ki gyakran meglátogatta, míg 
144!) a' királyné maga hitta megint az udvarhoz, nyilván kénytelen i:e-
jneslelkiiségből. Ágnes megjelent, hanem onnan későbben megint eltávo
zott, hogy a' király közelebb é lhesse , Mamulla-Ile/le kastélyba költöz
ködvén. Itt 1450 történt hirtelen halála miatt azt gySniták, mérget kellé 
nyelnie, l.ochesben temetek el a' káptalan templomában, hol sírja 17Ö2 
még látható volt. Három leánya maradt; D. C 

A G N E S I (Maria Gaéíana) , 1518 szül. Milanóban. Ritka ékessége 
nemének. Atyja , l 'edro di Agnesi , montevegliai adózó jószág örököse 
volt. Már t) esztendős korában nem csak igen jól beszélt deákul , ha
nem egy ezen nyelven tar tot t beszédjében azt igyekezett megmutatni, 
hogy a' régi nyelvek tudása nélkül az asszonyi nemnek sem kellene ellen
ni. Ezen beszédje Milanóban ki is jö t t 1727. 11-dik évében, mondják, 
épen olly folyvást beszélt görögül is, mint anyanyelvén. Így haladott ha
sonlóan a' keleti nyelvek magáévá tételében ugy annyi ra , hogy járkáló 
polyglottának nevezgetek. E' mellett geometriát és vizsgálódó philosophiát 
is lizött. A' leánynak tudományokhoz hajlandóságát atyja házához tu 
dósok némellykori egybegyűjtése által t áp lá l ta , ezeknek elejébe Maria 
pbilosopbiai tételeket adott 'a azokat védelmezte. Előlülő de Biosses 
Olaszországról irt leveleiben azt bizonyulja, hogy valami kedvesbet lehe
tetlen gondolni ezen a' maga idejében legszebb 's legtudósabb leánnyal 
mutatásnál. 20-dik esztendős korában, mintha ráunt Volna tudés vetélkedő 
gyakorlásaira, de atyja nem tartóztathatta m a g á t , világ elejébe bocsátá 
leányának néha néha védett tételeit. Egé:Z negyedrét kötet vált beh'lök. 
Ezolta annyira egyedül a' mathesisben é l t , hogy nem csak a 'kupszeletek-
ről irt értekezést, mellyet azok , kik kéziratban látták, nem tudtak eléggé 
dicsérni, hanem 30-dik évében az analysis kezdeményeiről is ada ki mun
ká t , 's olly jó t , hogy azt Euler Írásaihoz legjobb bevezetésnek tár ták, 
Colsr.n cambridgei professor pedig 1S01 angolra fordí tot ta , sőt ezért 
32-dik esztendejében ellenvetés nélkül a' bolognai univel'sitashoz mathe-
matica iCudszeréuti professirává neveztetet t Azonlan c' tudon.ánybeli 
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mély elmerülése által, ugy látszik, ass élet vidám felfogása benne beseté-
tült , minden társalkodásról lemondott, 's a' kék apáczá.v sanyar szerzeté
be ment. Ott is iiolt inog 1799, 81 észt. korában. Testvére Maria The-
resia több cantatét 's 3 operát „Sefo/i isbe," .ACin> in Armenia," 's 
„ íVi íoc r i , " tett igen kedves muzsikára. D. 6. 

A O N K T H B F R (Mihá ly) , szül. Szebeuben Erdéiyországban 1729. 
A' theologiát, mellyre szánva vol t , születése helyén tanulta. Ebbeli es-
mereteit tökéletesité Halléban, hova 1742 m e n t , de itt azon kívül a' 
philosophiábau, mathesisben és históriában is nagy előmeneteleket te t t 
's magát dicséretesen megesmerteté. Gyengélkedő, egészsége megkedvel
teié vele az orvostudományt i s , 's megtanulván ez t , 1751 orvosdoctorrá 
lett. Széles tudománya snembe tűnvén, a' helmstaedti acadeinia curato-
rai által ugyan azon esztendőben az ékesszólás, pöésis és régiség pro-
fessorává té te te t t , de ajig viselheté esztendeig ezen hivatalt , mivel las
sú e l sza ladás , mellyben már darab idő olta szenvedett , életének véget 
vetett. Felette a' nagytisztcletü Carpzov tárta dicsérő halotti beszédet 
az academiai senetus rendeléséből. Német és deák nyelven irt inunkáji-
nak száma 15-re megy , mellyeknek nagy része pénztudományt tárgya*. 
Újra kiadá a' többek közt Linné ^Systema naíur««"-ját és Blancard or
vosi lexiconját. Ai Balogh 1'ál. 

A G N I T I O , anagnorisis, a 'színjátékban a ' ráesmerés vagy felfedezés 
j e l ene te , mellyben a' játszó személyek az eddig előttök esméretlen kör-
nyülállásokat, mellyékből szerencséjek vagy bal sorsok következett , ki
tudják. A' tragoedia olly fontos részének tar tá Aristoteles az agnitiót, 
hogy annak külön szakaszt ada poeticájában, melly előhozása különbfé
le módjairól értekezik. Mindazáltal feltételetlemU nem szükséges. (Ari
stoteles egyszerűnek mondja a' tragoediai köl teményt , ha a' szerencse-
változás váratlan eset 's agnitio nélkül történik; szövedékesnek ellenben, 
ha egyike vagy másika, avagy mind a' kettő együtt eszközli.) Ezen tra
goediai emelő szernek hatása a' meglépésen alapul, de nem annyira a' 
néző meglepetésén, mint azon érze ten , m Ilyet a' meglepetett játszó 
személyek állapotjában való részvétel gerjeszt benne. Ezen részvétel 
kisebbedik vagy egészen elenyészik, ha a' néző készületlenül lépetik 
m e g , 's illyenkor az agnitio többnyire messze esik czéljától. 

A O N O K T Á K 1. M Ö N 0 P tí Y S I T Á K. 
A G N U S D E I (Istennek bá ránya ) , 1 ) iatán imádság, melly a ' mise 

alatt mondatik, 's ezen szókon A g u u s D e i kezdődik; 2) gömbölyű vi
aszdarab , mellyre az Isten bárányának képe a' győzedelmi zászlóval, 
vagy a' Sz. Jánosé és az évszám a' pápa nevével együtt ki van nyomva. 
Évenként Zöld-Csötörtökön számos illyen képeket szokott vala a' pápa 
megszentelni, 's az idegenek és mások közöt t , kikhez hajlandósággal vi
sel te te t t , kiosztani. Ezen viaszdaraboknak csudatévő erőt tulajdonítottak. 

Á G O N , minden küzdés, mellyben kettő egymást felülmúlni törekszik, 
honnan a g ó n i a , HALÁLI.ALKÜZDKS (I. e.y. Különösen a 'Görögök verseny
játékai viselték az a g o n e s neve t , mellyek bizonyos innepek alkalmával 
tar ta t tak , hol a' küzdésben, vívásban, muzsikában , költésben, tánczban 
'sat. versenyeztek egymással. Voltak azon verseid-játékoknak biráji is, 
kik agoiiarcháknak neveztettek, 's a' kiknek kötelességekben állott, a' tör
vényekre és szokásokra felvigyázni, a' támadt visszavonásokat elintéz
n i , 's a1 jutalmakat a' nyerteseknek ítélni. Legnevezetesebbek voltak az 
olympiai, pythia i , nemaeai és isthmusi versenyjátékok. 

Á G O S T A, I) siciliai város a ' Val di Noto-ban, 15,000 lak . ; 2) 
dalmatiai sziget Ragusa mellett; 3) Ágosta 1. AUGSEIÍRG. 

Á G O S T A I V A r, L Á S T Ú T K r, 1. A I I C S B Ü R B Í V A L L Á S T Ú T K r,. 
Á G O S T O N (Szent), egy a ' leghíresebb egyházi tanítók közül , szül. 

Afrikának Tagaste városában Nov. 13. 354. Életét maga különös könyv
ben irta l e , mellyet „Confessioues" v. is „Vallomásoknak" nevezett. 
Szüleji tudományokra szánták , de a' komolyabbakban kevés örömét leié, 
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's csak azokkal foglalatoskodott, mellyek a' szivet leginkább érdeklik. 
Midőn Carthagóban tudományait folytatná, 10 évében az asszonyokhoz 
való nagy hajlandósága sok kicsapongásokra ragadta , inig végre a' sze
lelem csak egyhez csatolá, kinek hűségében 15 esztendőt töltött. Ké
sőbben Cicerónak eg3' már elveszett könyve „//or/eJísiws" a' bölcseség 
szeretetét gyújtó fel benne; nagy gyönyörűséggel olvasá a' hajdankor 
derék munkájit, csak azt fájlalván- hogy Krisztusról , kinek nevét már 
anyjától 's későbben mint catechumenus számtalanszor hallá , épen nem 
tesznek emlékezetet; a'Manichaeusok közé méné tehát, de 9 év ninlva, 
látván, hogy itt sem juthat el a' valódi bölcseségre , ismét elhagyá őket. 
Most Afrikából Romába , majd Mailandba köl tözöt t , hogy az ékesszólás 
tanítását általvegye. t Ekkor Ambrosius vala i t t a' püspök, hires szónoki 
tehetségeiről, kit Ágoston is gyakran 's örömmel hallgatott. Először 
ugyan csak szépségét becsülé beszédjeinek , de nem sokára az igazságot 
is általláta bennek. Majd Sz. Pál leveleinek olvasásához fogott , mellyek 
gondolkozása 's élete módját egészen megváltoztatták ; elhagyván tehát ked
velt ágyasá t , ' s lemondván tanitószékéről, magúnyosságba költözött , hogy 
a' keresztségre magát készí tené, niellyet mind ő, mind fija Adeodatns . 
Ambrustól vettek tel 387. Visszatérvén Afrikába, jószágait szegények 
között osztá k i , csak annyit tartván m e g , hogy mértékletesen elélhes
sen; és jámborságárúi ugy elhiresedetti, hogy a' nép Valérnek, Hippon 
elöregedett püspökének, őt ajánlaná , kit magának segédül felszeiiteino; 
ékes beszédjei és lelkes oktatásai aggodalomba ejtek az élemedett püspö
k ö t , nehogy más megye kormányára emeltessék, maga következőjévé vá
lasztottá tehát , a' mit a' carthagoi pr imas, Ágostonnak minden ellenke
zése mellett is •, jóvá hagyott ; igy szálott reá 303 a' megürcsült hipponi 
püspökség. Pelagianus (í. PEI.AGIANUSOK) a' szabad a k a r a t , a' malaszt 
(kegyelem) és a' praedestinatio felett kezdett újításait megezáfolá, tanít
ván egyszersmind, hogy az isteni MALASZT ( V Ö . e.) valamint a' hit 
kezdetére, ugy a' végső állhatatosságra is szükséges. Megholt Aug. 23. 
4 3 0 , ' midőn a' A'andalusok Hippont már ostromolnák. Hogy némelly 
egyházi atyák ot a' tudományban és a' nyelvek esmeretében felülhalad
ták, kétségen kivül vagyon, de egy sem volt, ki az emberi szivet érde
kelni és a' vallásra ébreszteni jobban tudta volna, Ennél fogva a' festők 
jelképül neki lángoló szivet tulajdonítanak. Hogy Á. papjait az együttélés
re szorította; hogy a' fenálló szerzeteseknek nagy kedvelője vöit; hogy 
több klastromokat állított, és nekik, mint éljenek, többször tanácsot adot t : 
Írásaiból nyilvánságos; de hogy különös és elébb nem esmért rendet alko
tott volna, állítani épen nem lehet. Mind e' mellett is azonban Á. ne-
.Vét kanonokok, remeték, sőt apáczák is ruháztak magokra. De az elsők
nek eredetét a' 12 száz. felüí nem igen lehet vinni , és Sz. Á;ról talán 
csak azért neveztettek , hogy megkülönböztessenek azoktól , kik öröksé
geket és vagyonjaikat tulajdonul megtartották. Regulájok Sz. A: 109. v. 
is a' Benedictinusok kiadásaként 211 levele szerént i (mellyet az apá
tiákhoz irt) , vagyon elintézve. P á z m á n P é t e r Magyarországban csak 
liégy prépüstságokat esmér te , hanem hogy többeket is bírtak i, épen nem 
kételkedik. Sz. Á; remetéjinek szerzetét pedig tulajdonképen 1250 észt. 
kell tenni, midőn IV. Sándor parancsolatjára a' sokféle remeték előljá-
TÓji egybegyűlvén, közönséges elöljárót választottak, és Sz. Á. reguláját 
(a' fen emiitett levelek sze rén t ) , mellyet már IV. Innocentius az olaszor
szági remeték közt terjeszteni iparkodot t , elfogadták. Hazánkban a' 
remeték egyesületeit IV: Kelemennek parancsolatja 1266 kapcsolta Sz. 
Á. renu'téjihez. E' szerzetet V. Pina 1567 a' koldulók sorába a'Carmeliták 
után helyeztette. Öltözetek fekete. A' reformatio előtt némellyek szerént 2000 
f á j fi- és 300 apáczaklastromot bírtak, de azolta felelte megfogytak, ám
bár Olasz-, Spanyol- és Francziaországban még sokáig fentarták tekinte
teket , főképen a'' Mezítlábasak a' 12 száz. elején 42 provinciát számlál
tak ; de most csak Amerikában, Portugál-, Spanyol- és Olaszországban 
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* 's az austriai birodalomban találhatni úket. 1817 pedig néhány apáczáji 
ra l i sban is telepedtek le a' leánygyermekek oktatására. V. 1. 

A GR. A M, 1. Z A O R . Í B . 
A G R A R I A E L E G E S , Szomszédjainak meggyőzése által a ' rónai 

köztársaság sok szántóföldeket b i r t , mellyeknek haszonvétel végett B' 
polgárok közt fel kellett volna osztatniuk, hanem többnyire csak az e h -
kelőknek és gazdagabbaknak kezeibe kerültek, 's igy ezek uralkodásai 
megerősíteni segítették. A' kormányo/.ásba csúszott hibák mogoi voslás t 
tehát szükségképen azon javallattal volt öszv(kapcsolva, hogy a' szántó
földdel egyirányosban 's törvényesebben osztassanak fel; de az aristo 
eraták részérői a' javalat mindenkor leghevesb ellenkezésre ta lá l t , és p. 
o. a' két CKACHLSNAK (I. e.) életébe került. 

A G R I C O I . A , (Cnej. Jul.) Vespasianus császár alatt romai consvl 
és helytartó Britanniában, niellyet a' 70-ik év körül Kr. ut. egészen 
Roma hatalma alá ha j to t t , jeles polgári tiszt és hadi vezér. Eletéről is 
jelesb a' veje Tacitus készitette élet i rása, niellyet Lahurpe az életirúk 
kétségbeesésének nevez , és még egy élethű sem élhetett el. 

AG R i o NI A, innep neve , meílyet Boeotiában asszonyok tartanak éj
jel Bacchus t iszteletére , ki A g r i o s melléknevet is viselt. Ezen inncpet 
vendégség fejezte b e , mellynek végével rejtett szókat adogatának fel egy 
másnak a ' jelenlévők ; innen A gr i o n i á k , t a lányok, charadék és.logo-
gryphusok gyűjteményei. 

A G R I P P A , (Marc. Vipsanius), alacsony születésű , hanem elméje á l . 
tal csak hamar nagy méltóságra emelkedett Romai , Augustus császárnak 
veje és két izben consultársa. Azon elválasztó nagy tengeri ütközetekben 
Kext. Pompejus ellen a' siciliai tengeren, és Antonius ellen Actimn melli tt 
ő vezérletté Augustus hajósseregét. Hasonló szerencsével vezérkedett 
Hispániában, Galliában, Dalmatiában, Pannóniában és a 'fekete tengeriül. 
Mint tanácsosa és barátja Augustusnak mind ezen császár, mind a' romai 
birodalom iránt nagy érdemeket szerzett magának. Cnhasznát nem va
d á s z ó , jámbor e's a' mivészséget kedvelő férjliu vo l t , kinek Roma egyéb 
ékesitéseken kivül három jeles vízcsatornát köszönt. (L. AUCI:STUS). 

' A Q R I P P I N A , l) Felesége Tiberius császárnak, kitől Tiberius , ám
bár nagyon sze re t t e , elvál t , hogy Augustus leányát Júl iá t , Agrippa öz
vegyét, kellett elvennie. Agrippina ezután Asinius Galussal lépett házas
ság ra , kit az Agrippinát folyvást kedvelte Tiberius örökös fogságra kár
hoztatott. 2) Leánya M. Vipsan, Agrippának Júl iá tó l , Augustus leán\á-
t ó l , C. Germanicus hi tvese, nagylelkű és erényekkel diszeskedő asszon}'. 
Férjét minden táborozásaiban hiven követ te , és Tiberius által bérelt g) Sí
kosait törvénybe idézte, Tiberius gj ülölvén őt erényéért 's a' nép hoz-
záragaszkodásáért , Gaudataria szigetébe számkivetette, hol önkényes 
vagy erőszakos éhhelhalással mtilt ki. 3) Leánya az elébbeninek, született 
Coloniában , niellyet megnagyobbittatva'n , Celovia Agrippinuc-wúi. neve. 
z e t t , Loniicius Ahenobarbnstúl szülte N é r ó t , k i t , hogy a ' császárságra 
emelhessen , magát második férje holta után feleségül Claudius császárnak, 
atyja testvérének , nyakára kötö t te , fijátj pedig Claudiusnak már más
sal eljegyzett leányával házasította öszie. Nagyeszű 's kivált az ország 
dolgában j á r t a s , de mellette uralkodni v á g y ó , ravasz és kicsapó asszony 
Volt. Fija Nero , thronusra lépte után , mivel a' köz dolgokba avatkozott 
asszony csak hamar terhére Ion, megölette, 

A c r i i K K , é . sz. 48° 2 8 ' , k . h . 3 8 c l l ' a l a t t , Gömör vármegye 
putnoki j á rá sában , a' csellényi hegy keletéjszaki sarkában, Torna széle 
felé fekvő, magában csekély magyar falu, 85 házzal, egy reform, ti inploni-
tna) és 575 lakossal bir. De nevezetes ezen hely azon csepkövi b a r-
l a n g r ó l , a' melly valami £00 lépésnyire ide meredek mészkősziklába 
nyíl ik, es leginkább azon bérez alatt el terjed, melly a' Sajó és Bodva 
tölgye felé osztja az esoviss lefolytát. A' barlang számtalan csudai é-
pen alkotott nagyobb kisebl \ regeket , boltozatokat , osztályokat , dom-'' 
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bokát , völgyeket, csepkóból eredctt szobrokat , oszlopokat, töíib pa ta 
koka t , kutakat , tavakat , 's több effélét foglal magában. Nem csak régi 
emberlakásnak nyomai, (csontvázak, szerszámok, rongyok , kerékvágá
sok) , hanem többféle omladásoknak, süllyedéseknek és egyéb régenten 
történt nagyobb változásoknak jelei is találkoznak itten. Azér t is ezen 
már régen hires barlangot mind honi , mind külföldi tudósok megvizsgál
ván , bőven le is irták , főképen R a i s z K e r e s z t e l j ' , 1801 végbevi t t 
kimérése u t án , azt nagy szorgalommal készült rajzolatban adta elő. De 
mind azok csak a' barlang kisebb részét esmertették meg velünk, t. i. a' 
bejárástól 850 ölnyire, a' hol a' további menetelt egy temérdek kőhalom, 
az egész üreget elfoglalván, a' melly most V a s k a p u n a k neveztetik, 
akkor hátrál tat ta; inig 1825 V a s s I m r e , Gömör vármegyének földmé
rője, itt is oliyan nyilasokat kifürkészett , a' mellyeken veszedelmes vol
tok miatt csak állandó üggyel bajjal és elmés munkássággal keresztül 
hatván, sokkal nagyobb üregekre és boltozatokra ta lá l t , mint a' millye-
nek eddig tudva voltak. Az eddig esmért része a' barlangnak nyilasától 
kezdve a' Vaskapuig, hosszában folj7vást mérve, teszen 850 ölet; az újon
nan felfedezett f ő á g n a k hossza pedig 2211 ölre és 4 lábra terjed. Ugy 
az egész főágnak hossza 3061 ölet tévén, és az oldalágaknak kimért hos
szasága mind együvé számítva 1127 ölre terjedvén, ezen földalatti bolto
zatnak egész ürege 4104 ölet avagy egy geographiai mértföldnél többet 
foglal el. Ehhez képest nagyságára nézve sokkal felülhaladja mind a' 
Harczhegyenlévő Baumanu üregét , a 'me l ly csak 758 lábra hosszában 
kanyarodik, mind az antiparusi és egyéb hires barlangot; de nagyon ha
sonlít alkotására nézve is a' bredewindi barlanghoz Bajorországban. 
A' neve B a r a dl a, nem a' pára (gőz) szótól e redhet , mint némellyek 
állítják; hanem a' b a r á t l a k (remete lakása) nevezetének megkurtí tott 
kiejtése, minthogy a' köz népnél még feuálló rege szerént remeték lak
ták valaha ezen tájékot. &—s. 

A G Y A G , egy igen elterjedett , többnyire szürke , de egyéb színben 
is előforduló, regulátlan alakú, földtörésü, kisebb nagyobb mértékben 
kövér tapintású é r ez , melly a' vizet kiváncsisan elissza, az égetés által 
megkeményedik, 's ha benne sok mész és vas van . erős tűzben megolvad. 
Állató részei kovakő, agyagföld, viz 's rendszerént kevés m é s z , vasmész 
és sósavanyu öszveköttetés nyomai. (Vtí. FAZOKCSINÁLÁS.) A. B. 1'. 

Á c y A s s Á G, 1. C O K C U I U N I I I I I . 
Á G Y A Z A T . A' várakban és harezgátokban, hogy az ágyuk meg 

nem rendíthető izmos , be nem horpadó alapon áll janak, öszveegyengetett 
gerendák- vagy fahasitványokból, szükség esetében deszkákból is , készült 
lapra állíttatnak, és ez ágyazatnak neveztetik. Gyakran azon fekvést is , 
a' mellyre valamit rakunk vagy építünk, ágyazatnak mondjuk, p. o. a' 
vízépítésben a' zsilip alapfekvését. K. K. 

Á G Y Ú , érczből öntött nehéz lövő szerszám mollyből régenten ón, most 
rag vagy kő tekét szoktak a' puskapor ereje által messze lőni. Az á g y u-
c s ő belső ürességét á g y u ü r é g n e k , a ' c s ő hátulsó izmosabb részét 
á g y ú f e n é k n e k , enn : k gömbölyít csúcsát á g y ú g ö m b n e k , a ' nyi
l a s t , mellyen által az ágyuüregbe hat a ' por láng , g y ú j t ó l y u k n a k , 
a' bádog vagy fa tö lcsé r t , meííy gyújtó porral megtöltve a' gyújtó lyuk
ban áll, g y ú j t ó c s ő n e k nevezik, azon izmos vas pántokkal megerő
sített kétkerekű fa alkotmánynak pedig, mellyen az ágyneső nyugszik, 
á g y ú t a l p a' neve. Ha az ágyút tovább akarjuk vonatni , akkor azt a' 
kisebb kerekű a g y u p ö r ö c z h ö z ragasztjuk; innen származik: az 
ágyút f e l p ö r ö c z k ö l n i és lepöröczkölni. A' por meggyújtása botra 
tekert k a n ó c z által történik. Az ágyú hossza az ágynöböl mekkorasá-
gáboz vagyon szabva. —• Az ó korban ágyuk nem voltak. Az első ágyuk 
vászonnai beborított, vas abroncsokkal megerősített facsőkből voltak csi
nálva, még utóbb a' 14-ik század középé táján czin - és rézigyvelegből 
kezdették az öntést. Sokan a' duna iaka t tartják az agyuk feltalálójinak; 

7 
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ások sseréut már 80 é sz t K. u. készítettek ágyuka t A' f hinaiaktót ta
nulták a' Saracenek; egy Heliopolisból elszökött Callinicus nevű mivésa 
670 közlötte l 'agonatus Constantinus görög császárral ezen mesterséget. 
Mások szerént az 1280 észt. megholt regensburgi püspök Albert volt az á-
gyu feltalálója. Többen Schwartz Bertalant, a' puskapor feltalálóját, tart
ják annak. A' franczia számoló főkamarában találtató irományok szerént 
Francziaországban már 1338 az ugy nevezett b o m b a r d á k használatban 
voltak. Sokan azt is állítják, hogy Salamon királyunk 1073 Nándnr-F ej ér-
Tárat ágyukkal lövette. Ezen egymással ellenkező tudósitásokból kitetszik, 
hogy az ágyú feltalálásának ideje még nincs elegendőleg meghatározva; an
nyi azonban még is bizonyos, hogy valóságos használatja a' 14-ik század kö
zepén lett esmeretessé. Az Augsburgiak 1370 már öntött ágyukból lőttek; a' 
15-ik század kezdetén "pedig Európa minden tartományában, Oroszországot 
k ivévén, hol csak 1475 kezdették az öntés t , már öntött ágyukat tudunk. 
Azon bőr á g y u k , mellyeket a' Svédek a' harmincz észt. háborúban hasz
náltak, fa vagy réz csővel voltak megbélelve, kivül pedig vas abroncsok
kal körültekergetve. Tüzes tekéket ágyúból a' várakba lökni brandenbur
gi hadvezér Weiler keasdett a' 16-ik század elején. K. K. 

A n y u S A J K A , ollyan kisebb tengeri hajó, mellynek elején egy 24 ft. 
ágyú áll. A' tengeri csatában nagy kárt okozhat az ellenségnek, mivel 
keskeny elejét ennek hajóji ellen fordítván, a' lövéseket kikerülheti; vagy 
p e d i g , lapos alkotású lévén, olly csekély' vízben elvonhatja magát , hol 
a' mélyen úszó nagy hajó bátorsággal hozzá nem férhet. K. K. 

Atarvr B E S Z KG KZ N I . Ha az ellenség ágyujit elfoglaljuk, de 
azokat magunkkal el nem vihetjük, vagy attól t a r tunk , hogy az ellenség 
azo.kat visszafoglalhatja, akkor , hogy többé hasznokat ne vehesse, gyúj
tó lyukaikat beszegezzük; vagy ha tulajdon ágyújuk már veszélyben fo
rognak , '8 niegmentésekre módot nem találunk, akkor gyújtó lyukaikba 
vas szeget kell vernünk ; igy ha az ellenség kezébe kerülnének is , hasz
nokat nem veheti. K. K. 

Á o y u x R O N T A N I annyit tesz, mint az ellenség ágyutalpaitvag? 
kerekeit ágyulövésekkel öszvetördelni, 's igy azokat haszonvehetetlenekk* 
tenni. Hogy annál tökéletesebb foganattal ronthassuk az ellenség ágyujit, 
szükség magunkat ágyurontó battériákba állítani. ( I . BATTÉRIA.) Hogy 
Jiedig ágyujinkat az elrontástól megoltalmazzuk, szükség azokat a' me
zei csatában GÁTKOSARAK (1. e.) megé helyeztetni. K. K. 

A G Y V E L Ő , az állati test legnemésb része , melly az embernél a ' 
tökéletesség legmagasb fokára emelkedik. Az életmives testnek egy ré
sze s incs , melly olly finom massáju, olly csudálatos alkatásu 's olly 
mesés functióju volna, mint ez. Már a' természet is ezen magas rendel
tetésű testrészt gondosan felfegy-verkezteté minden külső erőszak ellen, 
olly csont tokba helyeztetvén a z t , melly ezen czélnak teljesen megfe
lel , 's az agyvelőt egészen bezárja. A' kaponya alsó részén vannak 
azon barlangocskák, melly ékben az érzés orgánumai fekszenek, 's hon
nan a' csontok közt lévő nyilasokon vezettetnek az idegek állal az ér
zés ülő helyébe a' felvett benyomások. A' kaponyán kivül háromféle 
hár tya vagy kér közt fekszik az agyvelő. Mindjárt az agyvelő felüle
té t a' lágy vagy edényes kér (pia mater*) vonja b e ; ezt követik a' pók
hálós kér (arachnoidea') és a' kemény kér (di/ra 7;iaíer). Az első az edé
n y e s , a' másik a' savós , az utolsó pedig a' rostos hártyák characteré-
vel bir. Az első a' barázdákba mindenütt leereszkedik , 's igy az agy
velő egész felületét beborítja és vérrel tar t ja , a' helyett hogy a' két 
másik kér a' barázdák tetején mej'y el. A' két első a' vérmunkásság-
nak 's lelki életnek életmives öszveköttetését eszközli, honnan állapot-
jok nagy befolyással van az ész 's phantasia állapotjára; az utolsó ré 
szént az agyvelőt őrzi s korlátolja, részént a' kaponya tápláló edényeit 
vezeti. Ha ezen borékok elhárittatnak az agyvelőről , azonnal annak 
véredényekkel rakott '8 barázdákkal teljes felülete tűnik szembe. Ezek 
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a' barázdák ollyforma tekintetet mutatnak tekervényeiknél fogva, min* 
H' has belei. Mennél tökéletesb valamelly á l la t , annál nagyobb számúak 
's mélyebbek azok, 's ennél fogva annál nagyobb az agyvelő felülete. 
Az agyvelő két egyforma félből áll , mellyek közt symmetria uralkodik, 
's ez nem csak a' nagyobb, hanem a' kisebb részeket is illeti , ámbár 
ezek egyszerűeknek látszanak lenni. Különös, hogy a' felsőbb classisu 
állatokban ezen symmetria nem tökéletes valaminthogy áltáljában a' 
syimnetria a' tökéletlenebb formákra látszik ta r tozni , 's az emberi test
ben egyik fél oldal a' másikhoz nem olly hasonló, mint a' majmoknál 
's más alsóbb fokon álló állatoknál. Az agyvelő főrészei ezek: a' nagy 
agyvelő (cerebruni), mellyr a' kaponya nagy részét betöl t i , 's két to
jásdad hemisphaeriumra oszlik; a' kis agyvelő (cere6*llum)t mclly aman
nak hátulsó része alatt fekszik; a' Varol hidja vagy az agyvelő csom-
bókja, melly a' kis agyvelő előtt fekszik; 's a' megbosszult velő (inedulla 
oblongata)^ melly az egész agyvelőt a' gerénczvelővel öszveköti. Az agy
velő két fősubstantiából áll: az egyik szürke, a' másik fejér; amaz héj 
módjára veszi körül ezt, melly szoros értelemben az agy velejének ne
veztetik; amaz véredényekkel gazdag 's tőlök vereslik, honnan elevenebb 
életmunkássággal bir, mint ez, 's nagyobb benne a' gyuladásokra, gcnyet-
ségesedésekre, puhulásokra, vérzésekre 's t. effélékre való hajiandóság. 
Ezen két substantia köz t , melly az agyvelő minden részében feltaláltatik, 
ugy látszik, poláris feszülés van , a' mi szükséges az agy velői munkásság 
tökéletesítésére. Mennél inkább ki van ezen különbség fejtodve, annál 
e rősb , elevenebb az agyvelői munkásság, innen mennél tökéletesb az 
állat , annál erősb ezen két substantia közt az ellentétel. Az embryoban 
nem lehet ezen különbséget észre venni egész a' nyolezadik hónapig, ak
kor kezdődik az először a' kis agyvelőben , későbben a' megbosszult velő
ben, majd a' csikós dombokban 's agy velőszárakban jobban jobban ki
tűnni. A' lelki betegségekben is kisebb ezen két substantia közt a' kü
lönbség. Az agyvelő közepében többféle barlangok vannak, mellyrekbe az 
edényes kér is leereszkedik, 's azokat bevonja. A' beteges állapotban 
ezen hártyák kigőzölő edényei több vagy kevesebb folyammal töltik meg 
ezen barlangokat, sőt a' fejbeli vizkórságban annyira megtelnek azok víz
zel, 's az agyvelő annyira kiterjeszkedik, hogyannak tetején a' baráz
dák csaknem mind eltűnnek. Magendie azt állítja (Journal de pliysiol. 
1828 T. VIII. p. 211), hogy az agy- és hátgerénozvelőt az egészséges 
állapotban is bizonyos folyósság öntözi, melly körülbelül 3 unciát tesz, 
de többet az asszonyoknál, 's-inég többet az öregeknél , kiknél kevesebb 
a' vér massája. Az idiótáknál 's gyengeelmü öregeknél néha 6—7 unciá-
nyit is talált részszerént az agyvelő felületén, részszerént annak üre
geiben. A' bolondoknál is sokszor betölti 's kiterjeszti ez az agyvelő 
gyomrait. Herckenrath és Rudolphi tagadják azonban, hogy ezekben 
az egészséges állapotban is viz Jegyen. Sömmering ezen foíyósságban 
kereste a' lélek ülő he lyé t , azt mondván, hogy az idegek munkálkodása 
által ezen folyósság állató részei megváltoznak, 's innen magyarázta a' 
lélekre tett benyomásokat. Az agyvelő előszámlált részei közt legna
gyobb figyelmet érdemel a' gerénrzes állatoknál a' meghosszult velő, 
melly a' hátgerénezvelót az agyvelővel (az alsóbb rangú életet a' fel
sőbbel) öszveköti. Ez az agyvelői vagy is lelki élet alapja, melly a' 
lelki életet a' többi élettel öszveköti, mellyben még az irritabilitas és 
plasticitas uralkodnak, 's mellyben még a z , mi kifejtésében mint ész
revétel, eszmélet és akarat fejtődik majd ki, mint köz érzés és eszmélet 
nélkül való vak ösztön szunnyadozik. Mint az agy- ugy a' megbosszult 
velő i s , melly amannak felhágó gyökereit rejti magában, két félből'áll, 
's mindenik fél a' gerénezvelő öt nyalábján kivül, három uj nyaláb-
kából , mellyek különb-különbféle tulajdonságokkal b í rnak, mint dr. 
M e y r a n x tapasztalati mutatják. Legnagyobb jelentésűek ezek közt az 
li. n. olajbogyónyalábok, mellyek csak a' szoptató állatoknál jőnek elő, 
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's az embernél érik el legnagyobb kifejléseket. A 'négy- ^s Iátdombok leg-
létalaposabb része ezekből ered; azonban, azonkívül hogy a' legtisztább 
érzékidegnek, a' látidegnek középponti vége különösen ezekben rejtezik, 
keveset tudunk azoknak való jelentéséről. Már L e g a l l o i s megmuta-
t á , hogy a' lehelés nem függ áltáljában az agy velőtől, hanem a' meg-
hosszult velőnek egy kis helyétől , a' nyakszirtlyuk mel le t t , a' 8-dik 
pár ideg eredete felé; a ' későbbi tapasztalatok, különösen F l o u r e n s 
legújabb vizsgálódási pedig kétség kívül valóvá tették, hogy ezen rész a' 
lehelés mechanismusának létalapos és eredeti orgánuma, mellyet csak 
keresztül kell vágni , hogy a' lehelés egyszerre megszűnjék. (L. Ma-
gendie Analyse des trav. de PAcad. des se. 1828) Azonban csak a' ha
laknál ez kizáró orgánuma a' lehelésnek, az állatok többi classisainal 
több vagy kevesebb befolyása van abba a1 gerénezvelőnek is. Mennél 
lejebb szálunk a' felsőbb classisokról az alsóbbakra, annál inkább fel
szabadul a' geréuczvelő a' lehelés mozgásiba való részvétel től ; ellenben 
megfordítva, annál inkább igyekszik mind azt magába egyesí teni , a' mi 
ezen mozgásokat eszközli , mind addig , mig a' halaknál ezen két velő 
létalapos és eredeti funrtióji teljesen elválnak egymástól, egyik nem 
tesz egyebet a' helybőlmozdulás, másik a' lehelés mozgásinál. A' meg-
hosszult velőben van a' tizedik ideg középponti vége i s , honnan itt van 
azon h e l y , hol a' gyomor 's más hasbeli orgánumok az agyvelőre mun
kálkodnak. A' meghossznlt velő megsértésére csaknem olly jelenetek áll
nak e l ő , mint a' kis agyvelő 's Varol hídjának megsértésére, t. i. az 
egyirányuság elvesztése, öszverogyás, a' megsértett oldalra fordulás, 
lábak megbénulása 'sat. Különös befolyások van eze^i rész nyalábkájinak 
a' szemek állására i s , a' mi onnan van , mivel nágyrészént innen veszi 
eredetét a' patheticus i d e g , melly Bell szerént a' ferde szemizniokat 
idegekkel tartja. A' mi a' megbosszult velő létalapos részének megha
tározását i l l e t i , Flourens tapasztalatiból ki j ő , hogy a' 8-ik pár eredete 
alatt metszvén azt keresztül , a' derék és fő minden lehelés! mozgási 
azonnal megszűnnek. Ezen pontban lakik Flourens szerént a' lehelésre 
szükséges mozgás princípiuma; ide teszi ő az életiség közönséges prin
cípiumát is, 's az idegrendszer életi- és középpontjának nevezi. Ha ezen 
ponton három 's több lineával alább esik a' keresztülmetszés, akkor 
meghal a' geréncz, de él az agyvelő; ha a' 8-dik páron felül esik a' 
metszés , az megöli a' fejbeit (enccpfiuh), élni hagyja a' gerénezvelőt. 
Legközelebb Despiney, egy franczia orvos, azt állítja, hogy az ebdüh 
a' megbosszult velő megsértésében á l l , mit macskákon , kutyákon, disz
nókon 's embereken tett számtalan tapasztalásnál erősit. A' nyavalya 
legmagasb lépcsőjén olly lágy a'megbosszult velő, mint a' tejfel. Egyéb
iránt a' meghosszult velőt ugy kell tekinteni , mint az egész agyvelő 
köz törzsökét , vagy is azon rész t , melly az agyvelő gyökereit magában 
rejti. Hátulsó nyalábkájiból, az u. n. kötelképü testekből sugárzik ki 
a' kis agyvelő, melly mintegy előképe a' nagy agyvelőnek, 's melly, 
mint magasb kifejlődés, a' magasb rendű állat knál 's érettebb életkor
ban mind inkább inkább túlhaladja a' megbosszult velőt , a' kifejödés-
beu. A' kis agyvelő alkatja tulajdon különösségekkel bir. Felülete bar
naveres szinü 's tekervényei hárántnienésii vonásokból állanak. A' szür
ke substantia, melly itt sokkal több véredényekkel bővelkedik, lemezen
ként ereszkedik le a' fejér substantiába, mell}* ennél fogva, ha az ember 
a' kis agyvelőt vizirányosan ketté vágja, néminemű fát ábrázol , melly-
nek ágai középben egy törzsökké formálódnak, 's mellyet élet fájának 
neveznek. A' kis agyvelő kettős substantiájának egymáshoz való viszo
nyaiban az állatok kiilönb-különbféle classisaiban véghetetlen különbség 
uralkodik. Wi l l i s , ama fényes elméjű angol physiologus, a' kis agyvelőt 
a' muzsika orgánumának tartotta. Ezen vélekedésre senki sem ügyelt 
mind addig , mig Geoffroy St. I l i l a i r e , az emberi csudák híres leirója, 
a' természetnek épen ezen eltévedésiből, annak nem helytelen voltát 
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niegmutatá. (L« Gluba Oot. 1827). Azt mondja ugyan i s , hogy az egy 
tes t te l , de kettős agyvelővel bíró csudának Qpolyops') érzékorganumai 
az arczon kettősök, két o r r a , négy szeme, két szá ja , két nye lve , de 
csupán csak egyetlenegy kis agyveleje, 's nincsen csak egy lénynek való 
vagy is csak egy pár füle. Ellenben a' kettőstestü ,?>de csak egyetlenegy 
agyvelejű csudának (synotus) csak egy arcza van , de két kis agyve
leje és két pár füle. Ezen nevezetes esetekben tehát kettős nagy agy
velővel kettősök az arcz részei , kettős kis agyvelővel kettősök a' fül r é 
szei is és megfordítva. Ha tehát ezen esetekből azt lehet következtetni, 
hogy mikor nincsen kis agyvelő, vagy mikor egyes vagy ke t tő s , fülek 
is vagy nincsenek, vagy egy vagy két pár van, 's viszont ha fülek nin
csenek, vagy különböző számúak, kis agyvelő is a' szerént vagy nin
csen, vagy részeinek számában különbözik: méltán lehet állítani W i l -
lissel, hogy a' kis agyvelő a' hallás életmivének fnnctiójába igen nagy 
befolyással vau , vagy is a' muzsika orgánuma, noha Geoffroy épen nem 
állítja, hogy annak egyedül ez a' tisztje volna. Gall szerént a' kis agy
velő, a' nemi ösztön orgánuma, 's noha nehéz hinni, hogy a' természet 
ezen functiónak az agyvelő legmesterségesb részét szentelte volna , do 
nem lehet tagadni , hogy erre több más jeles tudósoknak, nevezetesen 
pedig Serresnek tapasztalatjai is mutatni látszatnak. Ha a' kis agy
velő megsértetik, a' nemi részek ingerlésbe jónek , 's áltáljában ezen ket 
testrész nyavalyáji egymással többnyire kölcsönös öszvefüggésben vannak. 
A' halhatatlan Reil ngy nézte a' kis agyvelőt, mint galvanicus készüle
t e t , mellyre őt a' két különböző substantia réteges elrendelése vezér
l e t t é , 's csaknem hasonló vélekedése van az ujak közt Itnlandóiu.k 
is. Már Béclard tudta és mondot ta , hogy ha egy tőt valamelly ideg
be helyeztetünk, magneticussá lesz. Tudva van,' hogy Wilson Plii-
l iup , Edwards , Vavasseur, Magendie, Kr imer , Aldini és Wienhold 
számos tapasztalataik szerént , az idegrendszer galvanicus tüneménye
ket mutat. Rolando theoriájat egyébként igazolják legújabban Berandi 
tapasztalatjai is (Annqli univ. di medicina. Mai 182S), mellyeknél fog
va noha electricitas az egész idegrendszerben fejtődik k i , kivévén a' 
szagló és lát idegeket , de még is a' kis agyvelő annak főtanyája. Ro
lando ezenfelül a' kis agyvelőt minden mozgások forrásának 's eredeté
nek lenni állítja. Ezt az ideát Flourens magának tulajdonítja, 's jobban 
meghatározza, azt mondván, hogy a' kis agyvelő a' mozgások rend-
szabija (regulatora), 's hogy ettőí függ az életmives test mozgásinak 
meghatározása, a ' j á r á s , menés, megáiíás, leülés , repülés 'sat. Bailly 
azonban megmutat ta , hogy ezen véiemény. a' hasonlító anatómia nem 
bizonyítja. Így a' többek közt a' teknős békáná l , inellynek mozgási 
igen rendetlenek , a' kis agyvelő jobban ki van fejtődve , mint a' béká
ban , mellynek kis agyveleje olly cseké ly , hogy sokan annak létele fe
lől kételkednek, holott ezen állatnál a' mozgások igen rendesek 's ener
giával teljesek. Desmoulins sem hagyja helyben ezen idéa t , 's több ál
latokat felhoz, mellyeknek nincs kis agyvelejek, 's halakat , mellyek 
nagy inashusos energiával b í rnak , noha kis agyvelejek csekély. Még 
többet mutat Vlngtriniernek nevezetes taj)asztalatja, melly szerént a' 
a' kis agyvelő nac;7 részének megsemmisítése 's a' meghosszult velőnek 
öszvenyomása ellen nem állván i s , a' mozoghatás meg nem szűnt. 
Azonban nem lehet mind a' mellett s?m tagadni , hogy a' kis agyvelő 
megsértése az állat mozgásinak minemüségére elhatározott befolyással 
van , a' mint különösen Magendie tapasztalatjai mutatják. Mihelyt t i . a ' 
kis agyvelő vagy a' Varol hídjának egyik fele megsér te t ik , azonnal 
-elveszti az állat az egyirányuságot, nem tud ál lni , hanem a' megsértett 
oldal felé forogni kell neki; megváltozik ».a' szemek helyezete i s , a' 
megsértett oldalon lévő lefelé, a' másik felfelé fordul. Minthogy a' kis 
agyvelő megsértései a' szédüléshez hasonló mozgást hoznak e lő , in
nen Kraus minden szédülés okát abban keresi. Legújabban Giroirx azt 
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állítja {Analyst des trav. de VAvad, 1828), hogy a' kis agyvelő az ér
zések emlékező orgánuma, az ők öszvefüggetlen ideatársasitásinak őr
zője; hogy ő általa lesz az elmúlt jelenvalóvá az agy velőnek, annál fog
va hogy ő a' kívánás és félelem miveszköze, mint a' nagy agyvelő az 
a k a r a t é , 's noha ctak ő általa jöhetnek rendbe az állat egymást követő 
mozgási , de neki semmi egyenes befolyása nincs az önkényes mozgá
sokra , mellyek csak egyedül az agyvelőtől függenek. Mind ezek sze
r é i t a' kis agyvelő , a' gerénoz - és nagy agyvelő közt lévő közép tag 
tökéletesb kifejlésü, mint amaz , de tökéletlenebb, mint e z , 's a' nagy 
agyvelőhöz képest , melly a' középponti massának legmagasb közönséges 
kifejlése, mintegy előre készítő életmiv, 's annak mintegy csiralevele. 
Ennek functiújából ered a' plántai, eszmélés és szabadság nélkül való lel
ki é l e t , melly a' szabad 's eszmélő lelki munkásság csirája. Itt ural
kodik az érzékiség, 's functiója a' szívveréssel 's nemi functiókkal kö
zelebbi viszonyban Yan. A' köz érzésnek minden benyomásit 's vala
mennyi érzeleteket a' kis agyvelő fogad e l , de a' mellyek nem lesznek 
még benne előterjesztetekké. Különösen munkálkodik benne az eszmélet-
nélkül való ösztön, melly czélirányos mozgásokat hoz e lő , de erősben 
hat az önkény nélkül való mozgás organiimiia. A' megbosszult velő ösz-
veségének teljes kifejtődése a' nagy agyvelő, melly az állati képzésnek 
főpontja, 's mellyben az életnek belvalójá tulajdon functióvá lesz mint 
lélek. A' nagy agyvelő főrészei: a' négydomb, látdombok és csikós tes
t e k , mellyek a' nagy agyvelő szárán Ülnék, 's mellyekben az eszmélet 
kezd kifejtődni. Ezeknek abnormitasa vakságot, siketséget, az önkényes 
izmok megbénulását hozza elő. Legfontosb része a' nagy agyvelőnek 
annak köpönyege, melly két hemisphaerinnira oszlik, 's melly a' belső 
lélekmunkásság tanyája , hol az agy velőre vitt érzeletek az eszmélés 
egységére egyesülnek. Mennél magasb fokon áll az á lhi t , annál na
gyobb a' hemisphaeriumok kifejlése az agyvelő egyéb részeihez képest. 
Az alsóbb rendű állatoknál, mint a' halaknál, a' kis agyvelő és a' lát
dombok uralkodnak még a' hemisphaeriumokon; de már a' madaraknál 
ezek fordulnak felül, a' mi a 'szoptató állatoknál még szembetűnőbb, míg 
mindég nevekedvén elölről hátul ra , az embernél a' kifejlődés legmagasb 
lépcsőjére jutnak el. Egyébiránt az emberi agyvelő tökéletessége nem 
abban á l l , mint Aristoteles ál l i tá , mintha az embernek testéhez képest 
legnagyobb agyveleje volna, mert Cnvier, Tiedemann, Wenzel , Meckel, 
Carus, Desmoulins későbbi tapasztalatjai szerént , nem csak sok maj
moknál , különösen a' guenonoknál és sapajouknál, hanem a' mászó és 
éneklő madaraknál i s , najyobb a' testhez képest az agyvelő. Azon
kívül hogy az emberben az agyvelő előrésze, hol a' lélek magasb 
tehetségeinek orgánumai vannak, legjobban ki van fejtődve , legnagyobb 
számnak 's legmélyebbek ő nála az agyvelő barázdáj i , 's ennél fogva 
legnagyobb az agyvelő felülete. Desmoulins szerént , tizenkétszer na
gyobb e z , mint a', kaponya üregéjé. A' halak 's kétlakuak agyveleje 
egészen s ima, 's csak a' madaraknál jelennek meg a' kis agyvelőn, 
a' ragoknál , denevéreknél, fijahordóknál, fogatlanoknál, a' vakondak
nái és süldisznónál pedig a' nagy agyelőn is némelly előjelei a' ba
rázdáknak; a' lajhároknál és a' menyétnél van már egy két felületes 
barázda; valamivel több van a' vastagbőrüknél 's ragadozó állatoknál; 
több több a' majmoknál, egj'körmüeknél, és kérődzőknél, legtöbb pedig 
a' tengeri kutyánál és delfinnél, honnan ezeknek agyveleje legtöbbet 
közelit az emberéhez. Gall és Meckel tapasztalatjai szerént , az eiii-
bryoéletnek első szakában hasonlít a' nagy agyvelő egy egyszerű hó
lyaghoz , melly a' négydombnál nem sokkal nagyobb , de már a' hete
dik hónapban a' kis agyvelőt is túlhaladja elölről hátra nevekedésé-
ben. Ezen hólyagot a' gerénczvelőből 's legközelebb az agy velőszárak
ból feljövő, majd két oldalra oszló 's felül egymással öszverató velős szá
lak formálják, mellyek későbben a' foglalók által kölcsönös őszvehang-
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*ásba tiozatnak. A' további kifejlődésnél fogía a' hátgcrőnczvelónek 
ezen kisugárló szálain kivül az agyvelőból magából, vagy is inkább a* 
belső edényes hártya kileheléseiből is sok rostok 's concentricus fekte
tek fejtődnek ki, mellyek különb-különbféle irányban mennek, 'a az agy
velő massáját formálják. A' rostoknak ezen tulajdon irányban való fu
tása által állnak elő az agyvelő tekervényei és barázdáji. Az embryo-
életnek csak harmadik hónapjában látni imitt amott a' barázdák első 
jeleit , 's mig a' gyermeki korban is csekélyek azok. Az emberi agyvelői 
kifejtődésének története különös figyelmet érdemel. A' természet csak 
lassanként emelkedik az alsóbb formákról a' felsőbbekre. Az emberi agy
velő hasonlít elejénte a' békák , későbben a' halak , majd a' madarak 's 
utoljára a' szoptató állatok agy velejéhez, míglen a' tökéletesség legma-
gasb fokát e lé r i ; áltmegy tehát a' formálódásnak minden lépcsőjin, V 
végre lassanként kifejtődvén , csudálatos alkatja által minden állatokét, 
jóval felülmúlja. Az igy kifejtődött agyvelő az embernél 2 font S) 
unciától 4 font 4 unciáig nyom; mennél fiatalabb az ember , annál na
gyobb és súlyosabb a z ; ellenben a' hanyatló életkor, de a' sinlődő nya
valyák is megkisebbítik a z t Az agyvelő kisebb nagyobb kifejtődésének 
feltételei különbözők. Serres azt t a r t j a , 's nagy munkájában törvény 
gyanánt állítja fel , hogy a' fej verő ereinek 's az ezeknek megfelelő 
agyvelő részeinek kifejtődése közt állhatatos irány van, azaz , a' gerén-
czes állatoknál az agyreló némelly részeinek létele feltételes függésben 
van a' fejbeli véredényrendszer lételétől. Igen sok vér megy a' kifej
tődött agyvelőhöz i s , de nagyon kevés bele , a' miből azt lehet követ
keztetni, hogy azon sok vér nagyrészént annak élesztésére, elevenité-
séie 's munkásságának előmozdítására szolgál. Az agyvelő alkatjában 

<a' tapasztalás szerént igen ritkán találtatik valamelly szembetűnő kü
lönbség, de hogy az agyvelő tekervényeinek kifejtedésében 's egymás
hoz való képestségeiben véghetetlen különbségnek kell l enni , azt Gall 
tapasztalatjai eléggé mutatják. Hogy a' lélek nyavalyájiban is helye van 
ennek az agyvelő részeire nézve, azt Georget-nek 's másoknak rapasztalási 
bizonyítják. A' nyavalyák állal az agyvelő substantiája is sokféle válto
zást szenvedhet; néha keményebb, máskor lágyabb lehet. Az agyvelő 
meglágyiilásáról jó munkát irt Rostán. Az agyvelő a lkat ja , jelentése 
és az állati életre való befolyása elejétől fogva nagyon foglalatoskod-
tatta a' természetvizsgáló bölcsek fig3TeImét, mindenek kívánván es
ni rni az állati test legistenibb tagjának, mint Plató nevezi , belső ter-
Jnészetét. Már a'legrégibb időkben isDemocritus és Anaxagoras bontszol-
tak agyvelőt, az ujabb kornak pedig sok igen jeles emberei, mint Söm-
üiering, Prochaska, Vicq d' Azyr , Reil , Carus, Rolando, Tiedemann, 
Meckel-ek, Wenzel-ek, Rosenthal, Bell, Magendie, Flonrens, Serres, 
Bailly, Burdach 's mások szentelek ennek bővebb kitanulására tehetsége
ket. Hogy az agyvelő a' lélek tehetségeinek közvetetlen eszköze, azt már 
a' régi világ bölcsei is t ud ták , de hogy micsoda rendeltetések legyen 
egyenként azon sok csudálatos alkatú részeknek, mellyeket az agyvelőben 
az anatómia felfedezett, annak kikeresésében és felfedezésében csak az 
ujabb idők physiologusai foglalatoskodtak. Ezek közt első helyet foglal 
Gall, ki életének nagy részét ezen vizsgálódásoknak szentelte, mellyek őt 
azon különös és mély tudománynak kimivelésére jut ta t ták, melly az ő nevét 
halhatatlanná tette. (L. G A M , , KAPONYA, KAPONYATUDOJIÁNY.) AZ agyvelő 
pbysiologiai jelentésére legnagyobb világott hintett a' természetphilosn-
phia. Ennek magas nézetei szerént a' természetben lévő különbféle erőkT 
az öröklét egyes megtörött sugár i , 's mivel az öszveséges világ ezek
ből épül fel , ez isteni e rede tű , 's a' természet az egészben, az Isten 
ki nyilatkozása. A' természet végcharactere a' különbféleség, 's az ösz-> 
veséges természet ezen bélyegével bírni kell az egj es dolgoknak is. Már 
valamint a' materiális világ az isteni erő kinyilatkozása, ugy a' test 
élete a' véghetetlen lélek sugarának térben való előállása. A' lélek a' 
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térben való meghatározás által valósul meg , ezen korlátok okai az ő 
személyességének, individualitásának, valamint a' testi élet az ösideá-
nak meghatározott térkitöltés által való megvalósítása. A lélek a' leg-
m'agasb jelenet a' természetben, a' lét legmagasb emelkedése, mint egy 
égő pont, mellyben a' véghetetlennek különbféle sugári öszvegyülnek , 'a 
mellyben, mint az isteni lét tükörében, a' létei eszméletté l e s z , mit az 
öntudat 's önmeghatározás által bebizonyít. Ezen felséges isteni erőnek 
testtel felruházott képe 's materialis feltétele annak a' végességben való 
megjelenésének az agyvelő, melly az egész organismus íéjava 's kö
zéppontja, minden testbéli functiók közvetett vagy közvetetlen uralko
dója , mellyben az élet egyes sugári öszvegyülnek''s egységre sietnek. 
Hogy az agyvelő a' léleknek, mint dynamicus jelenetnek 's belső élet
munkásságnak , térbeli megvalósodása vagy is orgánuma, bizonyítja a' 
morphologia, azaz, a' lélek megfogásának az agyvelő alakjával való ösz-
veegyezése. A' lélek ugyan is épen azon jegyekkel b i r , mellyekkel az 
agyvelő, csak hogy azok ott tiszta munkásságra, időben megjelent erűra 
mutatnak, itt pedig ugyan azok térben állnak elő. Innen a' lélek orgá
numának csak az agyvelőt , 's nem az öszveséges idegrendszert lehet 
t a r t an i , mert az idegek csak elszaggatott , periphericus, a' léleknek a' 
testtel 's ennél fogva a' külvilággal való közösülését eszközlő részek ; már 
pedig a' lélek bélyege az egység, közönségesség, központosság, uralko
d á s , melly sugariv.il eleven viszonyban á l l ó , de tulajdon életté emelke
dő égőpont. Azonban mindenütt jelen van a' lélek a' testben, mint a' 
testi élet visszahatása szellemesiti a z t , és individuális czélokra vezérli. 
A' lélek az agyvelő által az életniives élet térbeli határkőiéhez köttetik 
ugyan , de ő az a' pont a' természetben, mellyben a' létei az őslételhez, 
a ' je lenés a' létalaphoz, a 'véges a 'végetlenhez, mellvből kiment, visszatér. 
Azt hogy az agyvelő a' lélek orgánuma, nem ngy kell érteni, mintha azt a' 
lélek mint eszközt használná munkálkodásiban, hanem hog3' az agyvelő a' 
léleknek a' térben való megvalósítása 's megmaradó kinyomása. Hogy a' lé
lek közvetetlen függésben van az agyvelőtől, világosan mutatja az, hogy az 
agyvelő minden afl'ectióji a' lelki életet is megbolygatják , mint az agy-
velőrázódás, gyuladiís, megpuhulás, kiszáradás, megsér tés , vizkórság 
'sat. Valamint az agyvelő állapotja a' lelki munkásság allapotját elha
tározza , ugy sokszor a' lélek is viszonyos befolyással van az agyvelőre; 
a' léleknek eleven és folyvásttartó munkássági, az erős indulatok vér-
tódulást okoznak az agyvelőre , és sokszor csupa lelki okokból abnormi-
tasok állnak elő az agyvelőben. Egyébiránt miképen hat a' lélek a' 
t e s t r e , mikép valósítja meg a' teremtésnek aiapul fekvő subjectnm és 
öbjectum közt lévő egységet, mikép olvad öszve a' világlélek kifolyása 
a' test tel , a' véghetetlen a' végessel, 's mikép lesz benne öntudattá, 
mikép hat végre vissza a' test a' lélekre ? ezek azon titkok sorába tar
toznak , niellyeknek fátyolán véges elménk soha keresztül nem hathat, 
mcllyek bennünket csudálkozásra gerjesztenek, 's tudnivágyásunkat szün
telenül inger l ik , de a' mellyeket csak a' földöntúli létei sugári deríthet
nek fel. A. Balogh Vúl. 

A G Y V K I J Ő I R E N D S Z K I (systema cerebrale). Ezen nevezet alatt ér
tetik az emberben, valamint áltáljában minden felsőbb rendű állatnemekben 
lévő egész idegrendszernek az a' r é sze , melly az agyvelőt 's az abból ki
menő vagy abba bemenő idegeket foglalja magában. Ehhez tartoznak tehát 
különösen mind azon idegek, mellyek az érzékek életmiveihez mennek. 
Ide számlálták különben a' gerénezvelőt 's az abból kimenő idegeket is, 
's van is erre annyiban néminemű o k , hogy az önakaratos mozgásnak a' 
gerénezvelő által való felébresztése és vezérlése az agyvelőből e red ; de 
még czélirányosabban is el lehet mind a' kettőt egymástól választani, a1 

mozgáshoz tartozó idegosztályt mint különös fnnetiót tekinteni, és azo
ka t gerénezrendszernek (systema vertebrale) nevezni (L. InEr.RKunszF.R, 
HÁTGERÉNCZRKNDSZKR). J, B, í'. 
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Á H Í T A T O S S Á G , a ' léleknek vallásbeli dolgokra f igyelmeztetését ' s 
a' felsőbb, szent , mennyei, isteni dolgokhoz 's az istenhez felemelését 
jelenti. Az ollyan vallásos emberek áhftatossága, kiknek hite az okossá
gon fundáltatik, leginkább a' gondolkodó lelket foglalatoskodtatja, 's csak 
annyiban érdekli a' szívet , a' mennyiben az elmében az áhitatoskodáskor 
megforduló szent gondolatok a' kimivelt szivben is a' háládatos örömnek, 
szeretetnek, csudálkozásnak, alázatosságnak 's bizodalomnak'sat. érzé
seit szokták gerjeszteni. Az illyeneknél csak ugy buzdulhat a' sziv áhi-
tatosságra, vagy csak ugy tápláltathatik a' felgerjesztett áhítatosság, 
ha az eltelem röviden de világosan 's hathatósan taní t ta t ik , 's az igaz
ságról meggyőzetik. Az illyen; meggyőződésből származik az érzés, 
melly annál elevenebb lesz, ha az értelemnek megmagyarázott tárgyak 
ott, a' hol illik, egyszersmind kellemes színekkel, jó Ízléssel és illő méltó
sággal le is festetnek. De egészen másképen van az ollyan vallásos em
berek áhitátosságával a' dolog, kik a' belső vallásosság természetét nem 
annyira az eltelem meggyőződésében, mint az érzésekben 's a' képzelé-
sekben helyeztetik. Ezeknél az áhítatosság csak homályos érzésekbeli bu
jálkodás , melly homályos érzések, különösen igen elevenen festett képek 
és mysticus szokásmódok által gerjesztetnek, sőt az illyenek az áhítatos
ság gerjesztésére némellykor még a' képeknél és a' mysticus szólásmó
doknál is többet , cselekedetek által okozott erős külső benyomásokat, 
egyházi drámákat kivannak. Hogy a' közös áhítatosság többek társasá
gában 's rendszerént a' templomban , a' házi ellenben otthon 's magá
nyosabban megyén véghez, az önkényt értetik. — Az áhítatosság még 
akkor i s , midőn legnemesebb és legméltóbb értelemben véte t ik , nem az 
élet czélja, hanem csak arra szolgáló hasznos eszköz tartozik lenni, 
hogy az élet nemesittessék , szépittessék és boldogittasnék, 's hogy ál
tala a' szentebb és felségesebb tárgyak iránt meglelkesedett sziv az ala-
fsony testi és földi dolgoknál mennél feljebb emelkedjék, 's minden szép
re , jóra és felségesre hova tovább hajlandóbb legyen. Áz igaz áhítatos
ság czélja a z , hogy a' földi élet 'homályos órájiia mennyei fényt terjesz-
szen, 's a' levert szivet a' hit és remény ereje által felemelje, a' földi 
örömeket megszentelje, 's okos emberekhez méltókká tegye. Ha az áhíta
tosság nem ezen czélokra vagy nem ezek közül valamellyikre intéztetik, 
ugy csak vagy puszta czéltalan szokás, vagy képmutatás. Az igazán áhí
tatos embernek belső érzései külsőképen is kimutatják magokat, p. o. az 
áhítatosság idején uralkodó, mély csendesség és mindennek eltávoztatása 
ál tal , a' mi az elmélkedést akadályozhatná. De az efféle külső jelek a' 
szenteskedők szemeiben fődolgok. E z e k , a^ nélkül hogy*sziveiket Isten
hez emelnék, az ég felé fordítják szemeiket, a' nélkül hogy az erkölcsi 
tökéletességtől messze maradásokat elevenen éreznék, színlett alázatosság
gal lesütik fejeiket, meghajtják magokat , öszveteszik kezeiket , arezra 
borulnak ' s a t ; minthogy az efféle külső isteni-tiszteletbeli szokásokat az 
áhítatosság veleje gyanánt nézik. — Az áhítatosság gyakorlásain ollyan 
inneplésbeli cselekedetek ér te tnek, mellyek által a' lélekben áhítatosság 
gerjesztetik. Ugyan illyen czéljok van a' lelki épületet tárgyazó könyvek
nek i s , mellyeknek iróji , ha czélirányosan akarnak dolgozni, azt tartoz
nak tekintetbe venni, melly mértékben vagyon olvasójik lelke a' vallásra 
nézve kimivelve. A' vallásnak miveltebb lelkű barátjai és barátnéji nem 
csak az ugy nevezett épületre készült könyvekben, hanem egyéb felséges 
tárgya munkákban, sőt versekben is találnak materiát áhitatosságok ébresz
tésére és elevenitésére. K. J. 

A H R I M A X, 1. D A E M 0 \'. 
A I I ) ES, 1. P l . UTÓ . 
A I G N A N (Etienne), költő és i r ó , a ' Loire mellett szül. 1773 Beau-

genoyban, 1814 olta a' franczia academia tagja. Híressé ezen munkák 
.'zerencsés fordításai tet ték: „ l l i a s , " és „Odyssea , " versekben, amaz ed-, 
dig francziául legjobb; Essay on crilicUmíl Popétól , versben, 's néhány 
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angol .románé, nrhrt Goldsmlthtől a' „Wakefieldi falusi p a p , " továbbá 
szomorú játéka „Brunehaut" ' operája, „Neph ta l i " (muzsikája Blangi-
nitól,) 's más jeles politicai Í rása i , mint ; Sur le junj , — De P élat des 
protestáns en Francé , dejjuis le XV tiécle jusif ii nos jours , (2-d. édit. 
Par is 1818.) — Sur les coups d' e'faí. A' Minerve francaise-t is jókkal se
gítette. Esze mindég szabadon j á r t , munkájiban önfüggésü lélek, de 
mindenütt mertekeltség. Senki sem merte azt, a 'mi t ő, „ h á m o r t de Louit 
XVI.íl szomorú játékával. Csak hamar kevés hétre a' király feje lehnllta 
után jelenék meg a' zajgó közönség előtt ezen első versezete. Köz hivata
lok helyein, a' rémités időszakában, nem siker nélkül szegezte magát elle
ne a' bitorlásnak. Napóleon 1808 a' külső dolgokra ügyelő osztály udva
ri titoknokjává nevezte. Megh. Par isb. Febr. 23 . 1824. Helyére az aca-
demiába Sommet lépett. D. G. 

A I B Ü I L I I o x , herczeg és Francziaország pa i re , f s külső dolgokra 
ügyelő minister XV. Lajos a l a t t , mint udvari ember megkülönböztető 
magát szellemmel 's elmésséggel; de egyébként üres vala mind azon tu
lajdonoktól, mellyek egy status emberében megkívántatnak. Az ó niinis-
tersége alatt történt Lengyelországnak elosztása, és ő csak akkor tndá 
meg ezen népek jusa ellen való at tentatumot, mikor mái- az végre haj
tatott . Maga XV. Lajos is igy kiálta fe l , midőn az neki tudtára esett: 
„ H a Choiseul még itt volt volna, ez az osztály meg nem történt volna!" 
A. 1720 született. Midőn XV. Lajos udvaránál fellépék, megtetszett ber
ezegné Chateaurouxnak, a 'k i rá ly kedvesének. Ez vala oka , hogy az olasz
országi seregnél hivataít kapott. A' királyi kegynek 's kedvetlenségnek 
különbféle változási után grófné Dubarry á l t a l , Choiseul megbukása 
után , abbé Terray vei és cancellarius Maupauval a' ministeriumba lépek, 
és ügyele a' külső dolgokra Francziaországnak gyalázat jára , melly ő 
alatta kilépek mind addig megtartott nagy diplomaticai szerepéből. A' 
svéd revolutióval is 1772, mellynek előre való készítésével maga dicse
kede t t , őt terhelik. XVI. Lajosnak throntisra léptekor eliktattatott a' 
niinisteriumból. Helyébe gróf Vergennes lépek 1774. A' királynétól 
gyűlölt A. számkivettetett 1775. s 'meghala számkivettetésében az 1780-ik 
utáni években. 

A i s s ú (Demois.), szerencsétlensége 's szinte romános környülményei-
ről esmeretes szép leányka, szül. 1089. Gróf Fe r r io l , franczia! követ 
Konstantinápolyban, 1500 liv. vette meg a' 4 észt. gyermeket , kit árosa 
circassiai herczegleánynak monda. A' gráf magával vitte Francziaország-
ba , 's a' gondos nevelés , mellyre b iz ta , a' leányka erkölcsi miveltségé-
nél egyebet el tijm mulasztot t , 's az erénynek született csak sokáiglani 
tévelygés után tér t vissza jó útra, Ártatlanságát a' romlott erkölcsű gróf
nak áldozta fel; ellenben Orleans herczegének legragyogóbb ígéreteire 
sem hajtot t ; számos imádóji közül egyedül chevalier d' Aidyt különböz
tette m e g , 's ezen szenvedély választotta e\ sorsát. D' Ardy máltai vitéz 
vo l t , 's ki akart lépni a' rendből , a' leányka ellenzetté. Szerelmek gyü
mölcse , egy leányka, Angliában lett a' világra. Ekkor kézdé A. bánni 
elkövetett gyengeségeit 's küzdék szenvedelmével; egy közbe jött beteg
ség tökéletesen megtérítette a' tévelygőt; 38 észt. korában mh. a' hálá-
datosság boldogtalan áldozatja. Leveleinek írásmódja kellemes és folyó, 
's a' szerzőt , ki olly őszintén nyilatkoztatja belsejének érzelmeit, lehe
tetlen meg nem kedvelni. Ezenkívül több aneedotákat foglalnak ma
gokban az akkor élt jelesb személyek életéből. Ezen levelek először egye
dül jelentek n ieg , jegyzetekkel Voltalretől , azután pedig Vi l l a r s , La-
fayette és Tencin assz. leveleivel együtt. (1800, 3 köt.) bb. 

An (a 'Romaiaknál Aquae Sextiae), fővs. a ' franczia Rhonetorkol, 
depar t . , az Arc mel le t t , 22,960 lak . , egy érsekséggel, kir. feljebviteli-
és kereskedési törvényszékkel, theologiai és törvénytudományi acade-
miával , collegiummal (college), szép könyvtárral , tudós társasággal és 
museummal. A' városnak több, kiváltképen painutfábrikáji vannak, nicl-
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lyek, valamint a' meleg ferdők is pusztulásnak kezdenek indulni. A' Minoriták 
templomában Nagy Fridrik inarquis d'Argeusnek emlékoszlopot emelte
tett. Ezen városnak egész Francziaországban legnagyobb mezeje van. A' 
város körül lévő nagy kertek lakosainak és mivelőjinek számos familiájt 
i s , a' franczia- és olaszországi városi közönségek módja szerént, a 'vá
rosi lakosok közé számláltatnak, innen tetszenek a' déli-europai városok 
népességének előadásai az utazók előtt gyakran nagyítva l enn i , mivel 
ezen környülállást nem tudják. Egyébiránt Aixnek, mellynek földje la
pályos, homokos, meszes és köves, fő- és jövedelmes keresetmódja a' se-
lyemtenyésztés és annak feldolgozása, kiváltképen pedig az olajfák szor
galmatos plántálésa és a' déli kerti gyümölcsök termesztése , mellyeket 
éjszaki Francziaország jól szokott megfizetni. L—ú. 

A J A C C I O , Corsica főv. 7000lak. és egy erősség által védelmeztetett 
kikötővel , éjszakra hasonló nevű öböl - ,'s a' Terignano és Restonico e-
gyesülése mellett a' sziget nyugoti partján fekszik. A' kikötőbe való eve
zés a' kinyúló kősziklák miatt nem egészen bátorságos. A. Bonaparte Na
póleonnak 's testvéreinek születéshelye, legszebb város Corsicán egy 
püspök lakásával. Kereskedésbeli tekintetben ti' korall- és szárdellahalá-
szatról esmeretes, ellenben kevesbbé nevezetes a' tudományos világban 
academiája által. L—«. 

A J Á N D É K , minden másra ál tr uh ázott tárgy vagy jus. 
A J Á N D É K O Z Á S , valamclly tárgynak vagy jusnak másra ingyen 

áltszálitása. Az ajándékozás a' kötéseknek vagy egyezségeknek egyik ne
m e , mivel ebben is megkívántatik mind az ajándékozónak, mind a' meg-
ajándékoztatottnak megegyezése, 's ha végbe men t , lekötelező erővel bir; 
a' honnan azon törvényregula származott, hogy az igéiét adóssággá válik, 
(promissum cadit in debi tum), t. i. ha a' megajándékoztatott fél által 
elfogadtatott. Az ajándékozás kétféle : az élők között és a' halál esetére. 
Ez , ha elfogadtatott, visszahuzhatatlan, a' kötéseket eg3'általjában meg-
semmesitő okokon kivül, 's a' megajándékoztatott, mihelyt az ajándéko
zás feltételei beteljesittetnek, vagy az ajándékozott tárgy áltadatik, 
azonnal urává leszen az ajándékozott jószágnak. Természetesen értetik, 
hogy csak a' magáét szabad elajándékozni, 's hogy azok , a' kiket akar 
természeti tehetetlenségek, akar a' törvény tilalma akadályoztat a' j ó 
szág elidegenítésétől, p. o. az esztelenek, a' törvénytelen korúak 'sat. fo
ganatos ajándékozást nem tehetnek. Ha ingatlan jószág ajándékoztatik élők 
között , annak sikeres helyen kell történnie. A 'ha lá l esetére történt aján
dékozás az elébbenitol annyiban különbözik, hogy csak azok tehetnek fo
ganatosán illyen ajándékozást, a ' k ik végrendeléstételre alkalmatosak; hogy 
csak azon jószágok lehetnek t á rgya i , mellyekről fogauatos végrendelést 
tehetni; hogy csak azoknak tehetni iilyen ajándékozást, a' kik iránt vég
rendelést is lehet tenni; hogy ezen ajándékozás foganatosságához mind 
azon külső szertartások megkívántatnak, mellyek a* végrendelésnél szük
ségesek ; hogy az ajándékozó, ha csak visszahuzási jusáról egyenesen le 
nem mondott, ezen ajándékozást , szintúgy mint a' végrendelést , akár
mikor is megváltoztathatja, sőt ha az ajándékozás valamelly bizonyos 
halálveszedelem esetére té te te t t , az a' veszedelem megszűntével magában 
is elenyészik. Ezek szerént tehát a' megajándékoztatott fél csak az aján
dékozónak halála után leszen az ajándékozott jószág urává. Th. 

A J A x , (görög). Aias). A' Trója ellen harezoló vezérek ketteje visel
te ezen nevet. Az első A. Ó i' 1 e u s , Oileus és Eriopis fija, Locr is i , hogy 
Telamonnak Ajax f i i já tól megkülönböztessék, k i c s i n y n e k nevezte
tett. Heléna kérőji közé tartozván , ő is Trója ellen vezérlé seregeit. A' 
harezban gyakorta dühhé fajult bátorsága. Ennek példájit a' Homerus u tá
ni költőknél olvashatni. Trója elfoglaltatásakor Cassandra Pallas templo
mában kerese menedéket, 's körülölelé az istenné szobrát ( s ta tua) ; Ajax 
hajánál, fogva vontszolta k i , 's a' szobrot kimozdította helyéből; mások 
szerént Cassandrát Pallas templomában meg is szeplősítette. Ulysses eaeii 
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tette miatt bevádolta Ajaxot; de ez esküvéssel mentette ki magát. A* 
istenné bosszúja elérte mindazáltal a' gonoszt , 's a' tenger hullániiba 
temette. —• A' második A j a x Salamisi, Telamon fija, Aeacns unokája, 
volt. Ez is Heléna kérője lévén, 12 hajóval ment Trója ellen. Ilomerus 
legvitézebb 's legszebb hűsnek magasztalja Achilles nlán. Többet cselek
szik, mint szól, de a 'mel le t t ny í l t sz ívű , ' s nemes büszkeség jelezi cha-
racterét. Midőn Achilles halála után ennek fegyverkészlHete, mellyre a' 
rokonság és vitézség just adának nekie , Ulyssesnek itéite' .nék, a' harag 
és düh erőt vettenek le lken , 's kétségbeesve kardjába déli. — s — 

A J K K O G Á S , (imboccatura, enibouchement v . emboiichnre), a/ou 
mód , mclly szerént az ajkakat a' fúvó muzsikaszerszámokhoz alkalmaz
ta t juk , 's minthogy a' fúvó szerszámok formájukra nézve igen különbőz-
nek , azért ezen módis sokféle. Nagy befolyása van pedig a' muzsikára, 
mivel- a' hang t isztasága, keménysége, lágysága vagy gömbölyüsége 
egyedül ettől függ, a? honnan hosszas gyakorlást kivan. J. 

A J o u R foglalni 'sat. valamelly drága követ ugy szokták , hogy an
nak csak kerülete borittatik b e , két lapja pedig fedetlenül, 's igy az 
egész kő általlátszó marad. 

A J T A I (András), nagyhirii erdélyi o rvos , szül. Közép-Aj tán 1072; 
először az udvarhelyi gymnasiumban, azután a' nagy-enyedi collegiumban 
dicséretesen végezé tanulását , 's 1713, gróf Teleki Jósef és Sándor által 
segit telvén, külföldre, nevezetesen Haliéba ment , hogy ott magát egé
szen az orvosi tudománynak szentelje, i t t az orvosi főtisztességet elnyer
vén, két esztendő múlva Berlinbe utazott, honnan a 'következő esztendőben 
Németország egyéb universitasait látogatá m e g , 's végre Hollandiába 
men t , hogy ott különösen Ruysch szorgalmának csodálkozásra méltó mes-
termivei t , mellyekkel ezen hires anatómus az állati test rejtett alkatját 
felfedezni igyekezett , láthassa, Hogy semmit el ne mulasszon orvosi es-
mereteinék tökéletesítésére, áltment a' tudományok és mesterségek iilö 
helyébe Angliába, honnan a' nem kevesbbé tudós Francziaorszigba jöt t 
á l t a l , 's mind a' két helyen gazdag esmereteket gyűjtött. Németország 
nevezetesebb városain keresztül tért vissza hazájába, hol hire neve nap
ról napra nevekedett. Megholt 1733, életének 62-ik esztendejében jószá
gában száz-Nádason. Tudós beiktató értekezésén kivül: „Az orvosi- és 
erkölcsi tudomány öszveköttetésérőj", egyebet nem irt . A. Balogh Pál. 

Á J U L Á S (animi deliquinm, l ipothymia, syncope) , olly nyavalyás 
je lenet , melly minden functióknak, különösen pedig az érzékeknek hir
telen való , több vagy kevesb ideig tartó eltágulásával jeleli ki magát , és 
a' melly tnlajdonképen az idegmunkásságnak hirtelen való elnyomásában 
ál l . Ezzel kezdődik, 's elterjed majd a' többi functiókra i s , mellyekre 
az idegmunkásságnak befolyása van. Innen azok, kiknek idegrendszere 
ingerlett 's elgyengült állapotban van , az ájulásokra igen hajlandók, 's 
olly alkalomadásokra esnek abba , mellyeknek másoknál nem volna azon 
következések. Előállni pedig látjuk a' szerfelett való megszorításoktól, kü
lönösen a' szülésnél, a' nedveknek, különösen a' vérnek szerfelett való 's 
igen hirtelen kiürí téseitől , 's minden külső körny ül menyektől , mellyek 
az idegrendszert elevenen izgatják, p. o. az erős szagoktól, erős megijedestol 
'sat. az indulatgerjedelmektőí, rossz levegőtől, a' főnek vérrel való megtelé-
sé tő l , ' s némelly más nyavalyáktól, p. o. a' tüzes fene, ideg- és rothas/.tó 
hideg, sziv és nagyobb edények organicus hibájitól 'sat. Ezen nyavalya ki
sebb mértékében a' betegek gyengeséget, zavart főt, bódnlást , szédülést, 
szorongattatást, fülcsengést éreznek ; felhőt, fátyolt vagy setétséget látnak 
szemeik előtt; szemeik elvesztik fényeket, 's kékes gyűrűt kapnak, arezok 
elhalványodik , beesik; az izmok elgyengülnek, 's a' testet nem hordhat
ják. Nagyobb mértékében vagy egészen elvesz az öntudat , vagy zavaros 
képzetek homályosítják a z t , akkor az érverés igen lankadt , kicsiny, lus
t a , al igérezhető, a ' lehelés r e s t , a ' tagok hidegek. Ezen állapot rend
szerént rövid idő alatt elmúlik, 's csak a' gyengeség érzését hagyja ma-
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ga után, de ez is lassanként elvesz, 's nem nagyfontosságú, mikor elmuló 
alkalomadásokból eredt. Ha azonban valaki gyakran minden külső alka-
lomádágok nélkül ájnlasba e s ik , ez már Hyppocrates mondása szelént 
veszedelmes. Végre némelly esetekben ugy is lehet az ájulást tekinteni, 
m i n t a ' természet jóltévő intézetét , mellyel a' végre é l , hogy nagyobb 
károkat elkerüljön. A' vérzéseknél előálló ájulás p. o. azt eszközli , hogy 
a1 vérzés megálljon; természetes gát az a' szerfelett való fájdalmak ellen. 
Mind e' mellett is szokás az ájulast mindég hirtelen e lűzni , 's a' végre 
felizgató vagy repülékeny ingerlő szerekkel élnek, p. o. a' naphtákkal, 
mellyékből néhány cseppet beadnak, ha a' beteg nyelhet ; másként az 
arczra néhány csepp bideg vizet fecskendenék, a' halántékokat eczettel 
dörgölik, vagy az orr ala valami erős szagot tartanak. A' gyökeres cu-
ra azt kivánja, hogy az ájulás okai elhári-AHssanak , vagy is hogy azon 
nyavalya, mellynek az ájulás csak egy fősymptomája, méltéi tekintetbe 
vétessék 's kiirtassék. A. fí. V. 

A K A R Á S . Ha az akarat alatt a' lélek azon tehetségét ért jük, melly 
szerént önmagát elhatározza, ugy az a k a r á s ezen tehetségnek valósá
gos használása; öszve van az kötve valamelly czélnak képzetével, 's ma
gában foglalja annak futólagosb vagy meggondoltabb megfontolását, mi 
történhetik ezen czélra nézve , 's cselekedetünk következéseit. Hozzá 
tirtozik tehát az e 1 h a t ár o z ás i s , 's a' feltétel valamelly következő 
cselekvésre vagy magatartásra való tekintetben. Ebben különbözik a' csu
pa k í v á n á s az a k a r á s t ó l ; mert amaz a ' csupa vágyás és óhaj
tás lépcsőjén marad; az a k a r á s pedig a ' munkásságra való elhatá
rozás. A. B. 1'. 

A K A R A T . AZ akarat az értelemnek ellenébe tétetik , 's a' vágj ásnak 
és az érzéki világba való behatásnak öntevőségét jeleli. A' vágyásnak az 
az őntevósége abban áll, hog3' az ember valamelly feltett czélra bizo
nyos eszközök által siessen, következéskép v ál as z t á s n a k van itt helye, 
honnan a' tehetség neve. Az akarat ennél fogva a' czélos megfogások 
szerént irányzott vágyás. Azonban ezen jelentés szerént egészen egy je 
lentésű az akarat az ö n k é n n y e l , a z a z , a ' természetszükségesség ál
tal nem közetlenül elhatározott t ö r e k e d ő t e h e ts éggel , és arra megy 
k i , mi hasznosnak vagy ártalmasnak tartatik. Ezen értelemben az önké
nyes vágyódás- vagyakaratnál közvetőleg munkálódik az ösztön, azaz, az 
ember vágyódik a' kellenietesre, 's törekszik a' kellemetlent elkerülni, 
bizonyos erre vezető előre képzett e s z k ö z ö k által. ]gy különbözik az 
emberi önkény az állatitól (arbitrinm brutnm), melly ott fordul elő , hol 
a' vak ösztön, nem erőltetve munkálódik közbe. A' szorosb értelemben 
vett akarat ellenben, vagy az erkölcsi vágyódó tehetség az a' tehetség, 
mellynél fogva az okosra vagy m a g á b a n j ó r a törekszünk, mellyben 
az állatoknak nincs részek. Az akarat szabadságot tesz előre fel ; az em
ber eltávozhatik a ' j ó t ó l , és követheli az ösztönt; akkor az akarat nem 
hathatós. Abban áll tehát az akarat szabadsága, hogy az ember magát, 
a' természetszükségességtől függetlenül, cselekvésének egy törvénye sze
lént határozhatja e l , innen a' cselekvés törvényei , mellyeket a' practica 
okosság ir élőnkbe akarattörvényeinek vagy szabadságtörvényeinek is ne
veztetnek. (L. SzAiunsÁfi.) Ezen törvények az emberiségnek és azzal 
egyszersmind az Istenségnek is igaz akaratja. De azon akaratot hijnk 
t i s z t á n a k , melly csupán a' jóra van irányozva; a' mennyiben azonban 
az ember egyszersmind érzéki valóság i s , akaratja még mindég p a t h o -
l o g i c u s lesz, azaz , nem lesz soha az érzéki ösztönök befolyásától sza
bad , és csak az Istennek tulajdonítunk tiszta akaratot. A, B. F. 

A K R A R (Mohainmed), hindostani mongol császár, legnagyobb fe
jedelme Asiának az ujabb időkben. Szül. Amerkathan a' heg. 940 észt. 
(1542 K. u.), atyjának Huniajiinnak halála után, ministere Beyram gyám
sága a la t t , 13 észt. korában lépett a' thronusra. Jeles tehetségei korán 
kifejlettek. Ellenségeit 's birodalma vezére i t , kik között vala Beyram 
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i s , vitézül meggyőzte. Ritka szelídség jelezte minden lépését. Mind a' 
mel le t t , hogy a' nyugtalanságok lecsilapitására seregeit birodalmának 
hol egyik , hol másik provinciájába kellé vezérelnie, a' tudományokat, kü
lönösen a' históriát kedvelte, 's szünetlenül birodalmának belső igazga
tásával foglalatoskodott. Minden .provinciának népességét, termékeit és 
készítményeit megvizsgáltatta, 's ezen statisticai munka sikerét ministe
re Abnl-Fazl írásba foglalta öszve, melly „Ajin Ak6ariií czimet visel 
(ang. Calcuttáb. 1783—86 ,3 kö t . , újra nyomt. Lond.) Mh. országlása 
49 évében 1017 (1604) Agrához közel még most is látni pompás sírját. 
Követte fija Selim , Dijhangir név alatt. —f— 

A K E N sí DE ( M a r k ) , szül. 1721 Newcastleben a ' T y n e rnel i , , 18 
észt. korában a' theologia tanulása végett Edinburgba m e n t , de azzal 
nem sokára a' gyóg3"tudománjj; cserélte l e l , "s kedvelésből a' költés m :-
vészségé t i s gyakorlottá. 1741 Leydenbe ment , a' hol 1744 medicina de 
c tora lett. Visszatértével tudományát elébb Northampton-, azután Hamp-
s tead- , végre Londonban gyakorlá. Itt csekély praxisa mellett Szegényül 
fogott volna élni , ha nagylelkű barátja Dyson esztendőnként 300 fonttal 
nem segíti. Mh. 1770 mint a' tudományok királyi társaságának és a' 
londoni orvoseollegiumnak tag ja , cambridgei doctor és a' királyné udva
ri orvosa. Költeményei a' didact. és lyr. nemhez tartoznak. Három ének
ből álló legjelesb munkáját „l'leasitres nf imaginalioirí 23 észt. korában 
adta ki. 

A K E R B L A D (János Dávid) , szül. Svéd , igen f ia ta l korában jutott 
a' svéd követséghez Konstantinápolyba, mellynek végre titoknokja lett. 
Ezen hivatal viseltében a' keleten u tazot t , p. o. .Teriisalemben , Troasban 
1792 és 1797, mellynek fekvéséről Le Chevalier utazása német fordítá
sához pótlékokat adott (kidolg. Lenz , Altenburg és Erfurt 1800). Egy 
ideig (1800 körül) Göttingenben mulatot t , azután mint svéd ügy viselő 
Parisba ment. Nem elégedvén meg a,' honjában történt változásokkal, a' 
mint mondják , Svédországtól egészen megvált , 's Romába költözött, hol 
herczegné Devonshire 's mas literaturakedvelők gyámolilák tudományos 
igyekezeteit. Mh. Romában Febr. 8. 1819. Munkáji a' keleti és nyugoti 
nyelvek nagy esmeretére mutatnak, mellj'eket nem csak tudósoknak tudott 
fejtegetni, hanem beszélt is azokon. Emlékezetesek: „Lettre á M. Silvestre 
de Sucy sur V eeriture cursiie copleu >„Magn. encycl ." 1801 , V. köt .) , 
„Lettre á M. de Sucy sur P inscriplion egyptienne de Mnselteíi (ugyan 
ott 1802, 111. köt.) , „A'oítce sur dettx inscriplions en varactéres runi-
ques trouvées a Venise et sur les Varanges avee les remarques de M. <P 
Ansse lilloisou" (ugy. ott. 1804. V. köt.) A' palaeographiára és epi-
graphieara nézve fontos : „Inscrizione greca sopra uaa lamina di pi-
vntbti trovala in un sepvlcro nelle vicinanze d? Alcneií (Roma 1813, 4.) 
mellynek végrehajtásában a' halál megelőzte. Nyom. munkájinak utolsója 
e g y : „Lettre sur une inscriplion phénicienne trouvée á Athénéi'-^ (Roma 
1 8 1 4 , 4.) gróf Italinskyhez. — A' franczia nemzeti institutum levelező
j e , több tudós társaság tagja volt. Tetemei Romában Cestius pyramisa 
mellett nyugszanak. 

A K Ó , híg jószágok mértéke, kiváltképen pedig bormérték. Szászor
szágban 63 kupás (A'anne) és egy Ahm-nak fele, egy hordónak ö töd- , 's 
egy Fuder-nak tizenketted-része. Hannoverában 32 kupás , és egy Fuder-
nak tizenötödrésze. Hamburgban 16 kupás , egy Ahm-nak ötöd 's egy 
Fuder-nak harminczadrésze. Anstriában 40 pint 1 akó ; 10 akó egy hor
dó ; 30 akó egy Drei l ing, 's 32 akó egy Fnder. Würtembergben egy akó 
annyi, mint egy O h m vagy A h m , azaz, 160 p i n t , és 6 akó tesz egy 
Fudert . Nürnbergben és Zürichben egy akó 94 kupás; Bernben csak 25. 
Az alsó-magyarországi akó (az ugy nevezett posoryi akó, meliy, R u s t 
és S o p r o n y városokat kivévén, mellyek a ' felső-magyarországiakó
val élnek, egész Alsó-Magyarországon köz divatban van) áll 32 pintből 
(kiijából) vagy J64 magyar icczéből ; és 2868 franczia cubikujnyinak, kö-

# 
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vetkezésképen mintegy •/» pinttel kellene nagyobbnak lenni I alsó-aua~ 
triai akóníü, melly 2852 cubikujnyi; azonban tapasztalásból bizonyos, 
hogy csak 3 6 , legfeljebb 38 alsó-austriai pintet teszen. A' felső-magyar
országi akó pedig 3066—3824 franczia cubikujnyi, következésképen 
61 7/8 — 53 5/8 alsó-austriai pint. A' közönséges életben 4 felső-magyar
országi akót 5 alsó-austriaiba vesznek. A' Hegyalján a' gönczi hordó k ö 
rülbelül 2 >fa akót teszen. A * * * «. 

A L A B Á S T R O M , egy f inom gipsznemü k ő , melly abban különbözik 
a'{gipsztől, hogy polírozni lehet. Szine rendszcrént fejér , gyakran zöld, 
szürke, vereslő. A' rVglek ezen követ a' márványhoz számlálták ; de et
től lágysága által különbözik. A' legszebb 's jobb nem kétség kivül a' 
fejér. Az alabastromot legelőször az arab hegyekben fedezték fel , azután 
Egyiptomban , Syriában sat. Találtatik azonkívül Olaszországban, (hol 
különösen a' monteacutoi fejérsége és nagysága által jeleli ki magát,) és 
Francziaországban , Németországban az alabástrom igazi hazája Thnrin-
gia, nevezetesen Nordhansen környékei , Hohenstein grófság, Stollberg, 
Weissenfels tájai. Nálunk a' Kárpátok elágazásaiban alabástrom bőven 
találtatik. A. B. V. 

A i. A K J X T ú K, B i R A L A K. Bábalakak nevezete alatt ollyan mester
séges bábokat értünk, inellyek elrejtett fonalak, zsinegek vagy drótok se
gedelmével vonatnak 's igazittatnak, 's mellyekkel e' végre külön készült 
kis játékszíneken (alakjátékszineken) darabok is já t sza tnak , minthogy 
az álfalak (színfalak, Coulissen) megett rejtekező személyek a' hozzá va
ló szavakat mondják. A' két személy közt folyó beszédet közönségesen 
az alakjátékos, a' ki az alakok mozgásait igazgatja, maga szokta vál
toztatott hangon mondani. Esmeretes volt már a' Görögöknél 's Roma
iaknál, minthogy Herodotus, Xenopl.on, Aristoteles 's mások emlékeznek 
ollyan fa alakokról (bábokróí) , mellyek zsinegek segedelmével mozgattat
tak , 'sat. Gyakran gyermekek ijesztésére, a' nép szétoszlatására 'sat. is 
szoktak volt ezeket használni. (L . Bechnann .^GescAic/ile der Erfindungen'-'-'). 
Ujabb időkben az alakjátékok, nevezetesen Francziaországban nagy ked
vességre kaptak ; sőt feltalálásokat is a' 17-ik század középe táján egy 
Frai.cziának, Brioché foghuzónak Par isban, akarták tulajdonítani , a' ki 
azonban csak tökéletesítette. 1674 Parisban énekes alakjáték is volt , 
melly soknak tetszett. Olaszország több nagyobb városaiban még most is 
vannak alakjátékszinek (mint p. o. Majlandban a' Teatro Giro/amo), mel
lyek rendesen játszanak a' többi játékszínekkel, 's főbb ranguaktól is 
meglátogattatnak. A' bábok itt olly mesterséges készületük, hogy tulaj
donosaik vélek nagy darabokat 's énekes játékokat adhatnak. Németor
szágban is vannak vándorló alakjátékszinek, mellyek részént erőmivbeli 
készségek, részént kíméletlen de gyakran igazán nevetséges tréfájikkal 
paliérozottabb közönséget is képesek mulattatni. Mind az által itt az alak
játék a1 legalacsonyabb nép mulattatásáig hanyatlot t ; a' legalább való or
szágos csavargók , kik a' legilletlenebb kétértelműségek segedelmével ipar
kodnak a' köznép tetszésének megnyerésén, gyakran csak segédeszközül 
használják a' végre , hogy általa ollyan tartományokba lopózhassanak, 
hova különben menniek nem volna szabad , és hogy a' tudatlan 's könnyen 
hivő köz nép erszényét üríthessék. A' miért is több országokban , ne
vezetesen Burknsországban 's Dániában , kemény parancsolatok adattak a,' 
törvénytelen mesterség 's alakjátékok bejövetele ellen. ^ í * * * s . 

A L A K Z A T , 1 . P R O J K C T I O . , 
A L A M A N N I (Luigi) , híres olasz költő , Florenczben szül. 1495. Nem

zetsége a' respublica legelébbkelő nemesei közül való vol t , 's mint ol
lyan , nagy részt is vett hazája történetei vezetésében. Apja a' Medici
ekkel tartott. Július cardinalis, ki X. Leo pápa nevében uralkodék i t t , ve
le is éreztette kegje i t , de Alamanni hazáját tovább is respublicának akar
t a , 's a' Mediciek ellen öszveesküdött, 1522 Rucellai ker t jében, lova 
a' legjobb fűk szoktak volt járni (1. K L T K L I . A I ) , szítta magában e' lelket-
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A1 Július megöletésére czélzás ki tudódott , Luigi Velcnczél e szökött. Jú
lius pápává lesz VII. Kelemen név alatt , 's előle most Brescian, (ienuán 
keresztül , hol Doria Andrással lépett bará tságra , Parisba [vonul. Ott, 
kedves magaviselete, költői lelke 's tanultsága I. Ferencznek kedvelt
jévé teszi. VII. Kelemennel jól volt Ferencz , de Alamannit azért még is 
védelmezte. Fogva tartja 1527 V. Károly császár VII. Kelement az An
gyalvárban, Florencz kergeti a' Medicieket, respublica megin t , 's hi-
ja vissza Alamannit tanácslójának. Mit tegyen ? A' hatalmasabb császár
ral tartson e , kinek a' pápa is pártjára lépek imjr, vagy 1. Fereiicczel 
szövetkezzék ? Az okosabbak az elsőt sü rge t ik , a' többség Ferenczet 
kiáltja. Visszaül te t i V. Károly a' Medici háza t , inondá. „Szóljon Ala
manni" . E z , igy hivé a ' n é p , gyűlöli Kelement, háládatos lesz Ferenc i 
hez. És Alamanni a' császárt ajánlja. Vége a' népné l , minden léptét le
s i k , Genuába szalad. Doria ot t egyik feje a' császári pár tnak, Alaman
ni több jó intést küld hazájába. Hijában. Florencz a'császáriak kemény os
troma alatt 1530 elesik, oda szabadsága, örökös uralkodó házat válalni 
kénytelen. Most tetszék ki Alamanni eiőrenézése, magas öumegtagadása. 
Alessandro de Medici, Florencz uj feje, herczege, kiszabott helyekre küld 
egy falka Florenczi t , Alamanni számkivetése Provence. Túllépik 1532 a' 
határon, Florenczbe idézik azért törvény elejébe. Nem jelenik meg, 's most 
mint pártos, örökre száműzött. Egyetlenegy örökével, a'költői mivészséggel 
elvándorol I. Ferenczhez. „ K i r á l y " mondja , „ellened valék mint hazafi, 
mint tudományszerető hozzád jövök tudománybecsülőhöz". Ferencz annyit 
adott neki, a' mennyit elvesztett. Catharina daMedici, az Orieausi hg. 's ké
sőbben Henrik franczia király hitvese, nagy fizetéssel udvarmesterének veszi 
fel. De Alessandrót 1537 gyilok végzi ki, 's Alamanni Filippo Strozzi zász
lója alatt törekszik száműzött pajtásival hazájába utat vágni. Elvesztik csa
tájukat Monté Murlónál, megint Parisba tér. 1530 Romában, 1544 Feri-a
rában fordul meg. Itt egy ideig, Ippolito da Este cardinalis szolgalatjában, 
a' franczia királyé elhagyása nélkül, ki ekkor Mihály rendjével is megtisztel é, 
's 1544 V. Károlyhoz a' crespiibéke után követül kiildé. Alamanni hizelke-
dőleg szólítja meg a' császárt,, majd minden periódusa elejét ezen szava: ,,.</-
guila.^ A' császár elmosolyodva vágja ketté beszédjét a' költőnek e' versével: 

•>*grif«g"a •, 
Che per piü devorar due becchi porta'-'-. 

Alamanni a' kakassal mondatja ezt a' sasról versében, meliyet 1. Fe
rencz dicséretére i r t , Károly olvasta a z t , azért tudta illyen jól ide al
kalmaztatni. De Alamanni nem hagyta magát elakasztani. „Mint költő 
iram a z t " monda, „kinek szabad az igazságon tul menni, a'követ t isztel i ." 
Tetszett az a1 császárnak, elhalmozta dicséretével, 's a1 követség jól vég
ződött. 11. Henrik király is becsülte, többféle országos dolgok eligazítá
sát bizta rá. Udvarával volt Amboiseban, midőn a' vérhas 1550 kivégez
te. Házas kétszer volt. Első feleségétől való idősb hja maconi püspök lett, 
az ifjabb franczia gárdakapitány. Munkaji , mellyeket többnyire 1. 
Ferencz körül i r t , a 'köl tésnek majd minden neméből valók. Opere To-
scane^ (Lyoné 1532, kétkötetb. 's későbben többször) zsengék. Elégiák r i-
metlen versekben, pásztori dalok, gunyversek , sonettók, bymnusok 's el
beszélő költemények. Ezek közül nIl diluvio Romano1'* különös becsű. Sel-
'ce 3 könyvben, Phaétonról a' mese , Sophocles Antigonéjának fordítása, 
a' mit az Olasz eredeti gyanánt tisztel. VI. Kelemen mind ezt eléget
tette Romában, de a' későbbi világ sokat közülök még is az olasz literatu-
tura arany korából lévőnek vall. Azonban feljebb való ezeknél tőle: Della 
coltivazione librt 6. (Parisb. 1546 legelőször, későbben több helyen.) 
Ez a' legjobb tanító versezet olasz nyelven. Egy polezon áll Virgilius 
georgicumaival. „Könnyű 's kedves harmónia hív kísérője o 'versezésnek" 
mondja a' „Parnasso i ta l iano" kiadója, a' legelső versi sciolti (oldott versek) 
hosszú sora , meliyet Olaszország nem u n t , sőt gyönyörködve olvasott. 
Kddig Trissino nem haladott Itália liberata-jában , még Tasso sem selle 
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giomate-}iral 'sat. Girone il Cortése tőle romános (reges) költemény 24 ének
ben , és L' Avarcldde hős költemény octava r imában, a' mai Bourges 
{Avaricum) városa ostromáról, nem nagy hirü. Az eIső](íjíron le Vouriois 
franczia lovagroman szabad fordítása , a' másodikban lliast hidegen 's ra
boskodva utánazá. Flóra czimii vig játéka már az ő általa kezdett 16 so
rú vitrísitruccioH-k (sikamodó versek, mivel minden sor dactylussal vég
ződik) miatt sem tetszett. Epigranunájiban nincs elég élesség. — Alaman-
ni Írásainak könnyüség , világosság 's tisztáitság altaljában a' l e lke , de 
költői velősség 's emelkedés nem igen lenditi meg bennek a' képzelést. — 
Eletét gróf Mazzuchelli i r ta meg. Dbbrentei Gábor. 

A L A M I Z S N A . A' szegények iránt a ' jótétemény áltáljában alamizs
na f osztogatás által nyilatkoztatja ki m a g á t , 's ollyan kötelesség, melly-
re senki sem kinszerittethetik, 's mellyet kéréssel lehet megnyerni. Az 
erkölcsi törvény minden embert kötelez az adakozásra, mert ezt mondja: 
tégy mindent, a' mi tőled kitelhetik , a 'végre , hogy mások igaz czéljai-
kat elérhessék. Minden embernek főczélja pedig a z , hogy' erkölcsi el-
rendeltetésének megfeleljen, a' mi az életre mulhatatlanul szükséges dol
gok nélkül nem történhetik meg. Ezen okból tehát 's nem jutalom kívá
násból, sem nem egyéb mellékes tekintetekből kell vagyonúnknak egy 
részét a' szűkölködők elősegítésére fordítanunk. A' felhányt vagy szemre
hányt jótétemények megszűnnek •jótétemények lenni. Kivel mennyi jót 
kelljen tenni, azt egy felől a' szűkölködők érdemessége, más felől az ada
kozó értékének menn3Ísége határozza meg. Adakozásunkban kötelesség-
beli czélunk nem lehet egyéb, hanem a z , hogy mások erkölcsi munkássá
gát előmozdítsuk. Ha lát juk, hogy ezek erkölcsi romlottságból mulatják 
el a' szükséges dolgok megszerzését, vagy hogy adományunkkal vissza
élnek, meg kell segedelmünket tőiök tagadnunk. Értékünk tekinteté
ből pedig csak ollyan mértékben kell adakoznunk, hogy magunknak 
maradjon annyi , a' mennyi kötelességünkbeli cselekedeteink véghezvi
telére megkívántatik. Ebből könnyen meglehet határozni , mennyit 
és kiknek kelljen adakoznunk. Egyúttal pedig azt is törvényünkké 
tegyük, hogy jobb kevésnek bővebben, mint soknak szűken adakoz
ni , és hogy jobb adakozásunkkal az elszegényedésnek elejét venni, 
mint a' szűkölködők nagy elszegényedéséig várakozni. (Vó. S Z E G É 
NYEK.) 

Ar. A N D (Oland), több egymás mellett lévő szigetek neve a' hothniai 
tengeröbölben, mellyekaz éjsz. sz. 59° 47 ' — 60° 32" és a 'ke l .h . 36° 57' 
— 39° 47' (Ferrótói számlálva) közt feküsznek, 22 nsz. mf.-dön, 14,000 
lak. A' fősziget, melly hasonló nevet visel , 9000-nél több lakost számlál. 
Ezen szigetek és kősziklák közül 80-nál többnek van lakosa. Csak pa
takok és tavak találtatnak bennek , jnindazáltal egynéhány jó kikötőji 
is vannak. Ezen szigetekről Finnlanddal együtt 1809 lemondott Svédor
szág az orosz birodalom részére , melly i t t egy várost a lkotot t , és egy
néhány helyeket megerősített. Földjök olly köves , és olly vékony föld
területtel borittatnak a' kövek, hogy, ha a' nyár hév, néha a' gabona ki
szárad. A' lakosok földmivelésből, tengeri borjú-, és heringhalászatból 
's hajókázásból élnek. Erdejik fenyő. , éger- és mogyorófákból állanak. 
Gyümölcsfákat csaknem sehol sem lehet látni. A' Svédországnak fekvő 
Sigmlskiir nevű kősziklán egy telegraph áll. A' jégnek tavasszal korán 
való széttöredezése , a' hajóknak ősszel a' kikötők torkolatiban és az 
Aland szigetek réveiben való késő befagyása (a ' minek oka a' víznek a' 
bothniai és iinniai tengeröblökből keresztbe való sebes folyása) , továbbá 
a' szemben lévő Máler tóba evező hajók és a' svéd tengerpartokon a' 
bothniai tengeröböl jobb oldala mentében való hajókázásnak könnyű szem
mel tarthatása , végre a' bothniai tengeröböl hal partjánál evező musz
kaországi hajók könnyű oltalmaztathatása, — az Aland szigeteket az orosz 
hajósseregnek , melly ott a' jól megerősített kikötőkben bátorságban fek
szik, főáliáspontjává teszik. L—ú. 
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A r . A P i . i s s i i s , Ezen név alatt értetik minden hangnemnek há
rom alaphangja, úgymint , a' legalsó hang \s annak felső és alsó domi
náns vagy uralkodó lépcsője, mellyekre az egész harmóniában előforduló 
minden öszvehangzások épülnek. Mindazáltal valamelly darabnak al- vagy 
bassiishangjai nem tesznek mindég alapbassust; a' honnan a' harmónia 
megtanulására igen jó és szükséges, hogy a' tanuló a' daraboknak alap-
bassiisa kiszedésében gyakoroltassék. J. 

A L A P H A N G , 1 . F Ó H A V G . 
A L A P Í T O T T A D Ó S S Á G , fond vagy stock neve azon angol ország

adósságnak , mellyek kamatjainak fizetése bizonyos taxákra kijegyzések 
által bátorságba tétetett . Ezeknek több nemei vannak, 's vagy a' meg
állapított procentek (három proc. stock) vagy egyéb környülállások sze
rént (p. o. azon esztendők szerént , mellyekben kölcsönöztcttek,) nevez
tetnek el. Ezen papirosok alá- vagy felszálása tárgya igen kiterjedett ke
reskedésnek, melly gyakran uzsorássággá (stock jobberis) szokott elfa
julni. Egy másik neme az országadósságoknak a' nemalapitott vagy ideig 
tar tó bátorságok: navy , victualing és transportbill, exchequerbill (kincs-
tárczédulák, mellyeknck beváltására esztendőnként bizonyos summa ha
tároz tátik,) 's több efféle. — Ezek, ha mennyiségek már megért, consoli-
dá l ta tnak , 's hasonlóképen stockokra változtatnak által. Az alapított, 
nemalapitott adósságból 's annuitásokból, (midőn a' kamatok fizetése ál
tal meghatározott esztendők alatt egyszersmind a' tőke is lefizettetett), 
öszve vagyon téve Nagy-Britanniának nemzeti adóssága. (L . FOND 'S 
NAGV-RRITANNIA). Th. 

Ai . A P R A J z , I. R A J Z . 
Á L A K C ! ( V A S ) , 1 . V A S Á r . A R C Z. 
^.r, A R C Z O K , 1 . M A S Z K O K . 
Á I . A R C Z O S K O I J Á S (lárva). Álarczoskodás a z , hava lak i másnak 

nevé t , személyét , cz imé t , praedicatumát 's jusait álnokul bitangolja, 
másnak jószágát költött név alatt eladja, az alatt adósságokat csinál, ma
gát más nemzetségbe beszúrni 's annak örökségét magához ragadni akar
ja . Büntetése örökös szolgaság, azokra nézve , a' kik az álarczot ma
gok vették fel; de a' kik az elejék által felvett álarczot csak folytatják, 
azok nem bünte t te tnek , hanemha, meggyőzetvén vétkekről , abban ma
kacsul megmaradnának; mert akkor, ha birtoktalanok, örökös szolgasaggal, 
ha pedig bir tokosak, a' kárpótláson és perbeli költségeken kivül örökös 
gyalázattal büntettetnek. Th. 

A T . I R I C H , a'AVestgothok k i rá lya , a ' Balthok nemzetségéből, a -
zon hódítók közt, kik Romára ü tö t t ek , legtöbb emberi érzéssel birt . A' 
história először 395 K. u. eml t i , midőn a' Gothok Nagy Theodosius se
regeivel a' nyugoti császárságot veszéllyel fenyegető Hunnok ellen egye
sültek. Ezen szövetség kötésével látta A. a' romai birodalom csekély ere
j é t , 's feltette magában, hogy önmaga fogja azt megtámadni. Theodo
sius fijainak Arcadius- és Honoriusnak, kik iitánjai voltak, 's ezek hely-
tartójinak Rufinus- és Stilicónak visszálkodásai nagyon hönnyitének szán
déka végrehajtásán , 's noha a' vitéz Stilico A. első próbájit (400—403) 
az Adda és Verona melletti iilközetek által semmivé t e t t e , A. nem soká
ra ürügyet nyere Olaszország megtámadására. Stilico közbenjárására t. i. 
egyezségre lépett Honoriussal, mellynél fogva Epirusba kellé vonulnia, 
's onnan Stilico nádjával Arcadiust megtámadnia. Ezen háború elmaradt; 
A- kárpótlást k ívánt , 's Honorius S T I M C O (1. e.) tanácsára 4000 ft. ara
nyat igére neki. Stilicónak kivégeztetése után (408) igéretét nem teljesítette. 
A. egy sereggel jőve Olaszországba, megszálta Romát , 's Honorius5000 
ft. a ranya t , 30,000 ft. ezüstöt, 4000 selyem ruháza to t , 3000 vég finom 
skarlátposztót és 3000 ft. borsot volt kénytelen adni váltságul. A' Hono
rius és A. közt próbált békekötés el nem sü l t , 's A. másodikszor megszá-
lotta Romát. Az éhség egyezségre lépni kinszerité a' lakosokat, melly
nél fogva Atta lus t , a' város kormányozóját (piacl'ectus urb is ) , választót-
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ta a1 tanács Honorius helyett császárrá. De Attalus olly kevés okosságot 
niutata, hogy A. ezen hiu méltóság letételét nyilvánosan megparancsold 
nekie. Az ujolagi alkudozás Ilonoriussal ismét sikeretlen vo l t , 's A. Ro
mát harmadikszor körültaborlotta. A' Gothok (410) berohantak a' város
ba , kizsákmányolták, egy részét felégették, 's a' régi műkincsekből so
kat elrontottak. A. mérséklése mindazáltal dicséretet érdemel; mert a' 
templomokat 's azokat , kik ott kérésének menedéket , kímélni parancso-
lái Azon kincsek, mellyeket 1000 év alatt a' világ mind a' 3 részéből 
öszverakásoltak a ' R o m a i a k , zsákmányul igy jutottak a 'Barbároknak. A .6 
napi mulatása után Romát elhagyá; szándéka Sicilia és Afrika elfoglalá
sára czélzott. Caiupaniát, Apuiiát és Calabriát elpusztította volt, 's Cosen-
rában (410) meghalálozott. Hogy a' Romaiak hamvait meg ne találhassák, 
teste a' Busento medrében temettetett el , 's azon foglyok , kik e' munkát 
végbe v i t t ék , megölettek. Roma 's Olaszország nyilvános innepeket tilt; 
Sicilia és Afrika ment volt a' fenyegető veszélytől, 's egy pillantatnyi 
nyugalmat látott a' világ. De Romába utat mutatott a' Barbároknak A., 
's áltála esmérték meg a' világ hajdani királynéja erőtlenségét. 

A i. X v A i. éi (pó r i , közönséges, gá lád) , az életben, tudományban 
és mivészségben ellenéhe tétetik a' megkülönböztetettnek és interessuns-
nak, a'nemesnek vagy annak , a' mi finomabb erkölcsöket mulat Az a-
lávalónak nincs egyéb interesséje az érzékiség és a' természeti szük
ségek kielégítésénél; a' nemesben ezek feláldoztatnak az erkölcsinek, 
még pedig olly módon, melly a 'szemlélő elméjének jól es ik , mivel ezen 
feláldozások igénytelenül és szerényen történnek, minden visszafizetésre, 
háládatosságra és dicsőségre való számolás nélkül. A' szép mivészségben 
kétképen leltet a' nemest és az alávalót megmutatni: vagy már a' tárgy 
állal, vagy a' velehánás által. Azon mivészeket, kik alávaló dolgokat vá
lasztanak ábrázolásaik t á rgya ivá , azon festőkhöz lehet hasonlí tani , kik 
már a' régiektől rhyparögraphoknak, lustafestőknek neveztet tek, mivel 
olly tárgyakat ábrázolának , mellyek aestheticai méltóságra nem képesek. 
Kinek nem jut i t t eszébe azon sok dobzódás, birkózás, leányszeplosités, 
szitkozódás, átkozódás a' hajdani hősrománokban, mellyek a' mi lite-

- raturánkbau szerencsére csak kevésszámú fordításokban jelentek meg. 
Azonban épen ezen aestheticai bagázsiakisérők szüleményei mutatják 
azt i s , hogy némelly nemes tárgy csupán a' velebánás által Vált alá
valóvá. „ E g y közönséges e lme ," mond méltán Schiller, , ,a ' legnemesb 
tárgyat is megalacsonyitja alávaló bánásmód á l t a l , egy nagyr elme és 
nemes lélek ellenben még az alávalót is meg tudja nemesíteni." Nagy 
elme és nemes lélek! Nem ok nélkül köté öszve Schiller e' k e t t ő t , mert 
a' nagy elme, ha nem nemes lélek egyszersmind, szintúgy lealacsonyít
hatja a' nemest. Emlékezzünk csak Voltaire „Pnce l l e - " jé re . Ez által 
az a' különböztetés, mellyet az alávalóban tenni kel l , különösen szem
be tűnik. T. i. alávalónak szokták néha nevezni valamelly poé'tai , orato-
r í , históriai, philosophiai előadásban a z t , a' mi nem szól a' szellemhez, 
minthogy szellemtől ü r e s , és csupán caak azt szólja, a' mit a' legmive-
letlenebb is mondana, és ezt ugy, min ta 'hogy amaz is mondaná, egyszóval 
a' mindennapit. Ez a' mindennapi kiterjeszkedhetik a' legnemesb 's leg-
felségesb tárgyakra i s , és sem a' t á r g y a t , sem az előadót meg nem ala
csonyítja. Ellenben leaiacsonyitja az előadó a' maga t á r g y á t , ha ó ma
ga szellemi oldalról még olly megkülönböztetett jelességü Volna i s , ha 
ő benne a' mellett a' finomabb erkölcsi érzés hiját tapasztaljuk, és ált-
lát juk, hogy az ő szellemének minden kitüntetése csak az érzékiség in
gerlésére van intézve. Ez az igazi alávaló. Szellemi tekintetben ugyan 
bizonnyal fenébb áll ez amannál ; gondolhatni olly eseteket i s , a' hol 
ez nem alávaló módon jelenik m e g , p. 0, a" comicumnak bizonyos nemei
ben. Igazán alávaló pedig az alacsony, melly mindenkor valami goromba, 
póri dolgot muta t , durva é r zé s t , rossz erkölcsöt, alávaló indnlatöt. Aíí 
alávaló csak a' nemesnek, az alacsony mind a' nemesnek, mind az illen-
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dőnek ellenébe van téve. Minden érzéki ösztönt megelégíteni, alávaló
ság t, illendőség, erkölcsiség és szemérem nélkül elégíteni azt m e g , ala
csonyság. 

A I . B A , I . A D Ó S S Á G . 
A ' Ü B A (Férd. Alaverez de Toledo, herczeg) , statusminister és a ' 

császári had generálisa, spanyol nemes nemzetségből szül. 1508, 's nagy
atyja Fridrik szemei e lő t t , ki a' katonai és statusi tudományokban ok-
t a t á , neveltetett. Pavia mellett igen fiatal korában harczolt; V. Károlyt 
Magyarországba Soliman snl tan, későbben Barbarossa, Timis és Algir 
ura, ellen kisér te; Perpignant vitézül oltalmazta, 's Navarrában és Cata-
loniában jelesen viselte magát. Mindent fontolgató charactere 's hajlan
dósága a' politicához elejénte csekély katonai talentumokat i g é r t , 's 
Ká ro ly , kinek azt tanácslá Magyarországban, hogy inkább arany hidak 
épitsen a' Töröknek, mintsem elválasztó harczba ereszkedjék ve le , a' 
fővezérségre nem tar tá alkalmasnak, 's A. nem tehetségeinek, hanem 
Károly kegyelmének köszöné méltóságokra emeltetését. Ezen icnézetés 
nagyon megsérté természetével egyesült kevélységét, 's őt örök emlékre, 
méitó tettekre buzditá. Károly A. okos vezérlése által lett győztes a' 
Miihlbcrg melletti csatában, mellyben János Fr id i ikkel , a' szász, válasz
tó fejedelemmel, harczolt. János megfogatott , A . , ki a' hadi tanácsban 
az előlülőséget viselte va la , halálra í t é l t e , 's arra birni törekvék a' csá
szá r t , hogy ezen büntetést ne enyhítse. 1555 Olaszországba küldetett, 
hogy ott a 'F rancz iáka t és IV. Pá l p á p á t , a ' császár megengesztelhetet-' 
len ellenségét, meggyőzze. Több csatákban győzedelmeskedvén, Nápoly
ba m e n t , hol a' pápa ravaszkodásai lázadást gerjesztettek, 's megerősi-
té ott ura tekintetét. Minekutána Károly íijának II. Filepnek által
adta az uralkodást , akkor is a' seregek fővezéje maradt A. Az egyházi 
statust elfoglalta, 's semmivé tette a' Francziák törekvéseit. A' pápával 
mindazál tal , kit megalázni óhajtott , Filep ngy akarván, kénytelen volt 
tisztességes békeségre lépni. Visszahivatván Olaszországból, 1559 a' 
franczia udvarhoz Ersébet II. Henrik leányának, ki elejénte Carlos' 
koronaörökösnek volt szánva, urával va!ó egybekelését ura nevében 
ment innepelni. Akkor fogtak fegyvert a' Német-Alföldiek, 's A. azt 
tanácslá Filepnek, hogy hatalmát sanyarúi szegezze a' nyngtalankodók 
ellen. A' király szembetűnő sereget biza A. r a , 's teljes hatalmat ada 
n e k i , hogy a' pártütőket önkényének 's az inquisitiónak alája vethesse. 
Mihelyt Flandriába érkezett 1566, azonnal itélő széket állit a fel, melly- . 
nek feje Jüan de Vargas , a 'herczeg meghitje, volt. Válogatás nélkül ha-" 
Iáira Ítéltettek mind azok, a' kik véleménye gyanúba ese t t , vagy a ' k i k 
gazdagságai telhetetlenségeket felingerelték. Jelen- és távollévők, élők 
és holtak perbe idézte t tek , megfosztattak jószágaiktól. Sok kereskedő \s 
fabrikás kivándorolt Angolországba, 100,000 embernél több hagyá el 
honját; mások a' számkivetett Oraniai Vilmos zászlójit követéit. Midőn 
A. helytartója herczeg Aremberg megveretett , még inkább felingerelte
t e t t , 's gróf Egmont- és Hoornenak fejét vétette. Azután a' gemingeni 
sikon Nassau grófját megverte; nem sokára nagy sereggel közeiedék 
Oriiniai Vilmos. Pridrik A. fija szabadságot kerete Vilmos megtáma
dására: A . , ki vak engedelmességet kivánt alattvalóéitól, azt válaszo-
lá Fridrik kérésére , hogy megbocsát ez egyszer tapasztalatlanságának, 
de óvakodjék további unszolástól, mert a 'küldöttnek életébekerül illyes 
hír vitele. Oraniai Vilmos kénytelen volt visszavonulni Németországba. 
Herczeg A. vezéri dicsőségét uj meg nj kegyetlenségek homályosítottak; 
hóhérai több vért ontanak katonájinák A' papa megszentelt kalapot *s 
kardott külde neki : olly megkülönböztetés, .mellyben előtte csak fejedel
mek részesültenek. Holland és Seeland még ellenállt fegyvereinek. Egy 
parancsára kiindult flotta semmivé té te te t t , 's A. midenütt viteti ellen
ségre talált. Ez 's talán attól t a r tása , hogy a' király kegyelméből kire
keszt i , arra bírták A. t , hogy visszahivatását kérte. Filep örömest haj-
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lőtt kérelmére, 's látván, hogy a' kegyetlenség még keményebb ellenállás
ra ingerelte a' pártütőket , szelídebb módokhoz akart nyúlni. Decb. 1573 
nmneutiát hirdetett A., a' fővezérséget de Reqiiesens Lajosnak adta által, 's 
elhagyá azon országot, hol, a 'mint dicsekvék, 18,000 embert végeztetett 
k i , 's ; 08 évig dühösködő háborút gerjesztet t , melly Spanyolországnak 
800 millió tal lérba, legszebb seregeibe-, 's végre leggazdagabb német-al
földi tartományaiba került. Herczeg A. Madrid városában nagy megkü
lönböztetéssel fogadtatot t , de régi tekintete nem sokáig maradt fen. 
Egyik fija azon Ígéret színe a l a t t , hogy nőül veszi , a' királyné egyik 
tiszteletdámáját elcsábította, 's fogságba zára to t t ; A. elősegélé fija el-
nzökését, 's Őt a' király akaratjának ellenére egy rokonjával ó'szvehá-
zasitá. E? miatt az udvartól eltiltatott 's Uzeda várába számkivettetett. 
Két évet töltött el i t ten , midőn Antoniónak, a' cratoi p r iornak , töre-
kedései, ki Portugál királyának koronáztatta magá t , II. Fiiepet azon 
férjtihez, kinek tehetségeiben 's hűségében nagyon bízott, folyamodni kin-
szeriték. A. egy sereggel Portugálba ment , 3 hét alatt 2 csatát nyere 
meg, 's 1581 egész Portugált urának hatalma alá hóditá. A' főváros kin
cseit magáévá tette , 's megengedte a' katonáknak, hogy a' külső váro
sokat 's környékeiket szokott kegyetlen módon kizsákmányolhassák. Filep 
neheztelő ezért , 's generálisa viseletét vizsgálat alá szándékozék vetni, kit 
azzal is vádoltak, hogy a1 meghódítottak kincseit saját hasznára forditá; 
de a' herczeg daczos felelete 's a' király félelme annak pártütésétől 
szándékát akadályoztatták. Mh. A. Jan. 21. 1583, 74 észt. korában. Ma
gatartása kevély, tekintete nemes, testalkatja izmos volt. Keveset alvék, 
dolgoza 's ira sokat. Azt állítják, hogy 00 évigleui katonáskodása alatt 
különféle ellenségekkel mindenkor győzedelmesen harczolt. De vukmerés, 
keménység és keg3'etlcnség hirére homályt vontának. •—v—i. 

Ai, n AL o \'G A, nevozetes város a' régi Latiumban. A' rege szerént • 
épité Aíjcanius Aeneas fia. O utána Aeneas Sylviusnak, a' trójai hős má
sodik fijának, lőn bi r toka , 's mint Romulus és Rémus szülő földje, ez ál
tal Romának is anyja és bölcsője. Roma fiajinak hatalma alá a' három 
Horatius és három Curiatius között elvált harcz után jőve. A' mai Ai.-
BA\o (1. e.) 's a ' gyönyörű al h a n o i t ó , 's ennek mégjelesebb emissari-
usa — lecsapoló csöve, csatornája — a' hely régi nevét és díszét most 
is emlegetik. 

A i. n A N I , hires família Romában , melly a' 10-ik században Albániá
ból , hogy a' Görögök tyrannismusától megmenekedhessek, Olaszország
ba költözött. Itten két ágra oszlék, mellynek egyike bergamoi , másika 
urbinoi nemességet nyert. Nevezetesek: 1) J án o s Fe r e n ez , 1700 
XI. Kelemen neve alatt pápává lett. (L . KELEMEN pápák.). 2) H a n n i 
b á l , szül. Urbinóban 1682, mint XI. Kelemen unokaöccse korán a ' l eg 
fontosabb ügyekben eljárt , tisztelettel és gazdagsággal halmoztatott. 1709 
mint rendkívüli követ Bécsbe méné , I. Jósef cs, és a' velenczei respu-
blica között egyezséget szerze, 's kivivé, hogy Aatal Ulr ik , Braun-
schweig herczege, catholicussá lett. A' császár , mivel őt a' pápával 
egészen megbékéltette, a' romai birodalom herczegévé tette Hannibált 
egész házával. 1711 kardinálissá lett. Ez idő olta a' status és egyház 
legtitkosb ügyeiben részt v ő n , néhányszor a' pápa távolléte alatt a ' ko r 
mányt ő vi t te , 's 1729 a' romai szentegyház kamarása lett. 1747 lété
vé hivatalát 's megholt 1751. Munkáji közül említést érdemel: „Memo-
rie concernenti la citta di Urbino<-'- (Roma 1724); „Mrnolog. Graecorum 

jussu Jianilii Jmperatnris graece olim editunv-'- (Urbini 1727.) 'sat. 3) 
S á n d o r , az elébbinek öccse, szül. 1692 Urbinóban, pappá kinszeritve 
l e t t ; mert a' nagy világ örömeiben kedve t e l ek , 's alattamos szerelmi 
szövetkezései sokszor felgerjesztették ellene a' szent atya haragját. 1720 
mint rendkiviili követ Bécsben vo l t , 1721 XIII. lnnocentius cardinalissá 
tette. Dus jövedelmei mellett a' nagyok társaságában fényes rollét j á t 
szék. Maria Theresia XIV. Benedek idejében a 'pápa udvaránál ministeré-
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vé 's tartományai comprotectorává nevezé. 1761 a' pápai könyvtárnok
ságot nyerte el. Mh, 1779. A. Sándor nagy mivesmerő 's régiséggyűjtő 
vo l t , miről a ' v i l l a A l b a n i Roma keleti részében, noha sok műkin
cset elveszített, még ma is tanúbizonyságul szolgál. Életét Stroechl Die-
nes irta le. 4) J á n o s F e r e n c z is XI. Kelemen unokaöccse vol t , szül. 
1720, ostiai és veletrii püspök igen fiatal korában l e t t , 's 27 évében 
carAinalis. Mint ifjú keveset gondolt az egyházi dolgokkal, de a' Jesui-
túk törekvései , kik az U n i g e n i t u s bulla olta az Albani família le
kötelezőéinek tárták magokat , szembetűnő befolyását azokba meg nem 
szüntették. Mint tagja a' külső dolgokra ügyelő gyűlésnek a' franczia r e -
volutio ideje alatt a' Francziaországban kimondott princípiumoknak heve
sen ellene mondot t , 's annál nagyobb buzgalommal tárta Austriával. De 
a' Franczják Romába jö t tek , A. eltávozott , kastél3'át kizsákmányolták. 
Elébb la Grotta nevű apátságába, későbben Nápolyba ment , mellyet, 
mivel a' Francziák közeledének, nem sokára elhagyott. Azután Velen-
czébe m e n t , hol VII. Fiús választására sokat tett. De nem sokára a' 
franczia systemához hajlék a' szentegyház uj feje, 's a' cardin. mint a' 
szent colleginm decanusa Romában 1802 mh, 

A L B A N I (Francesco) , nevezetes képi ró , szül. Bolognában 1578, a ' 
iiéinet-ali'őldi Calvart oskolájában tanul t , 's néni sokára legjelesb tanítvá
nyinak egyike lett. Domenichinóval, kivel a' mivészséghcz. való hajlandó
ság 's barátság egyesi tet te , több évig dolgoza i t t en , 's a' szinadásban 
néminemű hasonlatosságot vehetni észre a' kettő közö t t , de a' feltalálás
ban A. felülmúlta barátját ,} valamint többi vágytars,ait is Calvart osko
lájából. Mengs az asszonyi alakokra nézve minden kép irók elejébe teszi: 
uÜy í té le t , mellynek részére feltételetlenül nem állhatunk. Többnyire al
vó Venust , Danáé t , Dianát a' ferdőben , Galatheát a' tengeren, Euró
pát a' bikán láthatni tőle. A' lombozat és fák szine, a' források és vi
zek tükrözete 's a' levegő tisztasága minden festéseiben mesterkézre mu
tatnak ; csak hogy gyakorta ismétléseket követett el. Bibliai tárgyak kö-
z,ül kpveset választa. Ezen nembeli festéseit az angyalfejek szépsége jele
siti. Romában és Bolognában számos oskolája volt. Tanítványai Guidónak, 
kivel vetélkedett , stylusát puhasággal és erőtlenséggel vádolták, 's azt 
állították,, hogy a' férjfini alakokba nem tud nemességet lehelni. E' miatt 
jterillte a' hevet és lelkesedést kívánó ábrázolásokat, 's méltán nevezte
tett a' képírók Anacreonjának. Megholt 1660, 82 észt. korában. Több 
irományt hagyott maga után, I. 

A L B A N I A , törökül Arnaut , az Albániaiak nyelvén Skiperi (Epirns 
és lllyria) , egy török Provincia Arnaut- Vilajetiben , a 'Drinótól az acro-
eerauniai j iegyig, az adriai és ioniai tenger mentében. Eghajlatja szép 
és kel lemetes, földje termékeny 's bőven ad b o r t , gabonát , olajat , do
h á n y t , pamutot , i á t , kősó t , szarvas marhát. Főhegyei a ' Montenegró 
és Chimera; főfolyoji a1 D r i n o , Bojana , Somini 'sat. 700 nsz. mértf. 
300,000 lak. számlá l , kik Tö rökök , Görögök, Zsidók és Arnauták ; az 
utolsók a' török seregnek legvitézebb katonáji közé tartoznak. Ezen tar
tomány J a n i n a , llbessan és Scutari helytartóságokra, Aviona és Delvino 
kormanykerületekre. (sandsakság) osztfttik. Nevezetesebb városai : Janina, 
De lv ino , Scu ta r i , Dnrazzo (a' hajdani Epidamnus, melly azután Dyr-
rachium nevet kapot t ) , Argyro-Castro , Aviona 'sat. —• A' porta nrasága 
igen ingadozó Albániában, éscsakahlioz képest terjed ki szélesebben vagy / 
szorittatik keskenyebb határok k ö z é , a' mint a' független közönségek és 
helyek a' magok birtokait egymás köztes a' porta basáji ellen kijebb ter
jesztik vagy öszvébb szorítják, Albániának a' nagy hegyek mentében lé
vő partjai esmeretlenek, mellyeket csak a' velenczei országié szék esmért 
szorosan, hogy a' török basák hódítása ellen oltalmazhassa. Görög és 
catholicus Keresztények, valamint Mohammedanok i s , fél vadságban 
és az igazgatásnak különbféle formáji alatt élnek itt. Albániának legdélibb 
része a',Görögök felzendülésétől fogva ismét Er-iRLsnak (I. e.) neveztetik. 
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Itt vannak A r t a (vö. ACTIIVM) és Prevesa városok. Itt erednek a' janinai 
tóból (1. JANINA) az ACHERON (I. e.) és Cocytus vizei , mellyeknek torko
latjától nem messze esik PAROA (1. e.). Epirus kiváltképen a' tenger mel
lékén termékeny; terem b o r t , gabonái és gyümölcsöt. Hajdan hiresek 
voltak lovai gyors futásokért , kutyáji nagyságokért és diihösségekért, 's 
tehenei nagyságokéit. Most ugy látszik, hogy az állatok ezen fajai ki
fogytak. A' Görögök zendülése előtt Janináhan Ali basa (I. Ar.i) uralko
dott. A' Scutari pasalikban még most is vannak szabad MONTENKGROIAK 
(I. e.), SULIOTÁK (I. e.) és más független közönségek a' hajdan velen-
czei , most austriai birtokok szomszédságában. Ezen kicsiny közönsége
ke t , mig Velenrze fenállott , ez a' köztársaság oltalmazta t i t kon , melly 
altaí mind a' török hatalom, mind a' magok kebelébeu kiütött zenebonák 
ellen fen tudták magokat tartani. Hasonlóképen védelmezte azokat a' fran-
czia- illyriai országlás is. — Az Arnauták otthon Shypetaroknak nevez
tetnek. Vi téz , fáradhatatlan , de könnyen megvesztegettethető és a' szö
vetséget könnyen felbontó katonák. Ők tették ezelőtt a' török sereg szi
liét. A z , a' kinek nincs fekvő jószága , vagy a' szomszéd tartományokban 
való portyászás által szerez magának arra pénzt , 's gyűjt p r édá t , vagy 
katonai szolgalatjai által teszen arra valahol távol szert. Az előkelő fa-
miliák fijai vagy a' kitetsző vitéz férjtiak könnyen gyűjtenek ott zászló
juk alá katonákat , k i k , mint hajdana ' Condottierik Olaszországban, an
nak állanak szolgalatjába, a' ki nekik jobb zsoldot ad. Ez a' csapaton
ként való fegyveres kóbor lás ,— ha elegendő fekvő jószágok nincs, — 
a' görög , catholicus és mohammedán Arnautáknak egyformán közönséges 
nemzeti tulajdonságok. Ezért nem szaporodnak a' legtermékenyebb völ
gyekben is a' közönségek , és ez az oka a' férjhez nem ment leányok 
igen nagyszámának , kik vagyonjokat, ha megtámadtatnak, férjfiui bá
torsággal oltalmazzák. A' keresztény Arnauták közt a' papoknak a' pol
gári dolgokba való befolyása igen nagy. — Albánia volt Skocziának (Sco-
tiának) is régibb neve (1. ALnios) , 's a' skót királyok első szülött fijai 
régenten Albánia herczege nevét viselték. L—ú . 

Ar, BAN'O. A' romai regék szerént Romának anyavárosa Albalonga 
volt. Ugyan azok több albai már a' Romaiak előtt élt királyokat szám
lálnak e l ő , melly előadás igaz voltát már ma nem hisszük. Tnllns Hosti-
iinsról i r ják, hogy a' várost elpusztította, és a' lakosokat Romába vitte. 
Helyén későbben egy városocska á l lo t t , a' romai nagyok pompás mezei 
házaitól körülvétetve. Tiberius és Domitianus albanoi mulató kasté
lyaikban elégítették ki buja kívánságaikat és kegyetlen indulatjaikat. A' 
mai Albano még most is ékeskedik hajdani egész világon hires nevével. 
Nevezetesebb az albanoi hegy , —» mellyen minden esztendőben különös 
pompával innepelték a' consulok a' Romaiak és Latinosok kevély Tor-
(|iiinins által lett egyesittetését. — Az a l b a n o i tó valóban csudája 
a' természetnek, és a' hajdani világ mivészségének. A' Vejivel viselt há
ború alatt (K. sz. e. 395) ezen tó egy forró nyáron minden látható ok 
nélkül szokatlan magasságra duzzadott. Az etruriai jövendőmondók ezen 
hírt terjesztették e l , hogy ezen víznek leeresztésétől függ Vejinek sorsa, 
melly vélekedésekben a' Romaiak egy delphii jóslat által megerősíttet
vén, egy pompás csatornát ástak (Llv. 5, 15—19.). Hihetőképen ezen 
alkalmatossággal tanulták meg a' Romaiak az épitéshez értő Etruriaiak-
tól a' földalatti csatornák épí tését , mellyet ők azután Veji erősség alá-
ásására és a' városnak ez által való elfoglalására fordítottak. Az a 1 b a-
n o i tó vizét leeresztő csatorna 3,700 lépésnyi hossz. 6 láb, magas, és 
3 '/» láb. széles. Niebuhr „Rom. H i s t . " 2 rész 234 lap. ezen csudálkozásra 
méltó munkát az egész Latiam régibb munkájának tar t ja , vagy ha csak
ugyan a' Romaiak adtak annak léteit , a' királyok idejére teszi azt. — 
I l i r e s a z a ' setét-szürkés szinü a l b a n o i kő i s , melly Albánénál bőven 
találtatik és vágatik. Ennek két neme vau , az egyik speronének , a' má
sik peperinónak neveztetik. Azokból áll Winokelniaim szerént a' Campi-
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doglio fundamentuma, melly R. é. után 387 észt. csináltatott , 's melly-
ből 5 sor nagy köveket még most is lehet a' föld színén látni. A' Cloa-
ca massima (a' Tarquiniusok munkája) , az Albánénál lévő legrégibb ro
mai temetőhely, és még egy másik, melly hasonlóképen egy a' Romai-
aknáik legrégibb munkáji közül való (R. é. után 358-ról) , az albanoi tó 
(most Lago di Castello) vizének leeresztésére szolgáló csatorna, mind eb
ből a' kőből vannak épitve, L—«'. 

A i .n A N y (grófné), Louise Maria Karolina hgasszony, vagy A l o y -
s i a , szül. 1753. Atyja Stolberg- Gedern uralkadó fejedelem (kiholt 
1804) testvére vala. Férjhez 1772 ment Anglia praetendenséhez, Stuart 
Károlyhoz , 's ez olta Albany grófné nevet viselt. Hogy férje vadságait 
k ikerülhesse , klastromba vonult 1780 egyedül , mert magtalan maradt. 
Férje halála után 1788 , a' franczia udvar esztendőnként 00,000 livr. fi-
zettete neki. Túlélte a' Stuart háza t , mert annak cardinalis York, ki só
gora vo l t , halálával 1807 magva szakadt , ő pedig rendszerénti lakhelyén 
Florenczben, Január. 29. 1824 múlt ki. Neve és szomorú fátuma gróf 
Alfieri Victor munkáji 's ennek tulajdon életirása által lett a" históriáé. 
A' hires szomoru-játékköltő igy nevezé : mia donna. Ez határozta el Alfie
ri so r sá t , ő leve az azt lelkesitő Musa; ez az egyetlenegy asszony vala 
képes , aurea catenajával ezt az ide s' tova ragadoztatott szivet örökre 
lebilincselni. Albany grófné barátsága nélkül, ez a' maga vallomása, soha 
sem tet t volna semmi je leset , senza laquella non aurei mai fatto nulla 
di buono. Legelső vele találkozásának festése csupa é rzés , igaz köl
tő i ihlet. Idegenek közt a' szép , ifjú német grófné (tjuella genlilissima 
e bella signora , ezt írja Alfier i , ) maga is idegen volt , még is megkülön
böztette k i k i , mindent magához vont megjelenése, minden hódolt szemé
lyességének, eszének; a' szilaj félrebuvó Alfierit is megingatta bája , 's 
alattvalójává leve magas, tiszta akaratjának. Közös ravatal fedi hamvát 
Alfieriével együtt Florenczben. (L. A I J F I E R I ) . D. G. 

A L . B E R . O N I (Giulio) , cardinalis és spanyol statusminister, egy 
kertész fija, szül. 1664 Fiorenzuolában, (falu Pannában) , ' spapi életre lé
vén szánva, ehhez képest neveltetett. Elejénte harangozó volt a' piacen-
7.ai főtemplomnál. A' kanonokok ajánlására felszenteltetett, későbben káp-
lány 's gróf Roncovierinek, St. Donnin püspökének, kegyeltje lett. A' 
parniai herczeg mint ügyviselőt Madridba kü ldé , hol A. V. Filep haj
landóságát megnyeré. Cseleskedése és ravaszsága által első - ministerségre 
emelkedett , cardinalis l e t t , 's 1715 olta mindene volt Spanyolországnak, 
's azt régi fényre deríteni törekedek. Sok visszaéléseket elenyésztetett, 
tengeri erőt a lkotot t , a' spanyol hadat franczia lábra ál l i tá , 's hatalma
sabbá tette Spanyolországot, mint II. Filep ideje olta volt. Planuma sze-
l'ént azon olasz tartományokat , mellyek azelőtt a' Spanyolokéi voltak, 
ismét vissza akarta venni , 's Sardinián és Sicílián kezdte el. A' kevély 
praelatus systemáján változtatást akkor sem t ő n , midőn Orleans herczege a' 
spanyol szövetségből kilépek, 's Angliával egyesüle. Sőt inkább az eddig 
viselt álarczot Ietevé, megtámadá a'császárt, 's Sardiniát és Sici l iátmeg-
hóditá. De a'földközi tengeren a'spanyol flottát egy angol flotta semmivé 
tet te . Most a' szárazon szándékozék háborút viselni, 's Nagy Pé te r re lés 
XII. Károllyal öszveszövetkezni, Austriát a' Törökökkel háborúba kever
ni , 's Magyarországban lázadást gerjeszteni, és Orleans herczegét egy párt 
által az udvarnál elfogatni törekvék. De a' plánum felfedeztetett. A' her
czeg Angliával egyesülve Spanyolországnak hadat i z e n t , 's egy manife-
stumban fejtegette meg az olasz cardinalis ravaszkodását, Egy franczia 
sereg Spanyolországra csapott , 's noha A. a' Francziák haladásának gá
takat rakni igyekezék , a' király elcsüggedt, 's békét kötött a' Francziák-
k a l , mellynek főfeltétele a' cardinalis elbocsáttatása volt. Dec. 20. 1720 
parancsot kapott A . , hogy 24 óra alatt Madridot , 5 nap alatt az orszá
got hagyja el. Ki vala most mindazon hatalmasságok, kiknél gyűlölet-
he ejtette magát , bosszúállásának t é t e tve , 's nem volt ország, hol tar-
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tózkodhatik vala. Romába sem mere menni; mert XI. R'elemen papától 
a' cardinalisi süveget csalárdság által nyerte meg. Még nem hagyta el 
a' Pyreneket , midőn kocsija megtámadtaték, egyik szolgája megöletek, 
's ő maga, hogy életét megmenthesse, elalakozva kénytelenittetett útját 
gyalog folytatni. Idegen név alatt soká tébolygott ide 's tova. A' pápa 
's a"1 spanyol kiráír kivánatjára fogságba vettetett a' genuai birtokban, 
de nem sokára ismét szabadon bocsáttatott. A' pápa halálával A. üldöz
tetése is megszűnt, 's a' következő pápa XIII. Innocentina 1723 eléb-
bi méltóságába 's jusaiba visszahelyeztette. Megh. 1752, 87 észt. ko
rában. —v- i. 

Ar .RKRT, austr. hercz. 1 . A L B R E C H T , austr. hercz. 
A L R K K T (Kázmér) , lengyel és szász királyi herczeg, Teschen her-

czege , 111. Auguszt lengjél király fija, szül. Moritzburgban Jnl. 11. 1738. 
M. Theresia gróf Batthyáni Lajos nádorispány halála után 1765 Magyar
ország kir. helytartújává nevezte k i , melly idő alatt A. az esmeretes 
CtJRIAMS DKCISMÍKAT (1. e.) öszveszedette. Hitvesével, Mária Krisztina 
főbgnével, 1. Ferencz romai császár leányával, ki az austr. Német-Alföld 
helytartója volt , közösen igazgatta ezt. A' Francziákkal viselt háború
ban 1702 a' Lille városát körültáborló sereget (Sept. 21 — Octob. 10.) com-
niandirozta, de a' táborlást félbe kellett szakasztania 's nem sókára , mi
nekutána ő '» Beául ieti Jemappe mellett Nov. 6, megverettek, Belgium
ból egészen eltávoznia. A' következő esztb. agg kora miatt elhagyá a' 
seregeket, 's a' bécsi udvarnál tar tózkodot t , hol 1822 hm. Hitvesének, 
ki 1708 gyermektelenül nmlt k i , egy Canova készí te t te , pompás emléket 
emeltetett. 

Ar .RKRT, mint magyar király I., mint német császár II., mint au
striai herczeg V., szülét. 1397, Atyja IV. Albert halála után (Sept. 14. 
1404) Austriában örökösödött, de az austriai ház másik Leopoldtól szár
mazott ágabeli herczegek, elébb Vilmos (mh. Jul. 15. 1406.), későbben Leo-
pold (mh. Jnn. 3.!1411.), végre Erneszt gyámsága alatt. Ezen utolsó már 14 
esztendős korában elmatkásitotta számára Sigmond császárnak három évit 
leányát Ersébete t , kivel azonban menyegzőjét csak Apr. 26. 1422 tar
totta Bécsben; már jóval elébb áltvévén Austria személyes kormányát, 
hol férjtías keménysége által a' gyámatyák alatt támadott visszálkodások-
ban megbomlott belső csendet és bátorságot helyre állitá. Ipja Morvaor
szágot neki áltadván , ezt 1423 egy austriai és magyar sereggel elfoglal
ta, minekutána Ziska, a' Kelyhesek hires vezére , ki tetemes kádjával 
elejébe j őve , megholt volna. Későbben 1431 Maidhofnál a' Kelyheseket 
megverte; közülök 4000 levágott , 600 elfogott. Hasonló szerencsével ve
zérelte 1435 Sigmond népeit a' Törökök e l len , kik közül 18,000 mara
dott a' csatamezőn. Sigmond halála után (Deo, 9, 1437) kilenczed napra 
a' Magyarok királyoknak esmérik, és már Jan. 1. 1438 meg is koronáz
zák, de olly feltétel a l a t t , hogy a' német császárságot nem fogadja el.. 
Azonban Mart. 18. erre elválasztatván, ezen feltételtől elállottak, és a' 
koronázás Máj. 31. véghez ment. A' Csehek egy része is kikiáltá őt ki
rálynak Máj. 6., de a'Kelyhesek elfogadni nem akarák, és Kázmér t , a' 
Jengyei király öccsét, tevék ellenébe. Ebből egy véres háború támada, 
mellyet Albert változó szerecsével visel t , de még is koronáztatását Jnn. 
29. eszközölte, sőt Csehország nagyobb részét hatalma alá ha j to t ta , mi
dőn az esztendő végével kénytelen fegyverszünetet kötni a' Törökök miatt, 
kik Június és Július hónapokban Erdélyt feldúlván, nj és tetemes készü
leteket tettek. Így Magyarországra jővén , Májusban 1439 országgyűlést 
tart és készületeket tesz a 'Törökök el len, kik már ekkor Ráozországot el-
bnriták és fővárosát Szendrőt ostromiák. De serege lassan, gyűlt és mi
dőn azzal a' Dunához ér t , már Szendrő a 'Törökök kezében volt, és ezek 
Bosnyákország felé fordultak. Ehhez járult a' magyar táborban támadott 
betegség és békételenség , melly miatt a' sereg nagyrészént eloszlott, sőt 
maga a' király i s , ki hasonlókig vérkasba eset t , Budára ment. Itt nyavw 
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lyáját a' dinnye mértékletlen étele által nevelte , és mind e' mellett utját 
Bécs felé folytatván, Neszmélnél a' halál elérte Oct- 27. 1439. Ezen jó
szívű , szelíd erkölcsű, igazságszeretó, vallásos, az ütközetben bátor 
fejedelemnek szép tulajdoujait a' Zsidóknak és Kelyheseknek vallásos 
buzgóságból eredett gyülölsége és kegyetlenséggel határos üldözése szep
lősí t i , mellyet azonban a' részrehajlatlan bíró nagyrészént az akkori idő 
szellemének fog tulajdonítani. Gr. Teleki Jú-tef. 

A L B E R T , német császá • . , 1 . A L B R E C H T , német császár. 
Ar. B É R T (Szent), prágai püspök 's a'Poroszok apostola, egy főnem-

zeíségből vette eredetét. 973—82 a' magdeburgi oskolákban tanult , 083 
pedig prágai püspökségre emeltetett. Egész ig}'ekezettel azon volt most, 
hogy még a' pogányságból fenmaradott rossz szokásokat k i i r t sa , de lát
ván törekedéseinek sikeretlenségét, elhagyta a' makacs nemzete t , 's O-
laszországba költözött , hol elébb Casmo hegyén, azután pedig egy romai 
monostorban tartózkodott , inig nem 903 a' Prágaiaktól visszahivatott, de 
nem tűrhetvén a' nép zabolátlanságát, újonnan elhagyta megyéjét, 's elébb 
Romába , onnan pedig III. Ottó császárral Németországba méné, Ez idő 
táján látogatá meg Magyarországot i s , és Cieizát Istvánnal egyetemben 
Esztergámban megkeresztelte. Majd a' franczia monostorok látogatására 
indult. Későbben pedig Boleslaw lengyel herczeghez téré be. Itt hallotta 
meg a' Cseheknek rokonjain elkövetett kegyetlenségét, Utját tehát a' P o 
roszokhoz intézé; de midőn ezek közt a' hitet terjeszteni iparkodnék, ott , 
hol most l'ischhaiisen á l l , megöletett, Apr. 23. 907. Holt teste, mellyet 
Boleslaw visszaváltott, elébb ó'nesenben tiszteltetett. 1038 pedig a' győ
zedelmes Csehek Prágába v i t ték , vetekedvén most már ezek a' Lengye
lekkel a1 szentnek tiszteletén, kit feddőző beszédjeiért elébb magok közt 
megszenvedni nem akartak. G. I. 

A r . B E RT us M A G M J S (A- Grotus , A. Teutonicns, Nagy Albert), 
regenshiirgi püsnök, szül. 1103 (mások szerént 1205) Lauingenben Sváb-
országban, a' Bollstádt grófi tamil. , tanult Paduában, a' Pracdicansuk 
szerzetébe l é p e t t , 1294 a' kölni oskola rectora, 1254 szerzetének pro
vinciálisa l e t t , 's 1260 IV. Sándor pápa regensburgi püspöknek tette. 
De 2 év múlva önkényt visszament Kölnbe a' klastromba , hol a' tudo
mányoknak szentelé magát , 's haláláig (1280) sok munkákat dolgoza ki. 
mellyek nagy része ínég 1651 , 21 . foliok, (Lyon) együtt Megjelent, 's 
noha már feledékenységbe estek, de kora íijainak irománynál egybevet
v e , legjobb bizonyságul szolgálnak, hog}' a' maga idejében Magnns-nak 
méltán neveztetett. Ezen munkajjban kiváltképen Aristotelest fejtegeti, 
de használá az Arabokat is. Theologiai esmeretein kívül .•neehanicai, 
physicai és természethistóriai esmeretekkel is b í r t .— A l b e r t i s t á k - n a k 
nevezték a' 13-ik században azon Seholasticusokat, kik az ő véleményeit 
követték. 

Ar.B K I I T U S T AT. i. K R. Vágynak fél-, negyed- 's nyolezadrész Al-
bertustallérok i s , ezeket legelőször 1508-ik esztendőben a' déli Német-AI-
fóld helytartój i , Albert austriai főheiczeg 's hitvese, a 'spanyolherc/ .eg-
asszoiiy Isabella, verették. Valamint most a' piasterek Spanyolországból 
Európa tartományaiba mennek, mellyeknek Spanyolország a' kereskedés 
folyamatjában pénzt reáfizetni kénytelen, szintúgy volt akkor a' déli 
Német-Alfőld a' Spanyolok ezüst rudjainak áltvevője, 's ezért fizette az 
ország kölcsönözéseit, kamatjait, segedelmeit 's a' számos spanyol sere
ge t , mellynek itten főhelye va la , hogy Belgiumot Frauc/.iaország 's a' 
Hollandok ellen védelmezze, 's a' habsburgi másodszülöttséget Németor
szágban gyániolitsa, 's mind ez Albertustallérokban fizettetett, mellyek 
becse egy német tallér 7 és 'j, garas conventiós pénzben vala , értéke 13 
lat 8 gran, mellyekből 8, két harmadrész a' durva, 's 9, három negyedrész a' 
vékony marcára ment. Ezen tallérok későbben nagyon vitettek ki Orosz-
l.engyel- 's Törökországba, mellyekből a' civilisált nemzetek még most 
is sok nyers termesztményeket hoznak b e , mellyeknek amazok a' ke-
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reskedés forgásában mindég pénzt reáfizetni kénytelenek , 's azt leghasz-
nosabban a' már előttük esineretes pénznemben teszik. Ezen okból egy
más után más európai országok i s , mellyeknek oda nagy fizetéseik va-
lának, verettek Albertustallérpkat; először a' braunsehweigi fejedelemség 
1747, azután Maria Theresia császárné az András keresztjével 1752, a' 
holsteini herzeg, Péter orosz főherczeg 1753, II, Fridi ik prussiai király 
1702, 's iitánja 11, Fridiik Wjlhelin király 1797, A' már r.'ost elenyé
szett kurlandi herczegek azokat 1752—1780 mint országpénzt verették, 
's még most is Kurland és Liefland Albertustallérok szerént számlál a' 
kereskedésben, egyet 90 garasban 18 kispénzével vévén. 

Ar. R I G E N S E S v. Ar.KiKNSKS. Ezen név nem egy különös fele
kezetet, hanem több ollyan ugy nevezett eretnekeket j e l en t , kik a' ro 
mai hierarchia ellen kikeltek, 's a' keresztény vallást eredeti tisztaságára 
visszavinni igyekeztek. Különösen jelenti a' CATHAREUSOKAT és W A L D E N -
SISEKKT (1. el), kik a' I2-ik száz. vége felé déli Francziaországban Tou-
louse és Albi körül igen megszaporodtak, 's Albi (Albigeois) tartomá
nyáról , hol III. Innocentius pápának keresztes katonáji á l t a l , kik őket 
ott 1209 megtámadtak, Albigensiseknek neveztettek, Alkalmat ezen ha
bomra az ado t t , hogy Castehiau P é t e r , a' pápána'í az eretnekek kiir
tásában foglalatoskodó köve te , VI. Raiinundnak, a' tonlousei grófnak, 
tartományában megöletett. Ez a' háború már annyiban is nevezetes, 
hogy az első volt , mellyet a' romai catholica egyház az eretnekek ellen 
a' maga kebelében folytatott, de még nevezetesebbé lett az abban az, 
akkori romai udvar által gyakorlott szörnyű kegyetlenség mia t t , melly-
nek szembetünőképen az volt czélja, hogy az eretnekek eltűréséért gyű
lölt toiilonsci gróf birtokait elfoglalja. Nenj volt e lég , hogy ezen feje
delem a' pápának Milo nevezetű legátusa előtt a' legsanyarubb poeniten-
tiat 's ostoroztatást kiál tot ta , 's az egyházi számkivettetés alól felol-
doztatást szerfelett drágán megvásárolta, a' pápa legátusai Arnold , Ci-
teaux apaija, és Milo az öccsének Hogernak fővárosát isBezierst ostrom
mal megvették, 's annak lakosait (miutegj' 60,000 embert) minden vallás-
beli különbség nélkül megölették. Hasonló kegyetlenséggel bánt Mont-
fort Simon leicesteri gróf, a' legátusok alatt lévő keresztes katonák 
vezére , Rainuindnak és szövetségeseinek egyéb városaival is. Szövetsé
gesei közül Beziersi Roger tönilöczben holt m e g , 's az aragoniai király 
1. Péter 1213 egy ütközetben elesett. Az elfoglalt tartományokat a' ro 
mai udvar háládatosságból a' montforti grófnak ajándékozta, ki mindaz
által a' háború visszontagságai miatt soha sem juthatott azoknak csendes 
birtokába, 's 1218 Toulonse vívásának alkalmával elesett. Ennek fiját 
Amalrichot arra bírták a' legátusok', hogy ezen tartományokat a' fran-
c/.ia királynak általengedné. A' pápa által hirdetett indnlgentia Fran-
cziaország minden részeiből uj keresztes katonákat n y e r t , kik a' hábo
rút folytatták, 'B midőn VI. Raimund 1222 egyházi átok alatt megholt, 
a' fija Vll. Raimund minden poenitentiának elfogadása mellett is kény
telen volt atyai örökségét a' legátusok és VIII. Lajos fianczia király 
ellen 1229 fegyverrel védelmezni. Minekutána mind a' két részről sok 
száz ezerén elestek 's a' legszebb tartományok kipusztitattak, végre az 
említett esztendőben békeség köt te te t t , melly szerént Raimund kény
telenségből az egyházi számkivetés alól szörnyű summa pénzen magát 
kiváltotta, sok tartományokat IX. Lajosnak általengedett , a' többi tar
tományokban pedig a' vejét, Lajos testvérét, tette örökösévé. Így jut tat
ta a' pápa a' franczia királyt ezen tartományok bir tokába, hogy őt an
nál szorosabban a' maga székéhez lánczolná 's inquisitorai elfogadására 
kinszeritené. Ettől fogva az eretnekek a' Dominicanus-szerzetnek és az 
inquisitiónak prédájivá le t tek , 's a' papi uralkodásnak ezen ekkor szer
zett két főeszközei által (1. DOMINICIS GI'SMASN és INQÜISITIO) , az Al-
bigensisek maradványai részszerént elégeftettek, részszerént megtérések 
után is kemény pénzbeli és testi büntetésekre kárhoztattak. De az Al-
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bigensisek neve csak a' 13 száz. közepe táján enyészett e l , 's némellv 
maradványok még ekkor is Piemont és Lombardia hegyei között az ngy 
nevezett franczia egyházat formálták, 's a' szakadás a' AValdensisek ál
tal a' llussiták háborújáig és a' reformatióig fentartatott. K. J. 

A r . n i N i (Ferencz Jósef, báró) , szül. 1748 St. Goarban , a' törvé
nyeket Pont á Moussonban, Diliingenben és WUrzburgban tanul ta , 's a' 
würzburgi püspökherczeg kormánytanácsnokja, 1774 kamaratörvénysz ,ki 
assessor , 1787 titkos orsz. referendarius le t t , 's minekutána II. Leop''ld 
a' thronusra lépet t , a' mainzi választó fejedelemnél udvari cancellarins 
és minister. Kormánya jótékony következését érzé a' status. Meghalá-
lozván (1802) a' választó fejedelem, utánja részére a' seregek által hű
séget esküdtetet t , 's a' polgári törvényhatóságokat engedelmességre szó
lította fel. A. a' legszővevényebb környülállásokban is valódi német cha-
racterének hive maradt. A' szövetséges hatalmak 1813 érdemeinek 
megesmeréséül a' ministerialis tanács elölülőjévé tették. Az austriai 
császár a' szövetség napjára teljes hatalmú ministerré nevelte ki, de mi
nekelőtte ezen méltóságba léphetet t , megholtDieburgban Jan. 9. 1816. 

A r. B I N 0 K , I. K A K E R I, A K 0 K. 
A r. B I N U S (Bernhard Siegfried), eredet szerént Weisz, egy a ' legna

gyobb anatómusok közül, kiket az orvostudomány nevez, szül. 1696, O. m. 
Frankfur tban, megholt 1770 Leydában , minekutána ott 50 esztendeig 
tanítói hivatalt viselt volna. Atyjának, ki mint orvostudománytanitú 
hasonlókép híres vol t , 's a' leydai oskola hires professorainak Raunak, 
Bidloonak , Boerhaavenak oktatásával élvén, 1718 Franeziaországba 
men t , hol Winslowwal és Senaccal öszveköttetésre l épe t t , kikkel azu
tán amaz az anatómiára, az ők kedvelt tudományára , nézve olly hasz
nos correspondeutiát folytatta. Egy volt az elsők közül , kik azon im-
pulsust elfogadák, mellyet akkor Boerhaave systemája az anatómiának 
az által ado t t , hogy az az állati oeconomia tüneményeit nem chemiai, 
hanem mechanicai nézetek szerént magyarázta, következéskép szükséges
sé tette a' test egyes részeinek 's azok alkatásának szorosb stúdiumát, 
inert a' szerént a' formában való legcsekélyebb eltávozásnak különbözése
ket kellett a' munkálkodásban előhozni. Azt is szükségessé tette ezen 
rendszer , hogy mind a z , a' mit Vesal , Fallopia, Eustachi csak egész
ben esmertettek meg , több figyelemmel 's pontossággal Írassanak le. Al-
liinns ezen értelemben dolgozott; neki a' legpontossabb anatómiai leírá
sokat és rézképeket köszönik, különösen'az izmokról és csontokról. 1720 
Rau helyébe az anatómia és chirnrgia professora lett Eeydában, 's mint 
ollyan irá lassanként nevezetesb miinkájit: Index supelleclilú anatomicac 
Havimtae ; De ottibut corpori.i humtini ; Hizloria mutculorum homiuin, 
's több más különbféle mu-ikákat, mellyek a' tudományok történetében 
mindég tisztelettel teljes helyet foglalnak el. Kiadta ezenkívül Harvey, 
Vesal , Fabricio d'Aquapnndente és Eustachi különbféle Írásaikat. Test
vére Kerestely Bernhard , ntrcchti professor, ugyan azon tudományban 
jelelte ki magá t , 's hasonlókép becses anatomicus iró. Megholt Utrecht-
ben 1752, 56 esztendős korában. A. B. V. 

A I J B I O N , vagy Britannia major. Így nevezte a' Romai a' mai An
gliát és Skotországnt. Britannia minor pedig neki Francziaország tar
tománya Bretagne volt. Sprengel azt áilitja (I. Allgemeitie Geschichte 
von Gro.isbritannien'), hogy Albion eredeti kép gaé'li v. gaili elnevezés, 's a' 
skót felföld, highland, m a i , Albán v. Albain nevével, a' mint azt a' lako
sok magok hí ják, egy. Ugy látszik nek i , Albion az Alp v. Ailp szónak, 
nielly kősziklás hegyet teszen, többes száma, mivel Anglia parti széle az 
általellenben lévő Gallia- vagy Francziaországból hosszában nyúló kopár 
kősziklasornak tetszik. Mások szerént ezen elnevezést: Albion, az An
glia déli partján lévő kréíasziklák fejér szine adatta. 

A I J B O I N , a ' Longobárdok k i r á lya , 561 atyját Andoint követte. 
Mig A. Noricum- és Pannóniában uralkodott , azonközben Kiinimundot, 
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a' Gepidák királyát , Dacia és Syrmium u r a l t a , 's Baján r. Kagan, az 
Avarok királya, Moldva- és Oláhországot egészen meghódította. Narses, 
Jnstinianus vezére, szövetségre lépett A.na l , 's Totilas ellen segitséget 
n je r t tőle. Az Avarokkal egyesülve a' Gepidák ellen harc/olt A . , 's az 
566 nagy ütközetben királyok Kunimund az ő keze által esett el. Ezen 
győzedelem által nagy nevet nyere A. Nejének Klodosvindának elhunyta 
után Rosamundával, Kunimund leányával , ki a' foglyok között vala, 
kelt egybe. Most 568 a' maga népével 's 20,000 Szásszal Olaszország 
meghódításához fogot t , 's N a r s e s , ki ezen tartományt Jnstinianus ha
talmának alája vetette vol t , megbántatván a' hálátlan udvar által, A.ban 
bossznlóját feltalalá. Olaszországban évről évre tovább haladt A . , az 
egyes városokat kivévén, senki sem hátráltatta előlépéseit. A. 3 </<, évig 
uralkodott vala Olaszországban , midőn Helmichis, nejének ltosaniundá-
nak kedvese, és I'eredeo 575 megölték. Rosamunda gyűlölséget A. az 
által gerjesztette maga ellen, hogy egykor vendégség alkalmatosságával 
nekie atyjának Kunimundnak kaponyájaból készült edényben bort ada-
t o t j , 's őt atyjával együtt inni (szavai szerént) kinszeritette. Rncel-

lai és Aliieri „Rosamunda" czimü tragoedia'jíkban, Fouqtié „Albóin"- já -
han költőileg adták elő ezen történetet. 

A L B R E C H T , austriai berezegek: 1) A l b r e eh t 1., 1. A L R R K C H T ] . né
met császár. 2) A l b r e c h t 11. (Sánta , Bölcs.) 1. Albrechtnek' öt fia ma
r a d t , Fridrik a' s zép , Lcopold a' vitézség virága, Henrik a' kellemetes, 
Albrecht a' bölcs , Ottó a 'víg. Fridrik és Leopold , a ' legidősbek, a' ha
zát kormányozták, és a1 császárság miatt a' bajor Lajossal hadba keve
redtek. (L. FRIDRIK Szép). Fridrik Leopold és Henrik kihalván, Albrecht 
és Ottó osztatlan bírták az austriai ház tartományait. Egyik sem kábi-
tatta el magát a' pápa á l t a l , hogy a' császárságra vágyódnék ; békét 
kötöttek inkább a' császárral , és frigyre is léptek. A' császár , hogy an
nál erősebben kapcsolja az austriai herczegeket magához, Henriknek, 
Carinthia herczegének, férjfimag nélkül esett halála után Caiinthiát és 
Tirolist nekik adta. Carinthia hódolt, Tirolis nem; mert a' megháláló-
zott berezegnek maradt volt egy leánya Margit Maultasche , ki a' cseh 
király fijához Henrikhez ment férjhez. A'Csehek és frigyeseik, más rész
ről a' császár és az austriai berezegek között háború kezdődött. A' csá
szár, — mi okból nem tudatik, — az austriai herczegeket a 'háború foly
tában elhagyta , igy ezek kénytelenittettek ,békét kötn i ; megtartván Ca-
rinthiát, minden Tirolisra való jnsokrál egészen lemondottak (Oct. [9. 
1336.). Nem sokára Ottó megholt, két fiút hagyván, Leopoldot és Frid-
riket; Albrecht gyámatyjok volt. A'Helveták eilen Albrecht is törekedett , 
valamint atyja és bátyja i , de épen olly sikeretlenül. Egy szép mondása 
szálott reánk: olly mondás, a' mellyen kételkedni nem lehet , mert ellen
ségei a' schweiezi irók fentartották. Albrecht Baselt ostromolván , föld
indulás rontá meg a' város falait, tüz emésztő a' házakat. Hadnagyai ni
geriek Albrechtet, rohanna most ostromra; ő nem: „Isten mentsen 
m e g , " — ugy szólt a ' b e r e z e g — „ h o g y azokat sértsem, a' kiken az Isten 
keze ugy is sulyosodot t !" 's eledelt és segédet kiilde a' városbelieknek. 
Megholt Bécsben Aug. 10. 1358. Sántának, bénának azért neveztetett, 
mert élete 32-ik évében lábait betegség ragadván meg , azoknak hasznát 
nem vehette ugy annyira , hogy még a' csatába is karszékben vitette ma
gát. De eszét a' betegség nem fojtotta e l ; tudományos és értelmes el
rendelése j miatt bölcsnek is neveztetett. 3) A l b r e c h t 111. Bölcs Al
brechtnek egyik hja. Három fiútestvére volt 111. Albrechtnek, Rudolf, 
Henrik és Leopold (1. R U D O L F ) ; a' két első kihalván, Albrechtet mint 
a' legidősbet illette volna az uralkodás; de Leopold IV. Károly császár
hoz folyamodott, hogy engedné ineg az austriai birtok osztályát. Tüstént 
megengedé a' császár, mondván tanácsosainak: „Régtől fogva sikeiétlen 
iparkodtunk az austriai házat megalázni , most maga magát alacsonyítja 
Í r ." Leopold majd nem minden birtokot magának tulajdonított ugy ,'an-
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n y i r a , hogy Albrechtnek alig maradt Austriánál valami több. (L. LEOPOI.O) 
Kz békeségben uralkodott , kegyes vol t , a' tudományokat kedvelte, a1 

tudósokat ápolgatta. Csak egyszer keveredett hadba Wenczel lel , a' Cseh 
k i rá l lya l , a' táborban megbetegedvén , visszavitette magát Laxenburgba, 
ott megholt Aug. 29. 1395 , élete 46 észt. Temetésekor sírt a' n é p , 's 
koporsója körül ezen szavak hallatszottak: „Bará tunkat , atyánkat vesz
tet tük e l , " Első felesége Ersébet IV. Károly császár leánya magzatát 
nem szül t , második feleségétől^ a' nürnbergi bnrggraf Friedrich Beatrix 
nevű leányától, maradt neki egy fia Albrecht. Ez atyja elhunytakor 16 
észt. volt. Néhány irók Ili. Albrechtet hajfürtösnek is nevezik , mert fe
leségének egyik hajfürtjét mindég magánál hordozta. 4) A l b r e c h t 
IV. Atyja halála titán Vilmos rokonja Austriát magáévá tenni akarta, 
azt állítván , hogy az örökösödés mindég a' legidősb austriai herczeget 
illeti. Többféle czivakodás után a' herczegek Austria közös kormányo-
zásában alkudtak meg. Ezután Albrecht Jernsalembe szarándokosko-
do t t , visszajöttekor a' poéták sokféle költéseket hirdettek utazásáról, 
ugy Ión neve : , , a ' világ csudája." A' luxemburgi ház ágainak izetlenségei 
között bölcs körülnézéssel viselé magát Albrecht. Ő reá bízatott a' cseh 
Wenczel második fogságában. Albrecht Wenczelt Bécsben t a r to t t a , de 
nem szorosan és igy történt Wenczel elszökése. A' rablók ellen Albrecht 
Luxemburgi Sigmonddal öszveállt , egyesült erővel ostromiák Znaimot, 
a' latrok fészkét. A' táborban a' két fejedelemnek méreg adatott. Sigmond 
meggyógyul t , Albrecht rosszul érezvén m a g á t , elhagyta a' t ábor t , és 
KIoster-Neubnrgba megholt élete 27-ik esztendejében Sepr. 4. 1414. Egyet
len egy fia maradt Albrecht< ki a' magyar históriában Alber t , a' német
ben II. Albrecht , az austriaiban pedig V. Albrecht neve alatt fordul elő. 
5) A l b r e c h t V , 1. AMIKKT , magyar kir. 0) A l b r e c h t VI. Méh
benhagyott vagy Későnsziiletett László halála után (1. LÁSZLÓ Méhben
hagyott) három austriai testvérherczeg él t , tudni illik: Fridrik, Sigmond, 
VI Albrecht. Ezek nagy izetlenségben éltek László öröksége Osztá
lya végett. Albrecht fukar i s , pazarló i s , gonosz is volt ugy annyi
r a , hogy I. Maximilián későbben említését sem engedte maga előtt. 
VI Albrecht Austriát magának tulajdonította, és IV. Fridrik kezére csak 
holta után került. Albrecht halála történt 1463* (A' három testvér versen
gését és Albrecht tetteit 1. FRIDRIK IV.). Grt Majlátli János. 

A I .B a K c H r , német császárok: I) A l b r e c h t I . , német császár 
Habsbiirgi Rudolf első szülöttje, látta a' világot 124S, atyja mint csá
szár a' cseh királyon Ottokáron győzedelmeskedvén (1. R U D O L F ) , Aus
tr ia és Styria kormányára Albrechtet császári biztosnak nevezte k i ; 1286 
pedig az electorok helybenhagyásával ezen két herczegség egészen Al
brechté lett. Az nj herczeg sváb tanácsosait inkább kedvelte uj szolgáji-
n á l , és ig3' atyja holta után Austriában zenebona kezdődött. Albrecht 
erős kézzel nyomta le az austriai u raka t ; akkor Bécs felzendült. A' pol
gárok követséget küldöttek ürokhoz: „ne sértené a' város szabadságait, 
egyébiránt ők hűségektől magokat feloldozottaknak tartandják." Albrecht 
Kahlenberg hegyet megszalá , kürülfoglalá a ' v á r o s t , minden eledelt el
zárván. A' koplaló lakosok engedelmet ké r t ek , nyertek i s ; de kinszerit-
tettek minden okleveleiket A.nek benyújtani, mellyeket szemek láttára 
Albrecht öszveszaggatott, ez az o k a , hogy most Bécs városa sem Ba-
benberg herczegei , sem Rudolf császár uralkodásának idejéből egy 
oklevéllel sem bír. Albrecht a' császárságra is vágyott ; de tartottak 
tőle a/, electorok, leginkább a' mainzi érsek , és igy császárnak 
Nassani Adolf választatott. Albrecht kénytelenittetett mérgét elfojtani, 
mert Schweizban hadba keveredett , és későbben a 'salzburgi érsekkel is. 
Lefolyt igy öt esztendő. Az uj császár nem uralkodott az electorok remé-
r y e szerént , és igy Wenczel cseh király koronázásakor, (Junb. 1297) 
Prágába négy elector öszvegyülvén, kezet adtak Albrechtnek Adolf ellen, 
megerősbedett a' feltétel Bécsben 1298. III. András magyar király a' 
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frigyekhez állván (1. ANDRÁS 111.)- Azon esztendőben tar ta tot t Mainzban 
német országgyűlés. A' mainzi , szász és brandenburgi electorok sze
mélyesen, a' cseh király és a' kölni elector követek által voltak jelen. 
Adolf meghívásokra meg nem jelenvén, le té te te t t , helyébe Albrecht vá
lasztatott császárnak (Június 23.1298). Ebből had a' két császár között. 
Speier és Wornis közben fekszik Sellheim, csatára ott keltek. Adolf és 
Albrecht a' csata hevében egymásra találtak. Adolf sisakját elvesztette volt, 
még is Albrechtnek neki rohan , kiáltván: „ I t t koronádat és életedet ne
kem hagyod." Albrecht rá : „ E z az Istentől függ" és dárdájával keresz
tül döfi Adolf képét. Es igy Adolf ellenségének hagyá koronáját , életét. 
Albrecht császárságát nj választás alá bocsátotta. Mind a' hét elector 
első választását megújítván; Aachenben császárrá koronáztatott (Aiigust. 
14. 1298). Vili . Bonifacius pápa választásának ellenmondott, azt állít
ván, hogy császár senki sem lehet a' pápa helybenhagyása nélkül. A' 
mainzi elector többekkel a' pápa részére hajlott. Albrecht haddal szála 
meg őke t , és egyszersmind a' franczia királlyal Szép Fileppel frigyet 
kötött. A' pápával megbékélvén, a' franczia k i rá l j t abban hagy ta , ki a' 
pápával viaskodását maga végzet té , (L B O M K A C U S VIII. és Fir,KP Szép) 
Albrecht minden módon azon vol t , hogy háza birtokát nagyítsa. Azért ). 
János, a' hollandi gróf, magtalan kimúlása után Hollandot fegyverrel meg-
szálá. A' törvénytelen tettnek szerencsétlen volt kimenetele. Jánosnak as
szonyi ágyból származó örököse Jean de Avesnes , a' hennegaui gróf, Al
brechtet meglepé. és táborát nagy veszteséggel visszaveré (Nov. 10. 
1299). A' cseh királlyal Wenczellel is hadba keveredett. Albrecht Csehor
szágba rohant , épen mikor az ifjabb Wenczel Magyarországban volt. 
Hogy Csehországot Albrecht ellen védelmezhesse , visszaindította Magyar
országból hadjait Wenczel. (L. WKNCZKI . magyar király.) Midőn az ifjabb 
Wenczel Olmützban megöletett , (Aug. 4. 1300), és igy a' Przemisl dy-
nastiának magva szakadt , a' cseh r en ' ek Prágában öszvegyiilvén, Al
brecht fijat Rudolfot választottak királyokká. Uralkodása kemény volt. A' 
nemzet nagyobb része felkelt ellene; Rudolf a' zűrzavar közt betegség
be ese t t , és megholt (Július 3. 1307); sikeretlenül iparkodott Albrecht 
második fiját Fridriket cseh királlyá választatni; a' Csehek a' királyi 
székre Henriket , a 'carinthiai herczeget , emelték. Epén olly kevés fo
ganata volt Albrecht vágyódása a' thnringiai és mizniai tartományokra; 
a' német herczegek nagyobb része ellenkezett vele , és igy az emiitett 
országokat nem teheté magáéivá. Schweizban is ohajtá Albrecht hatalmát 
terjeszteni ; emberei durván bántak a' néppel , ez Albrecht helytartójit 
kiveté az országból, és magát fclszabaditá- (L . S C H W E I Z és TKÍ . I , Aril-
mos). Midőn ellenek készül t , megöletett Albrecht austriai herczeg János 
által (1308). Ez t. i. fájlalta, hogy Albrecht esi birtokát mind eddig ön
kormánya alá nem bocsátotta , és kérései foganatját nem látván , öszve-
esküvén négy ú r r a l , Albrechtet a' Rensz folyó partján megölé. A' gyil
kosok elosontottak, a' császár egy koldusasszony kebelében adá ki lel
két. (L. PARRICIDA János). 2) A l b r e c h t 11. , 1 . A I . R E R T , magyar 
király. Gr. Mujláth János. 

Ar.RR K C H T S B E R G E R (János György) , szül. 1729. Kloster-Nen-
hurgban Bécs mellet t , hol 1730 mint discantista a' templomi karhoz ;'l-
l o t t , onnan pedig a' mölki apátsághoz menvén, egy oskola igazgatását 
vette által. A' muzsikaszerzést M a m i t ó l , udvari organistától, tanulta, 
azután pedig Győrött 's későbben Maria-Taferlben maga is organísta volt, 
szinte 12 esztendeig organistáskodott Mölkben i s ; mig 1772 udvari orga-
nistává, 's a' bécsi muzsikaacademia tagjává neveztetett. 1792 Sz. Ist
ván templomában karigazgató, 's végre 1798 a' stockholmi muzsikaacade-
miának is tagja lett. — Egy volt ő az ujabb időbeli legtanultabb conlra-
punctisták köz t , Beethoven is tanítványai közé tartozik. Megholt 1809. 
Jeles templomi darabjai \s concertjei és a' niuzsikaszeizésiől ir t alapos 
útmutatása nagy becsben vannak. J. 
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A L R R I C H (János), nagy tndományii erdélyi orvos , szili. Brassóban, 
hol tanulását végezvén , az orvosi tudományt Halléban különösen a 'h i rcs 
Hofi'maiin Fridrik vezérlése alatt tanulta, \s elnyervén az orvosi gradust, 
hazájába t é r t , hol tudományának és ügyességének sok jeleit adta. Az 
.1718 és 19 kegyetlenül dühösködő pestisben az erdélyi kormányszék 
által egészség directórává tétetett Brassóban. Ennek általa közlött deák 
és német leírása a' tudomány kárára kéziratban hever. Széles tudomá
nyá t , mellynek különb-különbféle probájit ad ta , az által tiszteié meg a' 
császári természetvizsgálók társasága, hogy őt 1740 III. Chrysippus név 
alat t tagjai közé felvette. Megholt 1750. A. Ealoj/i l'úl. 

A L B R I C U S , szerzetes, a ' tarczali országos végzésnek deákra fordí
tója. (L. KÁLMÁN). 

A L K U É R A , falu, a ' spanyol Estreniadura provinciában, Badjogtól 
délnek, h. n. folyó mellett , hol Maj. 10 1811 inarschal Beresford mint
egy 30,000 Br i t - , Spanyol-, és Portugaliból álló hadja franczia marschal 
Sonlt 25,000-nyi hadjával megütközött. Ezen csatának czélja Badajoz, 
mellyet az Angolok szálottak vala m e g , felmentése volt. Sonlt 8000-et 
vesz te t t , 's kénytelenittetett Sevillába vissza vonulni. A' szövetségesek 
7000 veszteséggel győzedelmeskedtek, 's néhány nap múlva Badajoz is 
kezekre került. 

A i. B u v v. R A , halakkal gazdag, meglehetős nagyságú, nyáron mind
azáltal részszerént posvánnyá kiszáradó t ó , Spanyolországnak Valencia 
nevii városától éjszakra , melly torkolatja által a' tengerrel öszve vau köt
tetve , 's mellytől SUCHET (I. e.) Franczia vezér , Blake Spanyol gene
rálisnak Valenciába való bekerítéséért és elfogásáért, Albnferai herczeg 
nevet kapott. A' vizi madarak vadászása és az ángolnahalászat eszten
dőnként 12,C00 piaster jövedelmet hoznak be. 

A L B U M , a' Romaiaknál fejér tábla vo l t , mellyre a ' köz hirdetmé
nyeket jegyzettek fel. A' különféle felsőségekről különféleképen neveztet
tek , p. o. album pontificium, 'sat. 

A r. B u Q u E R o. u E (Alfons) , India a lk i rá lya , Nagy és portugált 
Mars melléknevekkel, szül. Lissabonbau 1452 magát királyi vérből szár
maztató nemzetségből. Azon időszakban hősi lélek 's felfedező szellem 
jelesitette a' Portugáliákat. Afrikanyugoti tengerpartjának nagy részét meg
esmérték 's meghódították ; elkezdték uralkodásokat Indiára is kiterjesz
teni. A . , India alkirályává neveztetvén, Sept. 20. 1503 egy flottával 's 
néhány sereggel Malabaron kikötött , Goat elfoglalta, 's Portugál hatal
mának és kereskedésének Asiában középpontjává t e t t e ; azután egész Ma-
labar t , Ceylont , a' sundi szigeteket és Malaccá félszigetet is meghódí
totta. 1507 Ormus szigete a' persiai tengeröböl benyiltánál is hatalmá
baju to t t . Midőn a' persa király a' szokott adót kére t te , A. golyóbist és 
kardot tőn a' követ lábaihoz, 's monda: „ E z az a' pénz, mellyel a' Por
tugáliák adójokat fizetik". A. India minden népeinél és fejedelmeinél nagy 
tekintetet szerze nemzete nevének , 's t öbb , névszerént a' síami és pegnl 
királyok barátságát keresték. — A. minden tetteit rendkivülség bélyegzi. 
Katónájit sanyarúi fényité; munkás, vigyázatos , bö lcs , emberséges és 
igazságszerető vala; szomszédi félve t isztelék, aiattvalóji szeretettel vi
seltetének iránta. Virtusai olly nagyon hatottak India lakosaira; hogy so
káig sírjához folyamodtak, titánjainak kegyetlenségeskeílései ellen oltal
mat kérni. Jóllehet nagyok valának A. é rdemei , az udvarnokok kajánsá-
gát és a' király gyanakodását még sem kerülhette e l , 's Emánuel Soare-
zet , A. személyes el lenségét , nevezte ki- alkirálynak In liába. Mély fáj
dalommal tűrte el A. ezen hálatlanságot, 's fiját egy rövid levelében a' 
királynak ajánlván, néhány nap múlva Goabanmegh. 1515. Emánuel tet
tének sokáiglani megbánása által tiszteié A. emlékét, 's fiját az ország 
fóméltóságaira emelte. —v—'• 

A L B U S , IV. Károly császár idejétől ezüst váltó pénzt nyugoti Né
metországban, melly akkor 8 kíspénzt ért. A' mostani hassiai egyszerű 
albus 9 kispénzt é r , de vagyon ott dupla albns is. Th. 



ALCAEUS ALCANTARA 129 

Á r. 0 A E V s, Krisztus születése előtt 604 körül virágzott Lesbos szi
getében a' híres költőnével Sapphóval eggyiitt. Nyugtalan és háborgásra 
hajló természetű volt, 's egészen katonáskodásra látszott magát eltökélni. 
De midőn Pittacus alatt az Athenebeliek ellen táborozott 's szerencsét
lenül vitézkedett, fegyvereit elvetvén, futás által menekedett meg. Mi-
tyl énében, születése he lyén , többen vágytak a' főhatalomra. Alcaeus., 
ki ezen vágyás gyanújától maga sem voit m e n t , némellyeket, különösen 
Pittacust, igen csipős versekkel megtámadott. Pittacus számkivetésbe 
küldötte. Alcaeus a' többi számkivetettektől vezérré választatván, ezek
kel eggyiitt el akarta Pittacust kergetni , *de annak maga esett kezébe, 
ki neki nemes szívvel megbocsátott. Alcaeus utóbb lemondott az uralko
dásra vágyásról , 's azzal kivánta magát vigasztalni, hogy a' szerelem
ről és borról tüzesen énekelt. Verseiben , mellyek hymnusokból, ódákból 
és epigrammákból ál lot tak, szelídséget erővel, előadásbeli bőséget és 
meghatározottságot értelmességgel egyes í te t t , ugy hogy me'g a' szere
lemről 's borról irt énekeiben is felséges lélek látszott. O volt feltaláló
ja az álcaeusi versnemnek vagy versmértéknek, melly a' lyrai versne
mekben a' legszebbek közé tartozik. (L. AI.CAEUSI VERS.) K á r , hogy 
ezen nagy lyricustól némelly töredékeken kívül semmi sem maradott fen 
a' mi időnkiü, K. J, 

A i o A K i i s i V E R S T . A i . C A I C U M . Alcaeus görög ödaköltő kez
dette. Kilésé heves érzése harmóniáján, kényes fülének egybeillőséget vá
lásain , mellyik verslábak egymás után következése ötnlengteti legkere-
kebben zengőn büszke lelke szárnyala t i t , 's igy leve ezen mértéke ma
gas énekeiben: 

i$ j w l . » é » . 9 M o u i —. o "3 

Ki. M I o „ _ i „ o 1 _ a 
M O O I _ i O O } _ 0 I — — . 

Van ismét más öszverakása ekképen: 
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Felosztani tőbbféleképen l ehe t , 's a' grammatica nyelve ahlinz képest ne
vezi. Annál fogva esése is más-más kellemü. Ha az első szótag muzsikai 
felütés gyanánt van véve, a' második, harmadik pedig jambus, 's a' ne
gyedik , ötödik spondetisnak olvasva és ot t a' szó külön válik magára, a' 
minek neve caesura, folyamatja igen innepileg nyájas. Hora t ius , Virág, 
Berzsenyi ugy daliák szavaikat benne, mint a' Görög. Nyelvek egyformán 
pompáskodik e' mértékben. Berzsenyi második sorát asclepiadesi vers
sel cserélé fel néhol. (L. BERZSENYI. ) Ramler^ Voss a' német sok t ro -
chaens miatt változtatták nyelvekhez képest. (Vö RYTHMÜS és V E R S M É R -
TKK> Tartalma az Alcaicumnak ugy szól inkább a' lé lekhez , ha minden 
négy sorban egyegy strophában az értelem szépen kikerekedik, ámbár 
nem főmegkivántatás. Álcaeusi vers Virágnál : „Hová repültél nyájas 
öröm, hová" 's Berzsenyinél: ^Romlásnak indult hajdan erős Ma
g y a r " 'sat. . Döbrentei Gábor. 

A t . c A t i D E , tisztviselő neve a 'spanyolországi városokban, a ' kire 
van bízva mind],az igazság kiszolgáltatása, mind a' polgári jó rendre 
való figyelés, y 

A L C Á N T A R A , régi 's á ' Máurúsoktól építtetett Varos és határszéli 
erősség Spanyolországnak Estremadura nevű provinciájában^ 3000 lak. a' 
Tajo vizénél, mellyen egy pompás és még a' Romaiak aítal építtetett 
hid viszi az utast [keresztül. Alcantara városát a' Spanyolország hajdani 

9 
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3 papi vitézi rendje közül e g y , melly eredetét a' St. Julián del Pare-
ro (melly a' Sz. Julianus körtyély fájáról- neveztetett igy,) nevű szerze
tesekről hozza le a' 12 századból, és a' Maumsok ellen vitézül harczolt, 
h i r ta , minekutána 1207 táján a 'Calatrava rend tő l , melly azt távolléte mi
at t nem oltalmazhatta , általengedtetett. Ugyan ekkor az emiitett papi 
vitézrend ezen várostól a l c a n t a r a i vitézrend nevet vett fel, ' s a ' r e n d , 
minekutána azt 1494 a' nagymester Jüan de Zuniga Catholicus Fer
dinándnak mint helytartónak általadta vo lna , a' spanyol koronával égye-
sittetett . 1540 olta a' vitézeknek nem szabad megházasodniuk. A' rend
nek igen gazdag jószágai voltak. Jegye egy aranyos zöld liliomkereszt; 
cziínere egy körtvélyfa 2 gerendával. L—«'. 

A L C E S T E , Pelias l eánya , Admetusnak, Thessalia királyának, fe
lesége. Az oraculum szerént beteg férje csak azon feltétel alatt lehete 
jobban, ha valaki önkényt feláldozza éltét érette. A. titkon feláldozá 
magát az is teneknek, 's megbetegedék; Admetus egészséges lón. Ai 
elhunyta után meglátogatá Hercules Admetust, kinek rokonja vol t , 's 
megigéré nekie , hogy vissza fogja hozni kedves nejét az orcusból. Sza
vát nem szegte meg; mert az alvilág istene kénytelen volt Alcestét vis
szaadni férjenek. Ezt Euripides egy szomorú játékának tárgyául vá
lasztotta. —z— 

A t i C H Y M l A , az a' mes te rség , melly titoktele chymiai munkáknál 
fogva a' nemtelen vagy kevesbecsü érczeket nemesebbekké, az ónt vagy 
czint ezüs t té , ezüstöt vagy kénesőt arannyá változtatni tanitja. Az al-
chymia eredete a' legrégibb kor mesével gazdag homályában vesz el. Hi
hető , hogy a' legrégibb népek közt némelly emberek az érczolvasztás 
probájinál a' magokat mutató jelenetekre figyelmesek vol tak, 's vévén 
ész re , hogy különbféle érezek öszvetételeiből egészen másszinü massák 
tűnlek e lő , p. o. rézből és czinkből egy az aranyhoz hasonló composi-
t i o , igy származott nálok azon gondolat , hogy egy érczqt más ércezé 
lehet változtatni. A' fényűzés a' népeknél jókor lábra kapot t , a' miből 
az arany és ezüst kívánsága állott elő , 's annál inkább kaptak azon mes
terségen , miként kell ezen ritkább nemes érczeket a' nagyobb mennyi
ségben lévő nemtelenekből előállítani. Egyszersmind az embereket meg
lepő nyavalyák felébresztették azon gondolatot i s , hogy egy minden 
nyavalyák ellen való közönséges szert kellene feltaláíni, egy olly szert, 
melly egyszersmind az öregség terheit is kisebbítse, az életet megifjitsa 
és hosszabbítsa. Ezen két idea egyesülve különbféle emberek iparko-
dásának 's próbatételének maga3 czélja leve , kik titoktele képekben 's 
allegóriákban terjesztették tanításaikat. Az érezek elváltoztatására, ugy 
h i t t ék , egy olly érezre van szükségek, melly minden anyag őstárgyát 
magában foglalja, mellynek hatalma volna mindent egyes részeire felol
dozni. Ezen közönséges feloldozó szer vagy mentiruum uniterta/e, 
mellynek egyszersmind olly erővel kellene birnia , hogy a' testből min
iden nyavalyás anyagot eltávoztasson, 's az életet megújítsa, bölcsek 
kövének, lapít pkilotophorum-nak, valamint annak ugy mondott birto
kosai adeptusoknak neveztettek. Mennél kevesbbé világos megfogásaik 
voltak az alchymistáknak munkájik 's az azoknál mutatkozó jelenetek fe
l ő l , annál inkább igyekeztek ra j t a , hogy mysteriosus képekkel 's titok
tele allegóriákkal éljenek. Későbben azért is folytatták az alchymisták 
ezt a' mysteriosus nyelvet, hogy titkaikat az avatatlanok előtt elrejtsék. 
Egyiptomban a' legrégibb idők hősei közt volt Hermes i s , k i tő l , a' 
mint mondják, sok chymicus, magicus és alchymislkus munkák ered
tek, de a' mellyek később időkből valók. (L. HKRMKS TRISMKGISTUS.) In
nen a' chymiai és alchymiai mivészséget henneticnsnak is nevezték. Bi
zonyos dolog, hogy a' régi Egyiptomiak sok és küiöuös chymiai és me
tallurgiai esmerettel b í r t ak , noha az alchymia eredetét nálok keresni 
bizonytalan volna. A' Görögök közt sokan értették az egyiptomi Íráso
kat , 's ehymiai esinereteikbe be voltak avatva. Idővel a' Romaiak közt 
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si elterjedt a1 mágia , a" theosophiai képzelgések *» különfisen az alchy-
mia szeretete. Midőn Roma tyrannusai alatt az igaz tudományok üldö
zőbe vétettek, annál inkább felemelkedett a' babona és az álbölcseség. 
A' Romaiak pazarlása azon időkben felébreszté az arany 's azon mester
ség kívánását, melly ezt közbevetetleuül 'a a' legnagyobb mennyiségben 
igére. Már Caligula hasztalan próbákat t e t t , hogy opermentből aranyat 
csináljon. Ellenben Diocletianus megparancsolá, hogy minden egyiptomi 
könyvek, mellyek az arany és ezüst chymiájáról értekeztek, égettesse
nek meg. Ezen időközben sok könyvek készíttettek az alchymiáról ré 
gi hires emberek hamis neve alat t . Így p. o. Democri tusuak, különá< 
sen pedig Hermesnek igen sok írások tulajdoníttattak, mellyeket egyip
tomi , alexandriai barátok és sophisticus remeték i r t a k , 's a' mellyek, 
mint a' Tabula tmuragdina^ allegóriákban 's mysticus és sophisticus ké
pekben mutatták az utat a' bölcsek kövének feltalálására. Későbben a'J 

chymia és alchymia az Araboknál jöt t igen divatba. A1 8-ik században 
élt köztök az első chymicus , ki rendszerént tiebernek neveztetik, 's ki
nek az alchymiáról irt munkájában már előjő a' kénesőn készítmények
re 's t. effélékre való útmutatás. A' középkor idejében az alchymiával 
a' klastrombeli barátok nagyon foglalatoskodtak , noha azt későbben a' 
papák eltiltották. De niég ezek közt is volt egy XXII. János t kik, va
lamint sok más előkelő papok , az alchymiát megízlelték. A' 4-ik szá
zadban Lull volt a' leghiresb alchymistak egyike. Mesélik felőle, hogy 
Londonban lettékor 1. Eduárd király számára 50,000 font massáju kéne
sőt arannyá változtatott, 's ebből készültek volna az első Rosenoble-ek. 
Velenczébeu 1488 megtiltatott az alchymia, 1'ara.oilsus (1525) hasonló
kép a' hires alchymistak közé tartozik ; továbbá Roger Bacon , Rasilius 
Valentinná és sok mások. Mivel azonban a' nagyobb tisztába hozott 
chymia és philosophia alaptételei terjedni kezdettek, 'a a' chymiai mun
káknál előálló jeleneteket jobban felvilágosították, az alchymisticus álmo
dozások dühe lassanként fogyni kezdet t , noha suttonban, még sokan, 
nagy urak i s , tisztelőji voltak annak, mint azt p. o. Ferencz Károly, 
Lauenburg herczegéről , (1659) tudjuk, kiuél Löwewsteru Kunkéi 1. volt 
Ha részrehajlatlan ítéletet akarunk az alchymiáról hozni , nem kell K-y 
ledni mindenek előtt annak érdemeit a ' c h y m i a , sőt magában az orvosi t u 
domány körében. A' chymiának első leggondosb kidolgozására minden 
bizonnyal az alchymia adott alkalmatosságot. Sok más felfedezést kö
szönhetünk továbbá az alchymistak szünet nélkül való niunkálkodásinak 
's fáradhatatlan béketiirésének, p. o, több kéuesőkészitményeknek, az 
érczkermesnek, porczellánnak 's t. m. feltalálását. Az érezek elváltozta-
tásának lehetőségéről semmi bizonyost sem lehet elhatározni. Az ujabb 
chymia elitélte ugyan a z t , 'a az által , hogy a» ércsseket az egy szerit 
ősanyagok sorába teszi , annak Iehetségét , hogy egy anyag más anyagja, 
következéskép a' csekélyebb éroz arannyá váltöztathassék, tagadta. Meg
lehet az is, hogy csaláson vagy öncsaláson épül nagy része azon beszédek
nek , hogy valamelly érez valóban arannyá változtatott volna, noha néha 
mind a' környülmények, mind a' jelen volt tanuk azt hihetővé teszik. 
Azonban, minthogy az emberi vizsgálódó szellem soha sem nyugszik, 
mivel maga a' chymia mindég több-több szembetűnő felfedezésre j u t , 's 
már magok az érezek is nem minden chymicusoktól tartatnak egyszi-rü, 
hanem öszvetett anyagoknak; mivel Galvani battériája által még a ' , 
kalit is érczneiui't termékké változtatták ; innen fel kell függeszteni anr 
nak lehetőségét, ha valljon lehet e erezet hozni elő más substautiák-
bó l , mellyekben annak anyagjai fel talál tatnak, 's egy erezet más ércezé 
változtatni vagy inkább nemesíteni ? Az alchymistákat sem lehet ál
táljában csalárdoknak tartani. Sokan közülök azon valódi meggyőződés
sel dolgoztak, hogy a' czélhozjutás lehető ; fáradhatatlan béketűréssel 
szivek tisztaságában 's egyenességében (a ' mit az igazi alchymistak 
hathatósan ajánlanak mint a.' szerencsás czéiérés különösen megkívánta-

t • 
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tó f e l l eg ié t ) ; de a' tneo»oplmsok 's mindennemű rajoskodók, n. ni. má
gusok, tudatlan emberek, kik arany ki vánásbó I, elegendő chymiai ké
születek nélkül , magokat az ajrhymiára ad ták , elcsúfították babonájik 
által a' chymiai tapasztalatokat Sok csalárdok az alchymiát telhe
tetlenségek fedő palástjául használták, 's a' gyengéktől pénzeket, vagyon-
jokat kicsalták. Még a' mi időnkben is többen, kik magokat alapos che-
miai esmeretek nélkül, r é g i , általok nemértett alchymisticiis könyvek 
által hosszas alchymisticiis munkákra nagy summa pénzek elpazarJásá-
ra 's hivatalbeli mnukájik elmulasztására csábittatni engedték, az állal 
önromlásokat okozták. Mind eddig a' chymia nem jutott annyira, hogy 
az érezek előállását egyszerű anyagjaikból bizonyos princípiumok sze
rént, azon törvényeket, mellyek szerént azokat a' természet előhozza, nö
vekedéseket 's nemesedéseket áltláthassa; következéskép mind eddig az al-
chymisták minden munkáji, a' bölcsek kövének keresése , setétben való 
tapogatás , 's a ' t uda t l anság , csalódás és csalás őjiet olly labyrinthusba 
vetik, melíyből kitalálni nem tudnak. Vö. IP'ieg/ei's „/?»'/tor. Krii. I n-
tersuc/tung der Alcíemie" (Weim. 1777.) A. If. 1'. 

A r. c i m A I) KS. Ezen nevezetes Görög , Clinias és Dinomache fija, 
-Athénében a' 82 olymp. (450 tájb. K. e.) szül. Clinias a' Chaeronea 
melletti ütközetben e lese t t , 's A. Per ic lesnél , anyai nagyatyjánál , ne
veltetett . Ezt az ország dolgai igen elfoglalák, 's a' fiúra azon gon
dossággal, mellyet annak heves charactere kivánt , nem iigyelhete. A. 
ífju kora olta k i tünte t te , mi leend idővel. A' tudományok és testi gya
korlások minden nemeiben szerencsével próbálkozott. Szépsége, szüle
t é s e , Pericles tekintete sok ba rá to t , sok tisztelőt szerzének nekie, a' 
mi rossz hirbe hozá. erkölcseit. Socrates megajándékozá őt barátságával, 
's reményié, hogy majd jó útra vezeti. Nem is tagadhatni , hogy na
gyon hatalma körébe voná, 's A. a* philosophushoz téré vissza minden 
elszórakodásból. Legelőször Potidaea mellett harczol t , hol meg is sebe-
si t te tet t ; Socra tes , ki oldala mellett viaskodék, yédelmezé, 's vjsszaki-
séré őt. A' deliumi csatában a' győzedelmeskedő lovagok között vala. 
D e , megveretvén a' gyalogság, kénytelenit teték, valamint a ' többiek, 
megfutamodni. Szaladás közben öszvejött Socratessel , ki gyalog vonu-
la vissza, elkiseré ő t , 's gondoskodott bátorságban létele iránt. Mig 
a' Cleon ncvit demag'ogus é l t , csak fényűzés és tékozlás által tette ma
gát esmeretessé, 's az ország dolgaiba nem avatkozott. Ennek elhuny
tával (422 K. e.) Nicias annyira vitte a' dolgot , hogy az Athenebeliek 
és Lacedaemoniak őO évre békét kötöttek. A . , Nicias tekintetére irigy
kedvén 's a' mia t t , hogy a' Lacedaemoniak nem hozzá folyamodtanak, 
neheztelvén, a' két nemzet közt támadott visszálkodásokat a' béke fel
bontásának kivitelére használá. A' Lacedaemoniak követeket küldöttek 
Athénébe. A. színlett jó akarattal fogadá' őke t , 's meghatalmaztatások 
titkolását tanácslá nekiek , nehogy törvényt szabjanak elejékbe az Athe
nebeliek. Amazok elámittatták magokat , 's megjelenvén a' gyüleke
zetben , kinyilatkoztat ták, hogy meghatalmaztatós hijával vannak. A. 
azonnal felkelt ellenek, hütelenséggel vádolta ő k e t , 's arra vette az 
Athenebelieket, hogy az Achaensokkal frigyet kötöttek. Ez a' Lacedae-
moniakkal kötött békét felbontotta. A* több izben vezérletté az athenei 
flottákat, mellyek Peleponnesust pusztították? De a' fényűzés- és pazar
ról i t t sem monda le. Visszatérvén, mindennemű kicsapongásoknak adta 
magát. Egykor néhány barátjával éjjeli orgiából méné haza , 's felfoga
d o t t , hogy pofon vágja a' gazdag Hipponichust , 's azt meg is tette. 
Zajt gerjesztett ez az egész városban. De A. a' megsejtetthez méné , Ic-
ve té felső köntösét , 's felszólitá Hipponichust , hogy vesszózés által áll
jon rajta bosszút a' pofoncsapásért. Tettének ezen őszinte megbánása 
Hipponicűust megengesztelé, 's nem csak megbocsáta A.nek, hanem ké
sőbben leányát is Hipparetét 10 talentumnyi (15,000 fali.) menyasszo
nyi ajándékkal feleségül adta nekie. Most sem monda le A. ft' lengeség-
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ről és tékozlásról, niH főkép az olympiai játékokban tüntetett k i , hol 
nem más gazdagok módjára e g y , hanem 7 szekérrel állott egyszerre a' 
versenypályára, 's az első három jutalmat elnyerte. Ugy lá tsz ik , hogy 
győztes volt a' pythiai és nemaeai játékokban Is. Mind ezek soknál pol
gártársai közül gyűlöletbe ejtek, 's osTRACisMUSíAr, (I. e.) büntet tet ik, ha 
Niciassal és Phaeaxxal, kik hasonlólag attól tartottak, öszve nem szövet
kezik, 's a' dolgot olly ügyesen é lnem intézi vala , hogy épen azok 
küldettek számkivetésbe , kik őt megbuktatni törekedtenek. Kevéssel ez
után Sicilia ellen szándékoztak A. javalatjából menni az Athenebeliek, 
's őt választották Niciassal és Lamachussal fővezérré. Készülés közben 
a' háborúra egy éjjel a' Hermesek mind megcsonkíttattak. A. ellenségei 
reá fogták ezen tett gyanúját , azonban mindjárt be nem vádolták , ha
nem alig indult el a' hajókkal, azonnal a' népet ugy felingerelték ellene, 
hogy megítélés végett visszahivatott. Győzött vala már néhányszor Sici-
liábau A . , midőn a' visszahívó parancsolat hozzá jutott. Engedeluieske-
dék, 's hajóra lile; Thuriumban kiszálván a' szá raz ra , elrejtezék. „ H o 
gyan Alicibiades" kérdek némellyek, „honodban nem bízol? ' „Anyám
nak sem hiszek" feleié ő „midőn éltem forog fen . tévedésből könnyen 
fekete követ húzhat ta fejér he lye t t . " Athénében halálra ítélték. Midőn 
tudtáva adták , ezt válaszolá: „Megmutatom az Atherebelieknek, hogy 
még élek." Elébb Argosba m e n t . azután-Spartába, hol igen ügyesen 
szabta magát a/, ország sanyarú s; ö';ásihoz, 's ott is a' nép kedveitje 
lett. Nem sukbe került tehát a' Laoeduenioniakat arra b í rn ia , hogy a' 
persa királlyal szövetségre lékjének,' é s , szerencsétlenül ütvén ki a' Si
cilia ellen intézett háború, CKios lakosainak segítséget adjanal ' , 's, őket 
az athenei igából kiszabadítsák. A. maga ment oda , 's Kis-Arúab^ ér
kezvén, egész loniát fellázasztotta az Athenebeliek e l len , 's nagy kárt 
okozott nekiek. Agis 's az előkelő Spartabeliek irigylék ezen szerencsé
j é t , 's meghagyák asiai vezéreiknek, hogy A.t öljék meg. A. kitaíálá 
planumokat, 's Tissaphernes nevil persa satrapához méné. Itt ismét 
megváltoztatta szokásit, egészen az asiai luxusnak adta magát , 's kivit
t e , hogy a' satrapa nélküle cl nem lehetett. Nem bízhatván már a' La-
cedaemoniakban, hazájának ohajta szolgálni, 's elejébe terje.>zté Tissa-
phernesnek, hogy az Athenebeliek teljes elgyengitése ellenkezik a' nagy 
király interesséjével; hanem sokkal hasznosabb, Athénét és Spartát egy
más után tönkre hányni. Tissaphernes , elfogadván ezen tanácsot , kön-
nyite valamennyire az Athenebeliek sorsán. Szembetűnő - seregeik voltak 
akkor Saíuoson. A. azt Izené a' vezéreknek, hogyha megzabolázzák a' 
nép kicsapongásait, 's az előkelőknek adják a' kormányt , Tissapher-r 
nes barátságát kieszközli majd számokra, 's a' phoeniciai 'és lacedaemn-
ni flották egyesülését megakadályoztatja. Ez helyben hagyatott , 's I I -
sander Athénébe küldetett, ki a' kormányt 400 személyből álló tanácsúak 
áltadta. De mivel ezek A. visszahívásáról nem gondoskodtak, a' samiwti 
seregek áltengedék nekie a' fővezérséget, 's felszóliták, hogy Athénébe 
menjen, 's a' tyrannusok hatalmát semmisítse. De A. nem akart visszatérni, 
mig szolgálatot nem tett hazájának. Megtámadta tehát a' lacedaemoni flot
tát 's teljesen meggyőzte. Visszajővén Tissapherneshez, ez, hogy királya 
az A. által elkövettetett cselekedetben való részvétellel ne vádolja, A.t 
Sardesben fogságba vettette. Módot talált azonban A. az elszökésre, 
megverte a' Lacedaenioniakat és Persákat Cyzicus mellett a' vízen. éa 
szárazon, Cyzicust, Chalcedont és Byzantiumot elfoglalta, az Athene-
belieket visszahelyeztette a' tenger uradalmába, 's Critias javal^jából tör
tént meghivatására visszatért honjába. Nagy eivthusiasmussal fogadták, 
mert azt vélték, hogy A. szúmktvettetésének következése mind azon sze
rencsétlenség, melly azolta érte Athénét. Mer kis korig tartott ezen dia
dal. Nem sokára 100 hajóval ismét Asiába küldetek A. A' zsold azon
ban katonáji szamára meg nem érkezvén, kénytelen volt Cariában segé
det keresni , 's a' comjnaudót Antioolmsnak adta á l t , k i , Lysander ál-
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- tal cselbe-ejtetvén, életét 's a' hajók egy részéi elvesztette. Ezen ese
tet használák A. ellenségei megbuktatására. A. Pactyaebe ment (Thraciá-
b a n ) , hadakat g3'üjtött 's a' szabad Thraciaiakkal harczolt. Szembetűnő 
rsákmányt n y e r t , 's a ' szomszéd görög városok nyugalmát bátorságba 
helyeztette. Az athenei flotta akkor Aegos Potamos mellett vesztegle. 
Ezek vezéreit figyelmesekké tette a' fenyegető veszélyre, azt tanácslotta, 
hogy Sestosba menjenek, 's segítséget ajánlott nekiek, a' spártai vezér 
Lysandernek vagy csatára vagy békére való kinszerittetésére. Ezt el 
nem fogadták, 's kevéssel ezután teljesen megverettek. A' tar tot t a' La-
cedaemoniaktól 's Bythiniába költözött, honnan Artaxerxeshez szándéko-
r.ott menni , 's őt hazájának megnyerni. A' 30 tyrannns azonközben , ki
ket Lysander Athcne elfoglaltatása után kinevezett, nrra kére ő t , hogy 
A.t ölesse meg. Ly-sander vonakodott ezen te t tő l , mig hazájától páran, 
csőt nem nyere. Végrehajtását Pharnabazesre bizta. A. akkor Timandra 
n vü kedvesével egy phrygiai várban vala. Pharnabazes segédjei éjjel 
meggyujtak a' házat, mellyben tartózkodék, 's nyilakkal végezek ki, mi
dőn már a' tűzveszélyből kimenekedett. így múlt ki A. 404. K. e., 
mintegy 45 észt. korában. A' természet legjelesb tulajdonokkal, ritka 
tehetséggel az embereket megnyerni , 's rajtok uralkodni, 's elragadó 
e'kesszóllással (noha az R- t kimondani nem tud ta , és hebegett , ) ruházta 
fel; de ezek használásában csak a' legsürgetőbb környülmények által ha-
tároztat ta magát el. Híjával volt ama,', lelki nagyságnak, melly az erényt 
nyomban követi ; birt ellenben azon merészséggel , mellyre másokénál 
hatalmast) önerő érzete lelkesít , 's a' melly semmi akadálytól vissza nem 
r e t t e n , mert a' czélhoz vezető eszközök választásán soha sem kétkedik. 
Életét a' régiek közül Plutarchns éo Cornelius Nepos irták le. 

A T , c i r i K S , Herculesnek, a ' köz magyarázat szerént , nagyatyjáról 
Alcaeusról , Amphitruo a tyjáról , vett mellékneve. 

A I C I P H R O N , görög rhetor a ' 4-ik század közepe tá ján , ki nem 
csak szép stylusáért 's atticai csinosságáért , hanem azért is érdemel ol
vastatni , minthogy az erkölcsöket hiven festi. Munkáji ezek: F.pistolae 
piitcatnriae, rnsticae, amatnriae et parasiticae. A' legjobb kiadás eddig 
a1 következő : Alciphroni; epittolae graecae et latináé, ad editionem Sle-
phani Bergleri accuratissime impretsae (Ultrajecti 1791. 8.) 

A r . C M A E O N , A M P H I A R A U S é s E R I P H V L E (1. e.) f i j a , a z Epi
gonok fővezérévé választatván, Thebát elfoglalta. Minekutána anyját, 
atyja halálának oká t , megölte volna, a' Fúriák tartományról tartomány-
ra űzték a' megörültét, kinek, mivel anyja minden tartományt, melly fiját 
elfogadsndja, megátkozott , az oraculum mondása szerént csak olly föld 
szolgálhatott menedékül, melly nem volt még anyja megöletésekor. Sok 
tévelygés után végtére Achelmis egy uj szigetén nyugalomra j u t o t t , 's 
inegvetvén elébbi feleségét Arsinoc't, a' folyamisten leánya Callirrhoé" lett 
neje. De midőn ennek kívánságára Harmónia szerencsétlen nyaköktőjét 
Phegeustól , Arsinoe a tyjá tól , azon szin alatt kérte vissza , hogy azt a' 
delphii oraculumnak ajándékozza, Ph. észre vette ravaszságát , 's utána 
küldött fijai által megölette. —z— 

AiiCMAK, görög kö l tő , egy Bpartai rabnak fija, Sardes városá
ban Uydiában 670 K. e. szül. ü g y látszik, élte nagy részét Spartában 
tö l tö t te , a' hol polgári jussal birt. Szerzeményei hymnusok, paeanok 's 
más lyrai költemények; ő adott a' poé'sis ezen magasabb nemeinek mivészi 
formát. Maradványait Welcker F. Th. gyűjtötte öszve (Giessen 1815. 4.) 

A r , C M E X E . Electryon leánya , Amphitruo neje , kit Jupiter férje 
otthon nem létében, ennek képét vévén magá ra , látogata meg. Ölelge-
téseinek gyümölcse a' hármas csudaéjben nemzett Hercules volt. 

A I . C S B T , r é g i , de most uj életre haladó, csinos maeyar falu. éj. 
s z . 4 7 ° 25 ' , és k. h. 36° 16' a la t t , Székes várm. csákvari járásában, 
3336 holdra terjedő határán 40 egész házhellyel h i r , a' mellyen 130 ház 
és egy (reform.)templom van , 630 lakossal , mellynek i/* része Refor-
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matus , a' többi Catholicus. Az ácsai birodalomhoz (1. Á C S A ) , Jósef fő-
herczeg és nádorispány bir tokához, tartozván, Hatvan , Vérth és Szent 
György nevezetű pusztákkal, mellyek 9119 holdra terjednek, öszvé van 
kapcsolva. E' környék a' birtokos élesztő geiiiusának és példás gazdasá
gi szorgalmának ölök emlékjele leszen. Itt kevés esztendő alatt egy ko
pár , elhagyatott, éktelen földszin a' legszebb bájoló formákkal diszeske-
dő tájékká vált. A' helység nyugoti szélén emelkedik jó izlés szerént, 
minden hiu fényűzés nélkül épü l t , czélirányos nyári palota , egy kies, 
sok válogatott ritka fákkal, bokrokkal 's virágokkal bővelkedő T szépen 
elrendelt osztályokkal ékeskedő parknak közepén. Ide tartozik M a r i a 
v ö l g y e , közellévő gyönyörű sétáló h e l y , roppant diszes tehénistállójá
val , gyümölcskertekkel , lugasokkal , erdőkkel körülvéve. S—s. 

A t c u D U , (Manuel de Godoy) 1 . G n n o r . 
A i . cu s N u s (Flaccus) vagy A L C H U I N , 'S A L B I N i s , egy a ' ma

ga időkorábán hires és tudós Angol , Nagy Károlynak biztosa, tanítója 
és tanácsadója. Szül. Yorkban, mások szerént London körül 7 3 2 , ok ta . 
tást véve Tisztelendő Bedától ( l íeda lenerabilis} és Ekbert .püspöktől , 
's canterburyi apáttá leve. Romából való visszutjában, honnan egy ba
rátjának a' palliumot vitte va l a , megesmerkedék vele Nagy Károly Pa r -
mában, magához hivá őt 782 , és használd birodalmának ciiltiirájában 
tett intézetei körül. Az udvari academiában Flaccus Albinus nevet viselt. 
Károly oktatást adata ő általa a' maga udvaránál , melly czélra egy ud
vari oskola (Palatina) állíttatott fel, és több klastromok felvigyázójává 
tcvé ő t , mejlyekben A . a ' tudományok terjedéséről gondoskodott. A' fran-
cziaországi oskolák többnyire ő általa fundáltattak, vagy jobb virágzás
ra hozattak; igy alkotá ő a' toursi oskolát Sz. Márton apátságában 
790 , mellynél a' yorki oskolát vévé példányul. Itt ő maga nagyszámú 
tanítványokat ok ta ta , kik annakutána a' tudósságot a' frank monarchiá
ban elterjesztek. Végre 801 bucsut véve A. az udvar tó l , 's a' toursi Sz . 
Márton apátságába méné , a' honnan mindazáltal Károllyal folyvást leve
lezett , 's meghala 804. Sok theologiai írásain kívül több ollyakat is l ia-
gya maga u t á n , mellyek a' philosophia, oratoria és nyelvtudomány elő-
esmereteit tá rgyazzák, azonkivül költeményeket és nagyszámú leveleket 
i s , mellyek mindazáltal stylusok által nem tetszhetnek, és az ó időkord
nak miveletlen szellemét áltáljában elárulják; mind a' mellett azouban 
megesmérni ő benne még most is a' maga időkorának legtudósabb és leg
műveltebb emberét. Értet t latánul, görögül és zsidóul. Munkáji megjelen
tek Parisban 1617, fol., 's teljesebben Regensb. 1777 2. dar. fol. 

A L D E O O V D E (Marnix F i l ep , Mont Saint Aldegonde u r a j , szül. 
Brüsselben 1538, tanult Genfben. December elején 1565 eleve irta azon. 
compromissactát, mellyet a' német-alföldi szabadságok fentartasara gróf 
Nassani Lajos , ő 's Brederode Henrik aláirtak. Az acta főképen az in-
quisitiónak Német-Alföldre való behozatása ellen volt in tézve, 's annak 
részvevőji közösen megígérték, hogy egymásnak testestül vagyonostul 
segítségekre lesznek. Azonban Margit helytartóné 1566 ezen esedezést 
visszautasította. Álba (herczeg) kikötött. Saint Aldegonde az oraniai her-
czeg követőjivel Németországba szaladt , 's onnan mint vezér tanácsosok 
vélek együtt visszajött. 1573 Maassluisnál spanyol fogságba e se t t , ké
sőbben kiváltatott , és a' fiatal köztársaságnak ( sok titkos alkudozásait 
vezette a' külföldön. Antwerpiát sokáig, noha végtére szerencsétlenül, 
védelmezte. Leydenben segité fundálni az univers i tás t , 's ott is holt meg 
1598 mint a' theologiának tanítója. 

A L D E N H O V E N (melletti ütközet) Mart. 1. 1793. Ezen Jiilich és az 
Aachen közötti országúton fekvő városocska mellett esett ütközet; nyitotta 
meg az 1793-ki táborozást. Az Austriaiak a 'múl t esztendőben a' jemappei 
ütközet után kénytelenek voltak Belgiumot oda hagyni , 's a' Roer megé 
vonulni, Dumouriez pedig 1793 esztendő elején Hollandiát fenyegette be-
rohanásáVal. Ennek elmellőzésre 's az ostromlott Mastrichtnak felszaba-
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dí táíára ösaregyujté herozeg Koburg a' 40,000 emberből álló hadi sereget 
B1 Roer megett , 's Mart. I. által ment ezen folyón Dilren- és Julichnél 
ké t colonneban (hosszas négyszegeletü hadi test). Az e l ső , melly az elő-
seregből Károly főherczeg vezérlése alatt 's a' balszárnyból herczeg Wür-
temberg vezérhadnagy vezérlése alatt á l lo t t , megkerülte a' Francziák be-
sáuczolt álló helyét Eschweiler mellett bal oldalról, 14 ágyúval lövöldöz
t e , egynéhány escadron (svadron) huszárokat vetett a' Francziák háta 
niegé, 's a' sánczolásokat szemközt ostromlottá. A' Francziák nem soká
ra rémitő zavarodással megfutamodtak, 's kevéssel utána az Aldenhoveu 
mellett felállított hadi test is hasonló sorsra jutott az á l t a l , hogy az au-
striai főerő Jülichnél a' Roer megett álló ellenséget visszanyomta, *a 
az Aldenhoven melletti állást is erővel megvette. A' Francziák mintegy 
6000 holtat és sebesitettet 's 4000 foglyot vesztettek. Másnap Aachen 
e"q Lüttich vétetett körü l , Mastricht megszabadíttatott, 's a'JF^ancziák 
erősén űzettek. Ezek Neerwindennél megállottak, 's egyesültek'azon ha
di tes t te l , melly a' Hollandiába való berohanásra volt ha tározva, azon
ban Martius 18. itt is újra megverettek. 

A r. o E B. M A N. Ezen czimmet neveztetnek Angolországban a' városi 
tanácsosok, a' kik Londonban kiváltságaik eiéjénél magok közül a' ma-
yor t választják, a? ki az, ők feje. Ezek negyedjeikben a' politiára ügyel
itek. 

A r . D I N Á R , azon nyomtatványok neveze te , mellyek a1 Manutiusolc 
műhelyéből kerültek ki. (L . MANUTIUS) . 

A I . D I N I (An ta l ) , szül. 1756 Bolognában, tanulta ott ' s későbben 
Romában a' t ö rvény t , professorává leve Bolognában a' tőrvénytudomány
n a k , 's Parisba küldetett polgártársaitól , midőn az ő hazája Bologna a' 
revolutio idejében a' pápa birtokától elszakadt; azután a' cisalpini res-
publica vénjeinek tanácsába lépek. 1801 tagja vala a' lyoni consultának, 
Későbben praesidense a1 statustauácsnak, mellyből a' vicepraesidensnek 
gróf Mélzinefe munkája által kirekesztetett, 1805 miuister-státustitoknok-
H'i és gróffá nevezé ki őt Napóleon. Megnyeré 1819 az austriai kor
mányszék bizodalmát i s , 's meghala Paviában Oct. 5-ik. 1826. Napóleon 
még halálakor is becsüléssel emlékezett róla. Rendkívül való költséggel 
építtetett A. a' montmorencyi parkban Paris mellett egy igen szép kas
télyt , mellynek felékesítésében Olaszországnak minden mivészségei vetél
kedtek. De &,•£ Parisnak második elfoglaltatásakor 1815 annyira elpusztít
t a to t t , hogy még csak a' BANDK Nomn-nak (!• e.) adathatott el. — A. 
( G y ö r g y ) , t e s tvére , physica professora Bolognában, a ' Galvanos tár
saság tagja, olaszországi stat;:stanácsos és a' vas korona vitéze. Esmere-
tes részént a' galvanismusról való több i rása i , részént azon javalatja ál
tal , hogy a' Velenczénél lévő Lagúnák czikábja malmokra használtassék. 

A L D O B R A N D I N I , herczegi nemzetség neve Romában, melly a ' mi-
vészség történeteiben azért fordul e lő , mivel egy frescoképet mutat vil
lája , a1 mi lakodalmat ábrázo l , 's ennél fogva csak Aldobrandini lako
dalomnak hiják. A' képre Santa Maria Maggiore körül akadtak , Maece-
nas kertjeinek egykori táján V i l i . Kelemen idejében, 's azon villába vit
ték. (L. BÖTTIGER.) Winckelmann Peleus és Thetis lakndalmának tartotta, 
gróf Bondy Manlius- és Jaltáénak. — De az Aldobrandinik közül tudó
sok is vol tak , nevezetesen Sylvester törvénytudó és ennek testvére Ta 
m á s , mindenik a' 16-ik században. D. G. 

Á L D O Z A T , ollyan ajándék, mellyet az emberek az Istenségnek a ' 
végre adnak , hogy az által saját személyeknek neki ajánlását kifejezzék. 
Ez a' szokás azonnal kezdődött, mihelyt az emberek egy legfőbb valósá
got hinni kezdtek, 's minden régi vallásokban az isteni tiszteletnek egyik 
főrésze vol t , 's 'a ' napkeletiek" még ma is azt h isz ik , hogy az Istenelőtt 
szinte olly illetlenség volna üres kézzel megjelenni, mint valamelly feje
delem vagy más nagy ur előtt. Az áldozatok minemüségét egy felől az 
áldozók életmódja, más felől azon képzelés határozta m e g , mintha az 
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Istenség teati dolgok nélkül szűkölködnék, 's ételben, italban és jó illa
tokbán gyönyörűséget találna. A' pásztorok és vadászok élő állatokat, 
a' földpiivelők gyümölcsöt 's kenyeret á ldoztak, 's az Isten iránt való 
tisztelet azt kívánta, hogy mindenből a' legjobb áldoztassék. Azért Áb
rahám az ő kedves fijat és egyetlenegy örökösét , 's Agamemnon az ő le
ányát Iphigeniát akarta áldozni; mindazáltal a' dolgoknak azon szeren
csés fordulása, melly szerént ezen áldozatok nem mentek tökéletességre, 
azt mutatja, hogy az emberek már igen korán ál tal lát ták, hogy az Is
tenség nem embervérrel, hanem a' szivnek és léleknek jóságával engesz
teltethetik meg. De mind e' mellett is az a' kegyetlen szokás , melly 
szerént emberek áldoztattak, soká fenmaradott még az ollyan Pogányok
nál is , kik az első vadságot levetkeztek. A' Phoeniciabeiiek az ő bálvá
nyoknak Molochnak gyermekeket áldoztak, valamint a' germán nemzetek 
és a' régibb México- és Perubeliek is. Mert noha az emberek elsőbben 
csak tisztelet és hálaadás által indíttattak á ldozásra , u tóbb , midőn a1 

nyomoruságokat és szerencsétlenségeket vétkek büntetése gyanánt nézték, 
szükségesnek tar tot ták az isteneket engesztelni i s , 's e' végre az ember 
életét sem vélték igen drága váltságnak. De mig a' Pogányoknál az oltá
rok ártatlan gyermekek és fegyvertelen hadi foglyok, vérétől gőzölögtek, 
Moses az ő törvényeiben az Istenség megengesztelésére részszerént földi 
termést , részszerént ép és fogyatkozás nélkül való állatokat rendelt. A' 
Moses által rendelt áldozatok részszerént vérrel járó vagy égő áldozatok 
voltak, midőn a' papok ökröket, kecskéket , juhokat vagy- szükség ide
jén galambokat 's gerliczéket öl tek, 's vagy egészen vagy részént megé
gettek , részszerént pedig vér nélkül való vagy eledeli áldozatok, ( midőn 
l iszt , sütemény, s ó , o l a j , méz és tömjén vagy oltárra töltött bor (ita
li áldozat) áldoztatott. Czéljokra nézve ezen áldozatok vagy hálaadás és 
öröm áldozatjai voltak, mellyek barmokból és szárnyas állatokból állot
tak, 's rendszerént eledeli áldozatokkal jár tak e g y ü t t , vagy engesztelő 
áldozatok, mellyekré ősapán állatok fordíttattak. Az utolsóknál a' papok 
az áldozókat annak j e l é ü l , hogy Jehova meg van engesztelve, meghin
tették a' megáldozott barmok vérével , 's mikor az egész népért engesz
teltetett az Is tenség, akkor az egész megáldoztatott barom elégettetett, 
mikor pedig csak egyes emberekért , akkor a' húsát magok ették meg. 
Mert az áldozati barmok és az áldozati zsengék, mellyeket bizonyos in-
nepeken 's jeles famíliái történeteknél , vagy egyes emberekért való en-
gesztelésnél áldozni kel le t t , a' papok jövedelmeihez t a r toz tak , 's ezek 
azoknak csak eledelre alkalmatlan részeit égették el. Ugyan illyen hasz
nokra fordították az áldozati barmokat és szereket a' pogány vallású pa
pok i s , k i k , (habár mind a' Zsidóknál, mind a 'Pogányoknál csupán a' 
papok vihették is véghez az á ldozás t ) , az áldozatvivőket is részeltették 
az áldozati vendégségekben, a' mint a' dolog eléggé világos a' tör téne
tekből. —• A' Görögök és Romaiak hecatonbéjik, égő áldozatok, libatio-
jik, itali áldozatok, 's a' mysteriuniókban adott ajándékok eledeli áldoza
tok voltak. Azt az igazságot, mellyet már az ők szövetségbeli prophetá-
ji megesmértek, hogy az eniber az Istenségnek semmit sem a d h a t , a' mi 
Diár annak ngy is sajátja nem volna, a' keresztény vallás az által erősí
tette meg 's terjesztette e l , hogy a' Zsidóknál és Pogányoknál gyakorlott 
áldozati isteni szolgálatot egészén el töröl te , 's Jézus halálát ugy adta 
elő mint az emberek minden bűneiért egyszerre való 's minden időkre 
elégséges áldozatot, melly minden utóbbi áldozatokat szükségtelenekké 
tesz. Egyszersmind ezen vallás hathatósan kárhoztatja azt a' haszonkere
sé s t , melly az Istenség tetszését ajándékokkal akarja megvásárlani , '» 
csak azt kívánja követőjitől, hogy erkölcsi áldozatokat áldozzanak, azaz, 
minden bűnről lemondjanak, 's attól magokat mind inkább és inkább tisz
títsák , és minden tehetségeiket és vagyonjaikat a' magok és embertársa
ik boldogságának előmozdítására fordítsák. Azonban azt a' képzelést, 
mintha az ember az Istennek valamelly látható ajándékokkal is tartoznék, 



133 Al.DUS ALEMBERT 

a' Keresztényeknél sem lehetett egészen k i i r tani , minthogy a' szegények 
és a' papok számára , valamint az isteni tisztelet fentartására való ada
kozás is ngy maradott fen, mint Istennek fizetendő adó. Így lehet nézni 
az első Keresztényeknél az oblatiókat, mellyek még a' papok számára 
való dézmának behozása után is meghagyattak, 's nagyrészént pénzzé 
változtattak. Ezekkel egybefüggenek az ofFertoritimok i s , mellyek csak
nem minden keresztény felekezeteknél az egyháziak számára az oltárra 
adatni szoktak, de az isteni tisztelethez épen nem tartoznak. Ellenben 
a' Catholikusoknal az isteni tiszteletnek egyik főrésze, a' mise , még most 
is vér nélkül való áldozatnak neveztetik, minthogy a' misemondó pap a' 
kénje inek és bornak megáldása által a' Krisztus testét és vérét mintegy 
újonnan feláldozza. A' pogány nemzeteknél az isteni tiszteleti áldozatok 
még a' mi időnkben is szokásban vannak ; a' Chinaiak gyümölcsöt, á' Kar 
raibok dohán j t , a 'Négerek nyugoti Indiában égett bort áldoznak isteneik
n e k , 's a' polynesiai vadaknál még most is vannak nyomai az ember
áldozásnak. K. J. 

A i . n u i , 1 . M A N U T I U S . 
A l . K C T O , 1. E U M E N I I) Á K. 
A I - K M A N N O K (melly szó németül annyit tesz, mint minden embe

rek , mindenféle emberek), nevezete alatt értetik több német nemzetségek 
hadi szövetsége, melly a' 3-ik század elején a' romai birtokok felé köze
ledett. Lakhelyek a' Rajna keleti pwt ján , a' Boden tó tó l , az Alb és 
Duna foly óktól kezdve a' Mainig és Lahnig ter jedt , keletfelől határoz
ták a' Suevusok , és feljebb a' Burgundiak. Az alemanni szövetségnek je
lesebb népei voltak a' Teucterek, Usipetek, Charták és Vangionok. Ca-
racalla legelőször hadakozott vélek a' déli Rajna mellett (211) , a' nélkül 
hogy meggyőzte volna őke t , hasonlóan jár t Beverni. Csak Maximinus 
győzte m e g , 's iizte őket még vissza Németországba (236). Midőn azon
ban ennek halála után ismét beütöttek Galliába, Posthumius verte meg 
őket 's iizte egészen be Németországig, 's árkokkal és sánczokkal "erő
sítette meg a' határt , mellyeknek maradékai a 'Phöring melletti sánczok a' 
Dunánál, a' hohenlohei tartományon keresztül Jaxthausenig nyúló főldbástya 
's a' palatinatusi árok a' Main éjszaki oldalán. (L. ÖRDÖGKAI..) AZ Ale-
mannok azonban nem hagytak fel hadi száguldozásaikkal, 's egymás után 
visszaverettek Bollianustól, a' ki Posthumius után következett , Probus 
császártól (282) -és Chlorus Constantinustól. Mindazáltal a' (romai) bi
rodalomban lévő belső visszálkodások közben , 's még csak Constantinus 
egyedül való ura nem lett az országnak, elfoglalták a' Mainztól egész 
Strasburgon felül terjedő tartományt. Végre Julianus (357) mint Caesar kiil, 
detett Galliába. Az Alemannokat újra elűzte 's kinszeritette herczegeiket, 
kik akkor 8 voltak , a' békeség kérésére. Egész hadi erejek a' Juliamis 
ellen való főcsatában 35,000 emberből állott. Midőn a' népek vándorlása 
bekövetkezett , azon csapatok között voltak az Alemannok, mellyek Gal
liát elárasztották. Elterjedtek az egész nyugoti Rajna mellet t , és az 5-ik 
század utolja felé egész Helvetiában. Végre Chiodwig megtörte erejeket 
(496) , maga hatalma alá ve te t te , 's birtokaiknak nagy részét elvette. 
Sokan Theodorikhoz, a' keleti Gothok királyához, Olaszországba 's az 
Alpesek közé szaladtak, nagyobb részént azonban visszatértek hazájokba. 

A I E M B E R T (Jean le Rend d ') . nagynevű 's érdemű fianczia ma-
thematicus, philosophus és literátor. Szül. Parisban Nov. 16. 1717; m. h. 
ugyan ott Octob. 29. 1783. Tilalmas szerelemből (Destonches köl
tőtől és a' lyoni card. érsek tes tvérétől , Tencin kisasszonytól) szár
mazván, azonnal , hogy a' világra jö t t , kitétetett (valamelly templom 
me l l é , mellynek kerek formájától Rond neve) , és mint talált gyermek 
egy szegény üvegesnének dajkasága alatt nevekedett. Szüleji noha holto
kig rejtekben tar tózkodtak, szemmel tar tot ták gyermekeket , 's mind ne
velésére , mind további élelmére 1200 frank esztendei kamatot rendeltek. 
Éles elméjét A. jókor kimutat ta , ugy hogy mes te re , önvallása szerént, 
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10 esztendős kora'ban már nem tudta mire tanítani őt. Nem különben Ma-
zarin colleginmában, mellybe mint 12 esztendős gyermek lépe t t , álmél
kodásra indította tanitójit , kik Jansenisták lévén , Pascalhoz hasonló osz
lopot ígértek magoknak benne, ügyök oltalmára. A' bölcselkedés tanulása 
elején Sz. Pal Romaiakhoz költ levelére magyarázatot i r t ; de a' m'ithe-
sist megkóstolván, örökre bucsnt vett a' theologiától; valamint későbben 
az ügyvédhivataltól is. A' ntathesisnek csaknem mindennemű ágaival 
foglalatoskodott, 's ezen tudományban igen niélyértelmü, nagyszámú 's 
hasznú munkákat bocsátott kö»ire. Két értekezésével a' hydrcdynamicá-
ból és az integrális calculusból, mellyeket 1739 1740, a' párisi academiá-
nak bemutatott, azt érdemiet te , hogy 1741 , a z a z , 24 esztendős korában 
annak tagjává választatott. Időről időre , mintegy a' mathesisben kifáradt 
elméje nyugta tására, a'philosophiaban és literaturában is jeles előmenetellel 
foglalatoskodott, a' mint világosan mutatják sok efféle írásai; nevezete
sen ama' hirés ^.Eneyrlopédie méthodigue" nevű munkába való remek 
bevezető beszédje , melly tiszta mondással , világos értelemmel és álmél
kodásra méltó tudománnyal készül t , világszerte hires , 's szerzőjét egy
szersmind mathematiciisnak , philosophusnak és literatornak bizonyította 
be; az ezen munkában elő forduló mathematicai igéket is ő dolgozta ki. 
Azonban ugyan ezen munkának kiadása, V o l t a i r e v e i való barátkozá-
sa , és talán 1765 a' Jesuiták eltörléséről irt értekezése által is gyiilöl-
se'gbe keveredett A. a' kormányszék előt t , melly az ő nagy érdemeit csak 
későn, akkor is a'külföldi fejedelmek ítélete után kezdette becsülni. T. i. 
II. Fridiik önkényt pensiót rendelt nek i , minekelőtte azt hazájába meg
nyerhette volna, holott ezen fejedelem tisztes ajánlását, hogy Berlinben 
mint az oda való academia elölülője telepednék m e g , el nem fogadta. 
Hasonlóképen megköszöné az orosz császárnénak kegyelmét , ki által a' 
nagyherczeg nevelésével fényes ígéretek mellett vala meg kínálva. 1772 
a' párisi academia örökös titoknokjává választatván, azonnal ezen társa
ság 1700—1772 észt. kiholt tagjai életének leírásához fogott , 's három 
es/.t. elfolyása alatt 70 elogiumot készített el. A. mindenek felett kedvel
vén a' független elétet, szorgosan kikerülte a' nagyok társaságát. Külön
ben is ritka ember látogatását fogadta el szívesen , készebb lévén az ud
variság ellen hibázni , mint inagát megunni. Dajkája házánál majd 40 
esztendeig a' legnagyobb együgyüségben élt. Mértékletes jövedelmével 
sok jót tudott tenni. Vallásbeli szabadabb gondolkozása kinyilatkoztatá
sában őrizkedő volt. Racine és Rousseau érdemeit nem látszott elegendő
képen esmérni. Házasságra soha sem lépe t t , a' nélkül hogy a' szép nem 
iránt érzéketlen lett volna. (L. ESPIKASSE r,'.) A. tudománybeli érdemeiről 
irigyei ezt a z ítéletet hozták : j ó g e o m e t r a v o l t a ' l i t e r a t o r o k 
k ö z ö t t é s j ó l i t e r á t o r a ' g e o m e t r á k k ö . z ö t t . Voltaképen A . 
nagyobb mathematicus vo l t , semmint literátor ; hanem szüntelen uj fel
fedezésekre törekedvén, nem engedett magának elegendő időt arra, hogy 
mathem. értekezéseit könnyen érthetőkké tehette volna; azért is azokat 
csak kevés választottak olvasták. A. philosophusi, históriai és litcratori 
írásai 18 darabban nyomtattatták ki Parisban 1805. Mathesisi munkáji nagy 
részben különbféle emlékirásokban vannak elszórva. Hutton lajstromot 
készített belőlök. Tiftef. 

At .BNc.oN, a' francziaOrne depart. fővárosa, a' Sar thenél , (1528 
ház 's 13,800 lak.) egy collegiummal, egy Société d' emulation v. vetél
kedés társaságával, könyvtárral , cs ipke- , gyapjú- , har isnya- , bőr- 'sat . 
fabrikákkal. A' hozzá közel lévő kőbányákban találtatnak az ugy neve
zett alen^oni gyémántok. Az itt készült points d' Alenqon fond réseau és 
fnnd de bride nevű csipkemivek közül amazoknak réfe 10—150, ezek
nek 8—120 frank, 's 3000 asszony foglalatoskodik azokkal. A' vászon
nak itt készülő toile d' Alencon nevű neme is igen hires. A' körüle lévő 
tájék a' földek felosztása által gazdagabb, 's az által a 'varos maga szor« 
galmatosabh 's mtinkásabb lett. . L—ú. 
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A r, E v P o, Haleb , fővárosa hasonló nevű pasaliknak (török helytar
tóságnak), melly egy a' török birodalom asiai főkormányszékei közül, és 
Syriának éjszaki részét (461 nsz. mf. 450,000 lak.), hol a 'Libanon emelke
dik, foglalja magában. Egyetlenegy nevezetes folyója a' pasaliknak, a' halak
kal gazdag Orontes, melly egy kereskedésbecsülő országlás alatt az ott lévő 
térségeken könnyen ásatható csatornánál fogva az Euphratessel könnyen 
Öszveköttethetnék. Terem b ú z á t , á rpá t , pamutot , indigót, sesamot'sat. 
a' hegyeken epe r - , olaj- és figefákat. Halebnek (három lófarku basa, 
görög patriarcha 's az Örmények, Jakobiták és Maroniták püspöke lakhe
lyének) 3 német mf. kerüle te , 14,137 háza , 200,000 lakosa, (kik között 
24,000 Keresz tény) , 100 mecsete, 1 reform, és 3 cath. temploma 'sat. 
I synagogája; sok selyem-, pamut- 'sat. fabrikáji vannak. Nevezetes ke
reskedői város, mivel Alexandrette nevű kikötő városa a' persa tengeröböl 
és a' földközi ^enger közt lévő kereskedésnek középpontja. A' lakosok 
többnyire Mohamraedánusok, a' többiek Zsidók, keleti Keresztények és 
Eurupaiak. Az 1822 és 1823 földindulások által házainak 'fi - részét és 
8000 lakosát vesztette el. • L—ú. 

A i. E s i A, a' Mandubiaknak , egy a' mai Burgundiában lakott galli
ai népnek, fővárosa, nevezetes erősség va ía , mellynftk ostromlása és meg
vevése kétség kivül legnagyobb katonai tet te Július Caesarnak. Egész 
Gallia felzendült ugyan is a' Romaiak el len, 's még az Aeduusok (hajda
ni szövetségeseik) is elpártoltak tőlök; de Caesar megverte. őket Vercin
getorix alatt és AEesiába bezárta. Hirtelen egy négy órányi kiterjedé
sű sánczot ásatott Caesar a' var körül , hogy a z t , mivel minden oldalról 
meredek , 1500 láb. magas, és az Ope 's Operáin folyóji közt lévő igen 
erős fekvéséért ostrom által megvenni lehetetlen vo l t , éhség által fela
dásra kinszeritse. Híjában rohant ki Vercingetorix több izben egész dü
hösséggel , a'honnan minden Gallusokat fegyverre szólított fel , 's nem 
sokára 250,000 ember jelent meg a* romai tábor előtt. Caesar azonköz
ben a' vár körül lévő sáncczal egészen készen l e t t , "hogy magát a' sáncz-
bástyák és több sorban ásott gödrök által a' kívülről való megtámadtatás 
ellen oltalmazza. Azon kétségbeeséssel határos megtámadás t e h á t , mi
dőn 60,000 Romai t , 330,000 Gallus ostromolta mind elölről, mind 
há tu l ró l , kivánt következés nélkül maradt Vercingetorixra nézve. Sehol 
sem mehettek által a' lineákon. Az éhség által már a' nyomorúság leg
főbb pontjára j u t v á n , kénytelenittetett Vercingetorix magát megadni , a' 
nélkül hogy azon szándékát , hogy az ütközetre alkalmatlanokat megöl
j e , végrehajtotta volna. Hanem a' Mandubiak , kik a' Gallusoktól a' vá
rosból kihajtattak , és a1 Romaiaktól szabadon nem bocsáttattak , a' két 
tábor közt mind egy lábig elvesztek az éhség miatt. Későbben Alesia is
mét virágzó állapotra j u t o t t , és csak 861 pusztíttatott ej a' Nbrmannok-
tól. K u t a k , vizvivések, öszvetöredezett téglák, pénzek 'sat. tesznek bi
zonyságot a' városnak hajdani lételéről , mellynek helyén most szántóföl
dek díszlenek terméseikkel, 's a' hajdani várhegy tövében (melly most 
mont Auxois nevet visel) Alisé nevű mvs. fekszik a' Cöte <T Or depart. 
egynéhány száz lakossal. L—ú. 

A I . E S S A N D R . I A , della paglict melléknévvel, város és erősség P ie -
montban, a' Bormidának a' Tanaróba szakadásánál posványos tájékon. A' 
Cremonaiaktól és Milánóiaktól építtetett 1178 , 's először Caesareának, 
későbben 111. Sándor p á p a , a' ki egy püspökséget alkotott benne , tiszte
letére Alexandriának neveztetett. Nagysága és gazdagsága századról szá
zadra nevekedet t , most 30,000 lak. fővárosa h. n. provinciának; két or
szágos vásárát esztendőnként igen sokan látogatják m e g , és középpont
ja a' Genua, Turin és Milano közt lévő kereskedésnek. Már építtetése
kor várnak lévén szánva, mivel i t t a' Tanáron és Bormídán lévő keresr-
<sülmenetel 's mint több országutak egyesülésének középpontja, Ales-
sandria bírása felett már több izben történtek véres csaták. így foglalta-
{ott.el éa prédáltatott ki ez a' város herczeg Sforzátől 1522; 1657 ellen-
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ben híjában ostromolták azt herczeg Conti alatt a' Francziák; 1707 ber
ezeg Eugentól kemény ellenállás után megvétete t t , és 1800 benne kötöt
te meg Melas austr. generális a' marengoi ütközet után Bonapartéval 
Jun. lÖ-án az alcpsandriai fegyvernyiigvást, melly által felső Olaszország 
a' Mincióig és 12 vár került a' Francziák kezére. Alessandriának mos
tani megerősitéie a' városnak bástyás kerí téséből , igen e rős , 0 bástyá
val és sok előbástyákkal körülvett várból a' Tanaro bal partján és a 'Bormi-
da jobb partján lévő hidsánczból áll. A' várost és a' várat kő híd köti 
öszve. Az alcssandriai őrsereg felzendüléséről 182l , 1. PIEJKVNTI ZEN
DÜLÉS. . L—ti. 

A L K U T O[K , orosz szigetcsoport, melly által a' kamtsatkai tenger 
a' déli tengernek éjszaki részétől elválasztatik. Ivformáju fekvésekben 
Kanitsatkától Alaskáig magokban foglalják a' Sasingnan- v. közelebb eső 
aleuti szigeteket , a' Chao- , Ncgho- v. Andreanofl- és a' Kawalang- r. 
Rókaszigeteket, mellyek mind öszve többen vannak 100-nál (482 nsz. 
mf.) , mindnyájan kősziklásak, 's némellyekcn közülük tűzokádó hegyek 
és meleg források is találtatnak. A' legnagyobbak közöttük : Unalaska, 
mtllynek szomszédságában 1795—1802-ig szüntelen füstölgő sziget emel
kedett fel a' tengerből; a' Beringsziget és Kodjak (főhelye Alexandria, 
a' kormányozó lakhelye 's a' portékák fő lerakó helye). Ezen szigeteken 
már nincs fa , egy házi állat sem él meg ; bővelkednek elknben ragado
zó és prémbőrü vadakkal, tengeri állatokkal és halakkal. A' lakosok a' 
hamtsadalok törzsükéhez ta r toznak, gond nélkül élő vadász- és halász
n é p , melly a' himlő- és buja betegségek által már 6000 főre leapadt. Az 
Oroszok, kiknek azok adót fizetnek , ezen kietlen szigeteket csak a' prém-
bőrökért látogatják meg. Az orosz-amerikai kereskedői társaság tisztjei 
az aleuti szigetek lakosait annyira nyomják , hogy Krusenstern a' miatt 
az országló széknél jelentést kénytelenittetett tenni. L—>f. 

A L E X A N D E R . S E V E R U S , romai császár , szül. 208 K . t i . , rokon-
j a , fogadott fija és következője a' romai császárok közt legszemtelenebb 
's legbujabb Heliogabalusnak. — Anyjától Mammaeától szorgosan nevel
tetvén, egyike v o l t a ' legjobb fejedelmeknek azon időben 's azon thronu-
snn, mikor és hol az erény veszedelmesebb volt a' fejedelemnek, mint
sem a' vétek. Uralkodott 222—235 K. n. Életéről Aelins Lampridius eze
ket jegyezte fel : Alexander a' tudósokat és legjobb életű emberekét vá
lasztotta barátjainak, kik közt bevezetés a' ket hires törvénytudó Jiilius 
l'aulus és Domithis Ulpianus, a' mivészséget és tudományokat kedvelte , 
de inkább a' görög mint a' romai irókat; Plató (de republica) és Cicero 
(de oftíciis) volt szerelme, Horatius és a ' tőle Po e t a r u m P l a t ö - n a k 
{nevezett Virgilius mellett. Gondosan ügyelt a r r a , hogy a' hivatalok nem 
a' csalárd tisztvágynak , hanem az érdemnek adassanak. Krisztusnak azon 
szép mondását: „ A ' m i t magadnak nem akarsz, másnak ne t e d d , " Pogány 
létére olly jol e smér te , hogy azt nem csak, midőn valamclly gonosztévő* 
a' vesztő helyre vezet tek, nyilván kikiá l ta t ta , hanem a' köz épületekre, 
sőt császári palotájára is felvágatta. Eredeti 's több tekintetben megjegyző 
az, miként bánt egy felségsértővel. Ovinius Camillus romai tanácsos, gazdag 
és fényes születésű ember , de egyike a' legelpühnltabbaknak, a' bibor 
után ásítozott. Alig hallá ezt meg Alexander, magához hivatá Ovinius* 
és nj'ájasan megköszönvén n e k i , hogy az uralkodás bajos terhét önkényt 
felválalni eltökélette, vele a' tanácsházba méné, és Uralkodó társának ne-
vezé. Ovinius elejénte halálos rettegéstől szorongattatván, idővel a' pa
lotában lakást , a' császári ékességeket és külső tisztélkedéseket nagyon 
kellemeteseknek találta. De kevés idő mulra ugy elboritá őt foglalatos
sággal a' császár, hogy alig liheghete. Erre haboru üt ki Artaxerxesscl, 
az nj persa birodalom alkotójával, Partbtában , és Ovinius mindenféle bú
torral és számos társzckerekkcl követé a' hadi sereget. Ut közben Ale
xander, ki többnyire gyalog m e n t , k é r e , hogy- mint jó katona adjon 
példát a' seregnek, 's ne tiltsa e' csekély fáradságát. Ovinius nem akart 
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császártársánál alábbvaló lenni, és gyalogolt. De öt mértföldnyire utaz
ta után elcsüggedt. Ekkor lóra ültette Alexander ; két napi járás után 
már ismét tovább nem lovagolhatott és szekérre kapott. Azonban itt sem 
volt nyugta , sem éjjel sem nappal. Tudósítások jöttek minden tájról és 
parancsok mentek 'szét mindenfelé. Az ellenség közelgetett , Ovinius és 
Alexander mindég a' sereg előtt. I t t az ellenségtől való félelem gyötrőbb 
volt Oviniusnak magánál a' halálnál , mostani méltóságának terheit ösz-
vemérte elébbi henye életének könnyű bátorságával, és végre kinyilatkoz
tatta , hogy készebb meghalni , mint tovább is császárkodni. Alexander 
mosolygot t , 's kívánságát telyesitette. Biztos őrizet alatt visszaküldötte 
I ta l iába , hol OviniuS mint külön ember gazdag mezei jószágain 's puha 
vánkosain császárkori bajait elfeledte. — Alexander ezen habomból győ
zedelmesen haza t é rvén , fényes diadalmi pompát tar tot t ; de a 'ha tárokat 
háborgató Németek kevés idő múlva ismét fegyverre kiáltották, Itt a 'szoros 
fenyíték miatt elkeseredett katonák Sicila nevű faluban (ina Sicklingen Ma-
inz mellett) anyjával együtt megölték. Ezzel a' katonahatalmaskodás láb
ra kapott és Roma hatalma öszveomlott. B. L. 

A r. K x A N D E R v E R s E K, Alexandrinusok. A' Francziánál és Magyar, 
nál kétsoru rímelt v e r s , mindenik sor 12 szótaggal 's a' hatodiknál"meg-
ál Ihat ás. 1140 körül kezdette illyenekben Lambert li Cors, Franczia, Nagy 
Sándor életét mint románt le í rn i , 's nem sokára utána Alexander de 
I 'aris olly lelkességgel folyta t ta , hogy ezen versnem neve vagy a' lovag
romín hőséről , vagy élénk szellemű írójáról', Alexandrin, Alexandervers 
lett. Ezen franczia költők a' nálok elébb szokásban volt nyolezszótagu he
lyett hozták divatba, közöttünk a' régi négysoru Zrinyivers helyébe 
franczia nyomon inkább Bessenyei G y ö r g y , mert elébbról is van példa, 
de r ó l a , ha nem különösebb költői lelkéért i s , nevezhetnők Bessenyei-
versnek , mert egyéb akaratja magas léleké volt. A' Német egy szótag
gal megtoldá 's az elsőt felütésnek vévén, rimelt hatos jambusi verséül 
nézé. Későbben midőn tulajdon hangmértéke akadozóságával is az inger
lő lejtésű Görögöt ntánazni mer t e , az Alexanderverset lecsufolá. „ H o s z -
szu költeményben", hirdeté, „mindég egyalaku menetele unalmassá válik, 
csak a'hangmértéketlen szegény Franczia választhatta kénytelenségből hő
si veisének." De Göthe újra elővette 's megmutatta, hogy a' kinek lélek 
áradozik költői teremtésében, tud az adui a' száraz formának is élénksé
get. Ha azon gond fordittatik az Alexanderversrc i s , inelly görög mér
tékben sünit csínt, az sem marad minden kecs nélkül, ámbár a' hexameter és 
jambus változható lebegése komolysága báját magába nem szedegetheti; 
ne felejtsük azonban, hogy még az örök gyönyör is lankaszt. Az Ale
xander- vagy Bessenyeiverset ezen kényesb velebánás csinosíthatja kelle
mesebbé ; fenakadni a' 6-ik szótagnál az értelemnek nem szabad ; más
salérthető tehát a' sor első feléből a' másodikban álló magánérthetőhöz 
ne huzassék, két magánhangzó ott nyekkenést ne szüljön, articulus v. 
a' Magyarnái előlutóljáró is a' főszótól el ne váljék, "s gondolatkép, a' 
mennyire csak lehe t , a' két sort ugy töltse be szegény pótlás nélkül, 
hogy az értelein kikerekedését ne a' 3-ik sorban kelljen várni ; a' rim tisz
taságát tiszta fül élessze e g y ü v é , 's a' kemény és lágy rimek egymást 
soronként váltogassák. (L. R Í M . ) . Ezen apró kellemekre ügyelést Besse
nyei után nálunk megint gróf DesewfFy Jósef és Kis János kezdé , kinek 
a' Bessenyeivers gyakorlott neme, Kazinczy egy kis epistolát abban gróf 
Festetics G3'örgyhöz egész bpileaiii gonddal irt . Jó példák a' nálunk volt 
ed.ligi ezen nevét „ c a d e n t i á s v e r s " elfelejtethetik ' s íróját fenébb 
szépségek belebájlására indíthatják. Dübrentei Gábor. 

Ai- EX A N D RÍ A (törökül Skanderun) , a 'Ptolemaeusok lakhelye ' s 
ezek idején Egyiptom fővárosa, 335 észt. K. e. építtetett N. Sándortól, 
a' ki azt országának kormányszékévé 's a' világ kereskedésének közép
pontjává határozta. Természeti fekvésénél fogva vár volt öt kikötő hel
lyel. A' Ptolemaeusok mind inkább szépitatték 's a' tudományok széké-
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vé ' te t ték. (L . ALEXANDRIAI OSKOLA.) A' város legszebb részének neve 
Bruchion vol t , a' hol a' nagy kikötőnél a' királyi paloták diszeskedtek. 
Itt állott az academia épülete vagy is a1 musenm , hol a' királyi könyv
tárnak fele, 400,000 kötet, állott; a' másik fele, 300,000 kötet, állott a' Sera-
pionban, Serapis Jupiter templomában. A' könyvtárnak ama' nagyobb 
része elégett Alexandriának Július Caesartól szenvedett ostromoltatása a-
l a t t , nielly azonban későbben a' pergami könyvtár ra l , mellyet Antonius 
ajándékozott Cleopatrának, ismét kipótoltatott. A' musenm, m'ellyben 
tudósok szálast és tartást kaptuk, megkíméltetett 's végromíását csak 
Aurelianus országlása alatt szeuvedé polgári zcndüléstől. A' Serapionban 
lévő könyvtár még fenmaradt N. Theodosius idejéig, a' ki minden pogány 
templomokat lerontatott. Ez a' sors érte Serapis Jupiter felséges tem
plomát i s , mellyet a' vakonbuzgó (fanaticus) Keresztényeknek egy dü
hösködő csapatja Theodosius érsekek vezérlése alatt ostrommal bevett 's 
lerontatott. Ezen ostrom közben a' könyvtár részént e léget te te t t , részént 
másként pusztíttatott el , 's Orosius történetíró, (V 4-ik század vége felé) 
csak az üres almáriumokat látta már. Ennél fogva keresztény Barbarusok, 
nem pedig az Arabok Omar vezérlése a l a t t , mint közönségesen mondatik, 
voltak azok, kik a' tudományoknak ezen helyrepótolhatatlan kárt okozták. 
Az alexandriai könyvtár magában foglalta az egész görög és romai literatú
rai, mellyből csak egyes darabok maradtak reánk. A' romai császárság meg
osztásakor Egyiptom Alexandriával a 'ke le t i birodalomhoz esett. 640 esz
tendőben itz Arabok foglalták e l ; Motawakel kalifa (845) a' könyvtárat 's 
academiát megint helyre állította, de már 868-ban a 'Törökök foglalták e l ; 
a' város mind inkább aljasodott; fenmar tdt azonban virágzó kereskedése, 
mig a' 16-ik században a 'Portugáliák Keletindiának útját a' vizén fé lnem 
találták. — A' mostani Alexandria nem áll a' réginek helyén, mellyből a ' R o -
sette felé vivő kapu szomszédságában lévő oszlopsor- , a' déíkeleti amphitea-
tium-, Cleopatra obeliscusa- 's a' 88 láb, 6. hüvelyknyi magass. Pompejus-
oszlopnúl, mellyet, egy angol utazó állításánál fogva (Wleiuvifl reluting to 
european und asiatic Turkey, tty Róbert Wa/pe, 1817), Pompejus nevű 
egyiptomi helytartó Diocletianus császár tiszteletére emeltetett, egyéb nem 
látszik. Az azon állott lovagszobor már nincs meg. A' városnak két citadel
lája és 2 kikötője van, a ' jobbik , melly nyugotnak fekszik, el van zárva 
a' keresztény hajósok előtt. A' két kikötő előtt fekszik Farillon félsziget és 
Pharos szigete, a 'Ptolemaeusi világító torony romjaival. (L. P I ÍARUS. ) A' 
tengerbe nyúló éjszaki csúcson ARI KIR (1. e.) erőssége van. Ezelőtt 300,000, 
most 12,000 lak. számlál a' varos 3132 házb. Itt van egy palriarchának 's egy 
kármentő (biztosító) kamarának helye. A' Kahirából Alexandriába vezető 
r a m a n i e h i vízcsatornát az alkirály Mobammed Ali basa ismét helyre 
állította, mellyen Jan. 26. 1820 hajókáztak újra legelőször. Ez állal A. 
kereskedése sokat nyert , 1824, 1290 hajó jött ide , ezek közt 606 austr,; 
1191) ment el. Az nj A. egy sajátossága a' sok k u t y á k , mel lyek, mint 
Kahirában és Konstantinápolyban, szabadon futkosnak , 's igen vadak. 

A i. K x A N n R i A i CODKX, egy a' bibliai eriticára igen fontos kéz
irat , melly a' britanniai museumban találkozik. Szironbőrrc van irva un-
cialis betűkkel spiritus és accentus nélkül igen hihetőleg még a' 6-ik szá
zad második felében, 's 4 folio kötetben magában foglalja az egész görög 
Bibliát (az ó testamentumot a' Septuaginták fordítása szerént) Kelemen 
romai püspök leveleivel; az uj testamentumban azonban három hijányossá-
ga van. Az evangéliumokban más a' t ex tusa , mint a' többi könyvekben. 
Lucaris Cyrillus konstantinápolyi patr iarcha, a' ki ezen kéziratot 162S 
1. Károly királynak küldötte ajándékba, azt állította , hogy Egyiptomból 
kapta; és hogy valósággal ott is Íratott legyen , más jelekből is kitetszik. 
Hogy mindazonáltal egyenesen Alexandriából (a ' honnan a' neve) ered 
e vagy sem, azt nem lehet bizonyosan meghatározni. Grabe Ern! Já 
nos a' Septuaginták kiadásakor (Oxford 1707—20 fol. 4 kötet) funda
mentumul vette fel. Az uj testomentumnak tökéletes és okleveli igaz kiadá* 
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sát Woide (London 1786 fol.) intézte; az ó testamentomnak hasonló kiadását 
pedig Babér Hervcy Henry (London i'816 's a' köv. fol.) kezdette. Ezen hí
res kézirat már 10í)8 olta tartozott az alexandriai patriarcha könyvtárához. 
Textusa legfontosabb az uj testaméntom eriticájára nézve, minthogy az ere
deti irás, inelly az evangéliumok Írásakor a 'másoló előtt feküdt, bizonyosan 
sokkal rosszabb volt. Három első része az ó testamentomnak alexandriai for
dítását foglalja magában, a' 4-ik az uj testamentumot az eredeti nyelvben} 
mellyet 1786 Londonban Woide a' betiik útánazásával folióra nyomtatta
tot t , minekutána mások a' kéziratnak egyes részeit már használták. 

A L E X A N D R I A I O S K O L A . Elhervadván a ' görög versköltésnek 
ama' gyönyörű virága, mellyet a' kellemetes éghajlat hozott léteire, mes
terséggel igyekeztek azt helyre pótolni , mit a' természet többé önkényt 
nem szolgáltatott. A' természeti versköltésnek helyét a' mesterséges versi 
költés foglalta el. A' szép mivészségeket kedvelő Ptolemaeusok Alexan
driát Egyiptomban tették a' tudományok lakhelyévé, mi a' mivészségek 
's tudományok ezen időszakának az alexandriai nevet szerzett; Ptole-
inaeus Philadelphus nem csak ama' hires könyvtárát állította f e l , melly 
a' legnagyobb 's legdrágább volt a' hajdankorban, (1. ALEXANDRIA) 'S 
melly minden tartományokból számtalan Sok tudósokat vont oda; hanem 
n' museumot is fundálta, mellyet igazán ugy tekinthetni , m i n t a ' tudo
mányok 's mivészségek academiáját. Ez egy tágas és gyönyörű épület 
vo l t , melly a' királyi lakhelynek egy részét t e t t e , 's mellyben sok tudó
sok lak tak , táplálfat tak, tanultak 's tanítottak együtt. Legfontosabbak 
ezen tudósok között a' grammaticusok és költők. Amazok azonban nem 
Voltak csak puszta nyelvtanitok és nyelvvizsgálók; hanem philosophusok 
és literatorok is^ kik szintúgy magyarázták a' dolgokat , mint a' szava
ka t , 's azért őket encyclopaedistáknak is lehetne nevezni. Hlyének voltak: 
az Ephesusi Zenodotus, ki az első graminaticai oskolát formálta Ale
xandriában, a' Cyrenei Eratosthenes, a' Bizantiumi Aristophanes, a ' S a -
mothracei Aristarchus, a'Mallusi Crates, a 'Thraciai Dionysius, Apollonius 
a' Sophista s ' Zoi'lus. Erdemek a z , hogy a' litcraturának fenmaradt 
emlékeit egyesült erővel gyűj tö t ték , vizsgálták, bírálták.,, 's a' későbbi 
ivadékoknak fentartották. — A' költők közé tartoznak a' Rhodusi Apollo
n i u s , Lycophron, Ara tus , Nicander , Euphorion, Callímachus, Theocri-
tus , Philetas, Phanocles, a' Phliasinsi Tinion, Scymrtus, Dionysius és hét 
t r ag icns , kiket az alexandriai hét csillagzatnak (plejades) neveztek. Az 
alexandriai oskolának (évnek) az elébbeniektol egészen különböző lelke 
és charactere volt. Azon figyelem mellett, mellyet a' nyelvtudományra for
dítottak , természetes vo l t , hogy a' nyelvnek tisztasága, hibátlansága és 
csinossága vétettek főszemügyre, és ezen tulajdonságokkal valóságosan 
dicséretesen is tündöklenek több Alexandriaiak. A' mit azonban semmifé
le tanulás nem ad , a' mit semmi fáradsággal meg nem lehet nyern i , azon 
lélek nélkül t. i . , melly a' Görögök elébbeni költéseit lelkesítette, ezen 
munkák nagyobb részént szűkölködtek. Annak helyébe mesterségesebb 
szerkeztetés lépet t ; a' eriticának kellett volna most szolgáltatni a z t , a? 
mit azelőtt a' természeti ész szolgáltatott. De ez a' lehetetlenséget kí
vánni tette. Csak egynéhányban éledezett még a' genius , 's ezek azér_t_ 
magasan is tündöklenek ki időszakaszokból. A' többiek (tát szolgáltatták, 
a' mit criticával 's tanulással szolgáltatni lehet; az ők netalán hibás mun-
káji rózanok, lelketlenek 's élet nélkül valók. Ha tehát most valami vers
költőoskola-formát képzel magának az ember, mellyben illyen mesterek 
szolgáltak például , könnyen elgondolhatja, hogy a' nevendékeknek ínég 
rózanabban 's fáradságosabban kellett költeniek. Erezvén az eredetiség 
hijányát , becsét azonban esmérvén 's törekedvén utána , annál hamarabb 
elérték azon pon to t , a' hol minden költemény megmerevül. Criticájok 
er i t icaster ismnssá, mesterségek mesterkéléssé fajult el. Különösségeken 
's újságokon kapkodtak, 's tudománnyal iparkodtak azokat felezifrázni. 
Innen az Alexandriaiak nagyobb része , kik többnyire költők 's grammá-
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ricusok i. egyszersmind feszes, lelketlen és nyomorú versmivészek. De nem 
'csak a' költőkre nézve említtetik az alexandriai oskola, hanem a' philosophu-
sokra nézve is, kik az alexandriai időszakba tartoznak, és Alexandriában él
tének, noha ezen kifejezést igen szorosan nem kell venni. Altaljában véve az 
orientalisnius és az pccidentalis philosophia érintkeztek Alexandriában, 's el
lenkező philosophemákát egyesíteni vágyó törekvés lett uralkodóvá , a' hon
nan az alexandriai philosophnsokat, kik ezen gyűjtés- és egyesítésre törekvő 
ösztönt követték^ éclecticns (válogató) philosophusoknak vagy Syncretisták-
nak nevezték. Azonbaii ezen cziin mindenekre nem illik. Kitűnő rendet 
képeztek' ottan a' Neoplatonicusok, kik, elhagyván az nj academia scepsisi 

. útját, Platót és az orientális (napkeleti) nézeteket szorosb öszveköttetésbe 
hozni igyekeztek. A ' rég ibb Neoplatonicusok sorába tartozik már az alexan
driai Zsidó PHILO (I. é.). Az 1 és 2-ik száz. K. u. Platót és Aristotelest szor
galmatosan cömmentalták. és hasonlítgatták öszve. Ide tartozik Ammonius 
i'eripateticus, kinek tanítványa volt a' chacroneai Pltitarchiis. A' tulajdon
képi neoplatonicus oskolát, melly Alexandriából eredt, Ammonius Alexan
drinus alkotta a' 2-ik század végével (1Ö3 kör. K. n . ) , kinek tanítványi Ploti-
niis és Origines Alexandrinus voltának. (L. NEOPLATONICUSOK.) Nagyrészént 
görög miveltségben részesült Orientalisok lévén, irományaik szelleméből 
(p. o. Ammonius Saccas, Plotinus, Jamblichus, Porphyrius) legerősben kitű
nik csudálatos egyvelege a 'keléti és nyugoti elemeknek, mellyek amalga-
niatiohelye lal.osáinák; eredete , nemkülönben fekvése 's kereskedésbeli 
öszvekötése által Alexandria lett. A' keleti theosophiát görög dialecti-
cával egyesitvén , philosophiájok nagy befolyást nyere a' kereszténység 
felfogásának és tanításának módjába Egyiptomban. A' legjelcsb gnosticus 
systemák Alexandriában képeztettek ki (vő. GNOSIS) , az ugyan ott az ecle-
cticismussal egykorulag felállt 's virágzó CATKCHETÁK OSKOLÁJÁNAK (1. e.) 
legnevezeíesb ianitóji ezen philosophia lelkét szítták b e , 's az alexandri
ai egyházat a' leghevesebb vallásbeli villongások renge t ték , inig belőle aa 
arianismussal való küzdésben Athunasius által az orthodoxns vallási határo
zások állandóságának princípiuma nem eredt. De hires mathematicusok, mint 
Jinclides, a ' tudományos geometriának atyja, Pergai Apollonins , kitől egy 
munka a' kúpszeletekről, Nicomachus, az első tudományos arithmeticus;as-
tronomusok, kik az egyiptomi hieroglyphicát használák az éjszaki éggolyó-
bis incgjelelésére, 's a' veszteglő csillagok csoportjainak mégmost is szokás
ban lévő elnevezéseit meghatározták, astromiai Írásokat hagytak, mint Era-
tosthenes „Catasterismus"-ai t , Aratus „Phaenomenon"-jai t (didact. költ.), 
Menelaus , ,Sphaer icá"- já t ' s a'földiró PTOLEMAEUS (1. e.) „Magna syhtaxi-
sút", 's a' kalendáriom theoriáját megjobbították, nieíly a' Jul. kalendáriom-
ba ment által; természetvizsgálók, anatómusok, mint Herophilus és Erasistra-
tns; orvosok és seborvosok, mint Demosthenes Philalethes, ki az clső.nluhkát 
irta a' szemek. nyavalyajiról; a' rhizoíomusok Zopyrus és Cratevas, kik a' 
phannacenticát bővítették, 's ellenmérgeket találtának fel; orvosi dogmaticu-
sok és empjricusok, kik felekezetét Philinns formálta; gyógytudománytani-
tók, kiknek Asclepiádes, Saranns és Galenus köszönék miveltségeket, is tar
toztak astpn számos, a' romai uralkodás alatt is fenálló *s romai császá. 
rok kegyelték tudós egyesülethez, melly az ó világban Alexandriát a' tu
dományok leghiresb 's gazdag hatású lakhelyévé tette. Az alexandriai 
tudományosságról értekező munkák közt legjobb Matter Jak. jutalomirása: 
Essai hitt. sur 1' école d' Alexandria. (Paris 1819 , 2 rész.) 

A L E X A N D R I N U S O K , 1) az. ALEXANDRIAI OSKOLA (1. e.) tagjai; 
2) versnem, 1. ALEXANDERVERSKK. 

AL EX I AN US OK, 1..SZÖVETKEZETEK, 
AL.EXIUS C O M N E N U S , 1. COMNENUSOK. 
A L E I K R I (Vit torio, gróf). Magas , nemes természet , meJIy pél

dány nélkül önerejéből fejlengett k i , fenirány után vívott, 's belsejének 
tisztájára az élet viszonyaiban önhaszon és alacsoriyság mocska nem ra
gadt. Egy a' maga nemében mint ember , külön álló mint költő. Szül. 

1 0 
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1749. Astiban Piemontb. Régi nemzetségit 's gazdag szlileji házánál a 
nemesség akkori szelleméhez képest folyt neveltetése; l e l k e , szive mi-
Veletlen maradt. Atyját még esztendős korában elvesztvén, nagybátyja, 
Couilmn he ly ta r tó , vezette a z t , s9 esztendejében a' turini katonai aca-
nVmiába killdé, ingerlékeny s betegfs volta már ekkor sok bajba kéve-
lé 's makacsitotta. Alig éri el a' lü-ik ész t . , nagybátyja meghal , Vit-
torio maga u r a , ott hagyja az academiát , kevéssé tudva többet , önval
lomásaként, a' tanítás hitvány módja miatt a' beléptekorinál, a' lovag
lást kivéve; katonának állt egy tartományi ezredbe, melly minden esz
tendőben csak néhány napra sereglett öszve. De sovárgása sehol nyug
tot nem lel. Országok látására kiszti homályos ösztöne. Megfutja két 
évnél kevesebb i íő alatt Olasz- és Francziaországot, Angliát , Hollandot, 
de csak mégfutá. Még sebesebben repül második útjában Németországon, 
Danian , Svéczián, a' muszka és burkus birodalmon, Hollandon , Anglián, 
a' franozia és spanyol földön 's Portugálián keresztül 18 hónapig, 's ezek 
közül is 7 Londonban, néhány Hangban tölt el szerelmeskedésben, melly 
itt és ott életveszedelmig sullyeszté. Eszevesztve rohantatta ebbe szen-
vedelmessége. fcgyike csúfosan végződött. Alávalónak leli felébredtében, 
kihez ideali hévvel tévede, 's jobb önmagával öszveveszve tér Májusban 
1773 Turinba. Oskolai rendszeres tudományt igy most sem hozot t , ilé 
forró vágya sok nagyhoz lódintá , a' miből dus lelkébe csak ugyan sok 
r agad t , 's későbbre buja vetésül szolgait. A' szabadságnak vele született 
érzése lagalabb a' bitorlás több vonásai látásán határozottabb l e t t , udva
rok múlékony fénye többé nem vakította el szemét , nyiladozott fenereje. 
A' katonaságról le mond. Nincs uj pálya még e lő t te , hanem tör;, űzi he
v e , 's most mindég csak lovaz. Magas járdalatut gyakran megszól illy 
tétovázás. E' borongása ismét egy szép de, érdemtelen asszonnyal ejti sze
relembe. Későbben megint zug e' miatt maga ellen. Unatkozás bosszont-
ja az asszony beteg ágya mellet t , nemesb volta megint öszvetördeli dísz
telen lánczait. Újra szabad, de most munkát évődő lelkének, érzé. „Min
dennek unása , forró ifjúi v é r , dicsőség vágya 's az a' sürgető szükség, 
hogy valami kedvem Werént való foglaljon e l , " irja l 'alsahigihcz, „v i t t 
í r ás ra . " 27 esztendős ekkor. Szülétek Cleopatra"czimii szo:-.óru játéka. 
, ,Szörnyeteg vol t , kellé l e n n i e , " irta ugyan annak, „és Turin kétszer 
adá 's piruljon ve lem, szerette. De legalább láttam már, mit kell tennem. 
Nyelven tiszta olaszon keltvén í rnom, mellynek ekkor még csak abéezé-
je. körül valék, legelőször is minden franczia könyvvel mint amannak el
lenmérgével kellé felhagynom, hogy barbarismust ne ejtsek, 's i g y , egy 
Kis deákot kivéve, egyedül olasz írókkal maradék, mivel a' görögöt és 
angolt nem értein." Toscana tiszta beszédejtéséért most Sienaban lakott 
több ide ig ,^ ; s-—a'mint Washingtonnak ir t ajánlásában mondja—„Bru io 
p r imo" szomorú játéka előtt „perpote?e nato non liberó, allamente svrivere 
rfi libéria.'-'- Különben is tetszett magának e' hajdani szabad 's akkor is 
szelíden kormányoztatott földön. Dante 's Machiavelli írásaival emelte 
lespublicai észképeit. Ezen útjában esmerkedett meg AI.BÁHY grófnéval, 
( l .e . ) A' millyen asszon} képet alkota költői le lke , ollyannak találá ezt. 
Most már koszomért vívásra csak annak tetszhetés ösztönzé. Semmi e-
gyébnek nem volt előtte becse , csak hogy az tisztelje viszon és szeresse, 
leve minden vágya. A' körül lenni t ehá t , írásaiban magasság elé]ése, eb
ben kiizéppontozódott szilaj kénytelen kelletlensége. Azért leánytestvéré
nek engedte minden jószágát , esztendőnként bizonyos méisékelt summa 
letétele mellett. Florencz 's Roma lett felváltva lakja , 's 14 szomoru 
játékot végezett b e , mellyekhez később azonban, mintegy akaratja ellen, 
több is járult . Csendjét gyakran felháborgatá barátnéjának több izbeli 
ked\étlen ese te , inig az özvegyen marada, 's attól fogva elválhatatlanul 
egymásnak éltek Alsatiában és Parisban. Boldogított szerelme igy tisztá-
ra nyitván setét lelkében vi lágát , mindenüvé az a' magas elíökélés kisér
te , hogy Itáliának első tragicnsa legyen , 's a' játékszínről ezerek előtt 
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lehangzó nagy gondolatival emelje ki a' hajdan egyik nagj-obb népét el-
korcsosodásából szabadság tiszteletére. A' frunczia revolutión ennél fog
va nagyon kapott. Timoleonját Paolinak, Brutoját Washingtonnak, Ági
dét angliai I. Károlynak akkor ajánlotta 's Brnto secondot i gy : Al papo
ló Jíaliano futuro. A' bastille porba döntésére 2 ódát i r t : lurigi sbasti* 
gliato. <De az ügy álgigások kezére j u t , 's ő haragjában szabad laktat 
Anglia földjén keresi. Parisból azonban pénzét nem kapja, vesz ott az 
Hssignatumok becse, 's oda visszafutni kénytelen. Itt'most még irtózatosbakafc 
lá t , vérben köpülködők tapodják a' szabadság szentségeit, vége képzelt 
szép világának. Eliszonyodva ment 1792 Parisból még a' september-
kedés elől barátnéjával Florenczbe. A' nemzeti convent igazságtalan irán
t a , őt is emigránsnak nézi 's hátra hagyott vagyonját coníiscálta. Pénzén 
kivül elvesztek prosai munkáji i s , mellyeket Kehiben adott ki. Azolta 
gyűlölte a' Francziát. Lehullása fenjárt vágyaiból dúlni kezdé leckét, se-
téten vonta magát vissza. Felvidámodást vígjátékok Írásában kereset t , 's 
készite is ha to t , elkeseredéseit gúny versekbe öntötte. Majd a' költői ér 
halkabban kezde verni. Hanem nyugliatlan vére az iirt egyéb elfoglaló-
d.'ssal tölteté be. A' régi Hellén nagyaiért nyelveket tanulá , kezdve 48 
észt. korában, önpályája elvégezte után. Nem intek hát régi hijanyok 
affélék kikerülésére, úttörő ereje 's . botlása nála is n g y , mint ama'vívók
nál. Fordította csak azok munkajit. Azonban magas haragja mind e' 
foglalatosságai közt is beljebb sodrottá melancholiájába, egyedül barátné-
ján 's régi meghittjein kezde csak csüggni , idegent senkit el nem foga
d o t t , levelet esmeretlen kéztől visszaküldött. Hív meleg lélek ellankadá
sa megcsalódásaiban. Festi ezen befátyolosodott állapotját egy sonettó-
•ja. Oct 8. 1803 hunyt el. Hamvát a' Kereszt temploma fedi MachiRVell 
és Micbel Angelóé között. Barátnéja emléket állíttatott reá. Canova lelke 
és keze azon. Melly nagy árnyékok egy kis helyen együ t t ! Alfieri csak
ugyan első tragicusa is az Olasznak. Pályája uj , charexterei , mint ő volt, 
nemesen büszkék, röviden sokat mondók; felséget, késedelmezést gyüle-
lók , magasan áldozók és -— tulságokba is csapók. Nem a' természet j e 
lenéseiből kölcsönözé a' borzalmat, ijesztést, magok azon characterek in
dulatjai lepnek meg azzal. Egyszerű lévén ő maga , planuma is a z , 's 
abból folyt a' három egységnek is általa szoros megtartása. Melléksze-
mélye egy s incs , a' miből élénk tömöttség több jő e l ő , de spártai rideg-
séggel. „Senki haszontalanul darabjaimban ," ezzel maga dicsekedett. T i -
moleon szen?élyei csak négyen, Oresteben 5, ka tonán, kísérőn kivUl, A' 
szenvedelem nyelve nála zápor , léiekrenditő. Mindég felleng, Leghatal-
masb a' lappangó eri t ica, a' fondorság 's hideg kegyetlenség festésében, 
de asszonyi gyengédséget, érzésbeli csínt is , édes t , szelídet tudott ra j 
zolgatni. Mint Mirra! Diaíogusa nyesett. Nyelvét Dante után képzé, de 
simítva előképe darabosságait. Az övé hiindég t i sz tá l t , költői és a' for
dulatokban 's elrakásokban merész. Idegen sámra facsarasoktól ment, 
tulajdon körében nyelvének, hogy- keble hulláma szerént a' köztől eltér, 
gazdagítás. Virág csukrositása. Calsabigi , Fabron i , P a r i n i , Morelli, 
mind dicsérik munkaji t , nekik , mondják, e' nemben a ' g ö r ö g , angol *» 
franczia mellé tehetőbb jobb nincs. Calsabigi Ízlésének azonban nyelve 
még is dura Da;itesca. Előtte a' természetes kifejezés, vall ja, 's keresve 
eltéveszti. Ebbe ragaszkodtak Alfieri ellenségei. — Magas elme és igaz szír 
csendesen nézi el a' hézagot 's belső szép kímélése kerülteti Vele uj alko
tásában , farkas természetű cséppel megy az árnyéknak is, A' fenjárda-
lásu gróf Alfieri ellen a' középszeriieske játékszini költő gróf Pepoli ad
dig pusmogott, inig annak nem barátjaiból pártot csődlte oszve , 's meg* 
hurczolák „Alfieri nyelve darabos, újításai, fordulatjai a'nyelvben vadak," 
hirdetik. Sőt Pepoli, bizván Calsabigihen, ehhez epistolát i r t , melly beit 
Alfieriről minden érdemet levon. Calsabigi, a' mit mondott, nem rágalom
ból mondván, megvetette a' kuvasz eriticust, Alfieri Dante árnyékahoií 
ira egy sonettót elleueségirc. Egyébiránt ű igazságos biráji megjegyzései* 

10* 
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szívesen fogadta, 's kész leve már nyomtatásban volt tia szomorn játé
kán , a'' hol kel le t t , uj gonddal változtatni. Tragoediájinak igen jeles lej» 
tcgetése-van e' munkában : „Vera idea della tragédia di Vili. Alfieri, 
da Carmignani, confulata da Gaelano Marrc" (Genna 1817). Lásd még 
Salfit .»Hevue eneyclopédiyue^ (1819.). Munkáji sokszor kijöttek. I tóbbi. 
kiadás a'piacenzai (1809—11,). Ennek 2 első kötetét önéletírása tölti be. ' 
Ez derék. Nem önhiuságának'tömjénez , mindent megvall egyenesen ma
gáról. 'S Írásának tónusa vonszó. A' 3—8 kötetben áll „ Tcatro tragico 
<>riginale.íí A' 9 , ,2'eaíro tragico tradottov

í. n. m. „Alces te" Euripides-
bő l , , ,A ' Pe r sák" Aesch}'lusbó), „Phi loc te tes" Sophoclesből. A' 10 és 
1 l-d. kötetben aristophanesi fogásban i r t vig játékai versekben. Ezek 
gyengék. Erőltetés munkáji. A' 1 2 , 1 3 , 's 14-ikben van „Tealru cvmi-
eo tradoltoj^ A' b é k á k , " Aristophanesból 's Terentiua 6 vígjátéka. E* 
fordításaiban sem igen njoma furcsasági erének. A' 15 és 16 kötet: „í 'oe-
sie originali.y- Legkitűnőbbek ezek közt gunyversei, 's i t t az örökké 
mozgó képzelődésü 's melancholiara hajlott ember elmésségszesszenéseit 
is fénylelteti. Csak hamar vetette őket papirosra. Kerülte Mctastasio c-
rőtlen csínját , 's nem ritkán ereje mellett nincs kellem. Ezt mondják 
piomozóji. De hát ha nem is kell minden gúnyhoz kényes mozdulás. , , L ' 
Etruria vindicata" tő le , hősi versezet , lángol a' szabadság érzetétől. 
A'' 17 és 18-d. kötetben vannak „J'oesie tradette'-1, Virgilius Acneise, az 
eredetinek élénksége 's gyengédsége híjával. A' 19 és 20 kötet mutatja: 
i'rose originali. u. m. „ d e ! principie e delle lettere, panegirico di l'/inin 
a Trajano ; la nirlú tconosciuta ; della tirannia.tl A' 21. kötetben: „Vro-
te tradolle." Ezek közt Sallnstius. Élőbeszédjében ezt több esztendei 
szorgalma munkájának mondja. Lehet hinni, mert ez felséges. Sallusliús 
és az ő szelleme rokonok voltak. A' 21 kötetben már említett „Coimncn-
tari snlle tragedie di Vittorio Alfieri^ Calsabigitól. Cesarrottitól 's ma
gától a' költőtől. 10 évvel későbben halála után jött ki „Misogallo'-'- prosa, 
epigrammai elmésséggel 's nagy ékesszólást kiömlésekkel a' franczia re-
volntio gázolásai ellen. Lásd még felőle : Ginguené, biographie uniier-
/n'tle és Hobhoutes historieal illustrations of l/ie fovrt Canto of Childe 
Harold, és Ersch 's Gruber. Döbrentei Gábor. 

A L F Ö L D , F E L F Ö L D . Hazánknak azon téres tágas része , melly 
a' Mátra hegyektől fogva délre esik a' Duna part jáig, köz beszédben 
A l f ö l d n e k , az ország éjszaki szélén fekvő hegyes tájékok ellenben 
F e l f ö l d n e k hivatnak; mind a 'ket tő határozatlan értelemben, ngy hogy 
annak geographiai tekintetben tudományos alkalmaztatása nincsen. Azon 
nevezetet pedig épen nem lehet helyben hagyn i , a' mellyet sok geogra-' 
phiai könyvek bevittek , - A l s ó-és F e l s ő-M a gy a r ö r sz á g , Ober- vnd 
Isicder-Vvgarn , minthogy az sem természeti , sem statigticai, sem tör
téneti alapon nem épül. (L . Schedius Zeitsclirift, V. 102. k.). &—.?. 

A L F O N S 111., León és Asturia k i rá lya , N a g y , atyját Ordognot 18 
észt. koráb. 866 (más. szer. 14 észt, k. 862) követte az uralkodásban. 
Országa hatalmas nemeseit , kik irigy szemmel nézek, hogy a' királyi 
méltóságban egy família örökösödik, erős kézzel meggyőzvén, a' külső 
ellenségeknek forditá fegyverét , 's uralkodását 30-nál több csatázás 's 
a' Maurusokon vett több izbeli fényes győzedelem diszesitette. Alralméne 
a' Dnerón, ledönté Coimbra falai t , a 'Tejo ig 's egészen Estremaduráb.i . 
nyomult, Országát Portugál és Ó-Castiliának egy részével megnagyobbí
totta , 's Bui-gost ujra népessé tette. De mind ezen nagy tetteivel sem 
elégedtek meg alattvalóji , 's fájlalva l á t t a , hogy tulajdon fija Garciá ve
zérli a' lázadókat, hogy a' köz jó szine alatt a' koronát magáévá tehesse. 
A. megtámadá a 'pá r tü tő sereget , fiját elfogatá, 's kemény fogságban tár
ta a' gaiisoni várban. Erre hatalmas öszveesküvést ' tornászta Ximena ki
rályné Gaicia megszabadítására, 's a' király ellen két másik fiját is fel
fegyverkeztetek Véres háború dühösködött , míg a' k i rá ly , meggyőzetvén 
fijai á l t a l , a' koronáról le nem mondot t , 's azt Gaicia fejére nem tette, y 
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H o g y n e vesztegerjen, mfnt. saját ujának vénére a1 Maurusok elle« mé
né , megveré őket 's gazdag zsákmánnyal téré vissza,. Ezután Zamoráhan 
U12, 64 észt. kor. megholt. - —r—»'. 

Ar, F O X S X . , Leo és Castilia k i rá lya , astronnnius.es philosuphus 
melléknevekkel, atyjának Szent Ferdinándnak halála után 1252 jutott a' 
tiironusra. Szeretete a' tudományokhoz és igazhoz 's mellékneve S a b i o 
(bölcs) boldog uralkodás reményét gerjesztették fel alattvalójiban , de be 
nem teljesült a' várakozás. A. t sem famíliája, sem alattvalóji, sem szom-
szédjai nem szerették; ellenben tudománya 's ékesszólása által olly nagy 
hirre kapott , hogy a' német fejedelmek a' császárkoronához való justar-
tását kegyelék.' A1 he lye t t , hogy a' Maurusok kiűzéséről 's a'' nemesség 
megzabolázásáról gondoskodott volna, országa erejét arra tékozlá, hogy 
a' német fejedelmek egy része őt válassza császárnak. De minden törek
vései Habsburgi Rudolf ellen sikeredének maradtak , 's X. Gergely pápa 
nem csak a' koronát , hanem Svábországot i s , mellyhez anyának Beatrix-
uak, I. Filep Svábország herczege leányának, részéről j u s a v o l t , neki 
szánni vonakodott. Azonközben A. királyi székét a' nagyok alattomos 
tiseleskedései és a' Maurusok fegyverei veszéllyel fenegették. A' Mumu
sokat véres ütközetben 1263 megveré, Xeres í , Medina Sidoniát, SanLu-
éart 's Algarbia egy részét elfoglalá, 's Murciát Castiliával egyesité. 
De ezen győzedelmok folyamát az infáns Filep támasztotta lázadás éla-
kasztá , mellyn;'k csak 3 évi polgárháború után lett vége. Azon jósága, 
mellyel a' pártütőt iránt viseltetett , gyengeségének bizon3-sága vala ; 's 
mivel most sanyarúi szándékozott bánni famíliájával, fija Sancho újrr fel
zendült ellene 1282, 's őt a' koronától megfosztotta. A. a' Maurusokkal 
kötött szövetségben ereste segédjét, de 1284 ml)., hijáhan törekedve;* 
a' thronushoz jutni. A. , századjának legtudósb fejedelme, maradandó hirt 
$zerze magának a' „Los} pariidat'-1- czimü törvénygyűjtemény által. A» 
emiitett törvénykönyvben ezen az akkori időkre nézve fontos szavak ta
láltatnak: , ,A' despota kidönti a' fá t , a' bölcs uralkodó csak a' hajtáso
kat metszi le';'. Neki köszöni Európa az A. neve alatt esmeretes astro-
nomi.ii tabellákat. O volt az e lső , ki Spanyolország közöns. históriáját 
eastilkii nyelven előadatta, . 's a ' ' sz . irást lefordíttatta. Altaljában a' tudo
mányok uj életre hozatásán buzgón dolgozott, 's e' végből szaporította 
a' salamancai universitas jusait és tanitószékeit. —v—«.' 

A r. F Ó R T , kastély vár Francziaországban, a' Seine lepart. Pa
ristól 2 órányira, egy 1767 Bourgelot planuma ezerént alkotott barom-
orvosló és gazdasági oskolával, egy füvészkerttel, gazdag természeti mi-
vek gyűjteményével, zoologicuin theatrummal ,könyvtárra l , egy anatomi> 
ai és pathologiai cabinettel. A' kastélyvárból a' kilátás a' Seinere és 
Mariiéra van, és a' Parisból Chanipagneba 's Bourgogneba vivő országutak 
közt fekszik. Legelső igazgatója Chabert vol t , a' kit Gilbert követett. 
Ezeken kívül mint tanítók nagy hirt nevet" szereztek benne Vicq d' Azyr 
Danhcnton, F o u r r r o y , Flandrin , Girard , Depuis és a' mostani igazgató 
Jfnzard. A' füvészkert szép és plántákkal g a z d a g , 's a' beteg állatok 
számára való istállók czélirányosak. A' mezei gazdálkodást tárgyazó in
tézeteken kivül van benne egy aierino- és kasemiri kecskenyáj, végre egy 
aiuphitheatrum i s , mellyben a' baromorvoslás- és gazdaságtanulók tanít
tatnak. Perrietnek egy vizi machinája ad az intézet minden ágainak 
vizet. L—;Í. 

A ti F R F . n. (Nagy a' mellékneve lelke és szive nagyságáért.) Meleg
szik a' kebel illyen emberen. Anglia hirét hatalmát ez alapilá meg. 
Semmi sem is irigylésre méltó, csak Alfréd te t te i , midőn az emberi ne
men ollyak századokon keresztül ébredeznek fel végig szép vonásokban. 
llly utántörekedést nemes vágy cseppei olvasztanak fel. Alfréd 849 szüK 
mh. 900 nem egészen 52 esztendős korában. Anglia thronusára 22-ik évben 
lépett, rajta tehát 20 )fj esztendeig volt és — .szünetlen alkotott. Atyja 
Ethelwolf, nagy imádkozó, 6-ik esztendejében vitte magárai Romába, 's 
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ezenkivüj m í g egyszey já r t et t mint gyermek , királlyá is IV, I*eo pápa 
kéné o t t , de tudományos, nevelést sem Róma, sem Anglia nem ada neki. 
Lángesze magától villámlék elő. Örömest hallgató a' régi száz bardus 
dalokat , mellyeket mostoha anyja szerété gyakran ehlallani , a' tüzes fin 
gyúlt azokra^ ezek ébresztek olvasás tanulására i s , a' mit későbben csak
ugyan a' deák nyelv követett. Hárfázni is ezen anyjától tanult. Idejében 
a' Dánok ugy pusztiták Angliát, mint későbben Magyarországot .a 'Ta tá r , 
Alfrédnek már nagyatyja Egbert látta 7£7 a' dán rablókat országa part
ja in , de akkqrmég féltek, hanem a' gyenge Ethelwolr alatt 831—858 esz
tendőnként uj hajócsapatok már beljebb dúltak. Alfréd négy idősb test
vére mind vesződött vé lek , Ethelred azokkal volt harczában esett el. 
Most rá s,zála a' vi ta , 's rá a' legmakacsabb, mert alatta mind csoporto
sabban lepek el Angliát. Csak egy esztendőben nyolczszor verte meg őket, 
de azok neki dühödve elesettjeik helyét még számosabbal pótolák, 's a' 
hős ifjn királynak vagy magát alájok vetni , vagy futni kellett. Futott . 
Parasztruháhari lappangott egyik tehénpásztora kunyhója fedele a la t t , ki
nek niég felesége előtt is esmeretien kívánt maradni. Beszél ik , hogy a' 
mint egyszer Alfréd a' tűzhelynél ülve ivét tisztogatá, a' pásztorné a' ka
lácsa sülésére való Ugyeletet bizta r e á , mig ő másutt egyéb munkájában 
e l járna , 's mikor visszatért és kalácsát öszvepörkölődve találá, a' bojtárt 
jól lehurogatta, hogy süttjét jobban tudná enni, mint arra vigyázni. Ké
sőbben egy járatlan vidékbe vonult néhány megbízottjaival, ott hamarjá
ban körülárkolá m a g á t , 's onnan csapa ki váratlanul a' szétkóborló Dá
nokra. Esztendő telek igy el. Ez alatt gróf Od.lune rohant ki szeren
csésen körülvett Kinwirth várából, 's a' Dánnak épen azon zászlóját vet
te e l , mellyet a' vezérek leány testvérei biisz^vak közt szőttek, 's a' nép
i e k szentsége volt, Alfréd az e' miatt szárnya szegett dán tábort mint 
hárfás járta meg , *s ajka dalol t , szeme kémlelt Gyengének találván azt, 
neki bátorodva hivá öszve biztos követei által minden fegyvert fogható 
Angolait Brixtonba. Ezek életben sem tudták , 's most örvendve repültek 
szavára. Eddingtonnál egészen semmivé tette a' dán erőt. Az el nem hul-
lottakkal osak hamar felvétette a' keresztény vallást , 's az elébb épen 
azok dühe elpusztította helyeket népesítette meg vélek. Vezérek Gnthrum 
is, megkeresztelkedett, Athelstan lett neve. Alfréd maga volt jelen mint 
bizonyság, így elevenité fel Angliát porából , mellyet Egbert 827 a' hét 
egynráítsal veszekedett tartományok (heptarchia) egy fő aláhúzásával már 
királysággá alkota, de a' melly ismét eltűnőben álit. Egyik öszvedönge-
tet t vá ro s , falu a' másik után épUJe ezután Alfréd rendeléseire újra; 
hajó 120 álla felkészítve a' réveknél lesben , hogy a' mint tengeri rahló 
jő , elmerittessék. Hajóji még egyszer olly erősok voltak, mint az eléb-
b iek , 60 evező mozgott egyen egyen, Ezzel kezdé az angol tengeri erőt 
is . Hasonló előlátással rakta meg az ország erősségeit fegyveres néppel; 
több uj törvényt szabot t , melly Angolt és Dánt egyiránt oltalmazott és 
büntetett, 'S igy olvada böics felosztás szerént a' Dán Angollá, vagy a' 
kettő egyakaratuvá. Alfréd nemzetet akar t , nagyot és okos t , önerejére 
kifejlet , azt hagyá végrendelésében is : szabad maradjon az Angol , mint 
tulajdon maga gondolatja. A1 Normannok gátiák egy időre Alfrédnek azon 
nagy jövendőre törekedését. A' franczia földet elpusztítván elébb azok 
n i á r , most iszonyatos csordával 330 hajón Hastings vezérek alatt a' 
kenti partokon szálottak ki Angliába 803 , 's Athelstan már meghalván, a' 
rablott dán vér a' rabló normannal egyesült. Alfréd végre csak ugyan 
öszveveré két ellenségét, 's megint engedelemre szoritá Angolaival. Ezen 
elegyedés okozá az angol nyelvnek is öszvekapkodottságát. 56 csatája 
mellett Alfréd, mellyekben személyesen vivot t , a' világító tudomány ter
jesztésén is dolgozott. Erőt , de szelídültét akart népében. Három részre 
osztá a1 24 órányi napot , \<t a z t , mivel verő óra még akkor nem volt, 
bizonyos ideig égő gyertyákkal méré. Egy harmad tanulás , másika or-
szágoB dolgok, egy harmad pedig étel, pihenés, álom osztálya volt. Ösz-



A L G A I I D I •151 

regyiijté, MiinfNagy Károly, a' régi szász népdalokat, maga is költe azok
hoz hasonló elbeszéléseket, kidolgozta Boethius hires könyvét : „ A ' b ö l -
cseség vigasztalása", fordította a' zsoltárokat, Aesopus meséjit 's Orosins 
és Beda historiájit angolszász nyelvre. Az eísőbb mellett elbeszéli azon 
lelfedezési utazás s ikeré t , mellyet az éjszakra 's a' brit tengerre készi-
tett. \S mind ezt akkor tévé, midőn alig volt országában egykét olvasni 
tudó barát , mivel a' zsivány Normann és Dán kiölte klastromából a' 
szerzetest, tűzbe hányta a' könyvtárt. Alfréd volt az igazán nem csak 
hiúságnak élt k i rá ly , embert akart a' félvadból, nemzetet az emberből. 
Oxfordban oskolát áilita. Angliát a' régi német alkotmány példája szerén* 
grófságokra vagy vármegyékre osztotta (shires), Londont fővárossá teve, 
minden esztendőben kétszer hivá ide öszve az ország nagyait tanácsko
zásra 's törvényt szabni. Ezen tanács neve Witteuágemot vo l t , azaz, 
bölcsek gyűlése. A' törvénytevő hatalom tehát aristocratiai l eve , a' ki
sebb birtokosak megelégedtek azon nagybecsű jussal , hogy tulajdon dol
gaikra magok láthattak törvényt. Mert minden grófság századra, 
minden század tizedre lévén osztva, mellyet száz háznép és tiz ház
nép te t t , minden tizedben az előfordult kisebb pert egy tizedes bí
ró igazította e l , a' nagyobbat pedig századosak gyűlése, melly hóna
ponként ült öszve. Az előljáró ebből 12 idősb gazdát választa, azok
nak megkelle mindég esküdni, hogy igazságosan ítélnek. Ez a' mai esküd
tek székének , jury, alapja Angliában. A' büntetés rendszerént pénzre 
\ o l t , 's a' királynak járt . Alfréd mindenféle jövedelmének 7-edrészét 
országbeli építtetésekre adta. Fenyítéke olly kemény vol t , hogy próbául 
az országutakra arany reteszeket aggattatott f e l , 's azokhoz csak 11511111 i 
is — senki sem mert. Továbbá a' századosak külön minden esztendőben 
egy gyűlést tartottak. A' grófszéke pedig esztendőnként ke t tő t , mellyek-
ben a' püspök's az aldernian volt elölülő, egy sheriff a ' k i r á ly személyét 
viselte katonai fenyítékül , 's ez szedte be a' bírságot. Illy gyűlésnek 
minden shire szabad embere tagja vo l t , 's a' régi német szokás szelént 
kardosán jelent meg. Ekkép folyt keresztül és végig minden osztályt a' 
köz dolgokhoz szóihatás. Db'brentei Gábor. 

A i . O A R D I (Sándor) , szobrász, előkelő bolognai nemzetségből szár
mazott, szül. 1598. Caracci academiájában tanult ; 20 észt. kor. Mantuá-
ba került , hol elég tárgya akadt, magát a' modellirozásban gyakorolhat
ni. Giulio Romano hires festéseinek plasticai utánazásához való foga'sa 
elegendő vala, álirányt adni stúdiumának, 's ő t , ki csak aranymivesek-
nek szolgáló kicsiny modellekben próbálkozhaték , útfélre vezetni. Mivé-
szi buzgalma Velenczén keresztül Romába vivé. A'mantuai herczeg aján
lati által cardinalis Ludovisival, IV Gergely pápa unokájával, ki Sallus-
tins kertjeinek pompáját nj építmények és képmivek által épen akkor ál-
littatá helyre , öszveköttetésbe jutott. Munkája akad.a nála A. nak ; ré -
szént régi márványmiveket javítgatott (ezek között egy Mercurius , melly 
Igen te tsze t t ) , részént ujakat készített. De reá nézve sokkal fontosb volt, 
hogy földijével Domenichinóval szorosabb öszveköttetésbe lépett. Arany-
miveseknek szolgáló viaszmodellek készítése 's régi mivek javítgatása ál
tal pótolgatá szükségelt; de midőn Sz. Magdolna szobrát elkészí tet te , 
nagyobb munkákra is kész ügyessége hírre kapott. A' mindég esmere-
tesbbé lévőt 's cardinalisoknál és herczegeknéi foglalatoskodót Parisba 
akarta vonni a1 franczia udvar , de berezeg Panifilinek nem sokba került 
öt örökre Romához csatolni. Itt hm. 52 észt. kor. Jun. 10. 1045. Tete
mei Sz. Giovanni de Bolognesi templomában nyugszanak. Mivei közt leg
nevezetesebb A t t i l a f u t á s a , márványban dolgozott emelt miv (bas-
relief) testnagyságnyi figurákkal , melly Péter templomában Sz. Leo 
oltára felett vonja magára a' mübarátok figyelmét. Munkrfjinak minden 
jelességei, névszerént erővel teljes figurák pontos rajzolatja mellett is 
szembe tűnik , hogy festői hatást törekedett előhozni, 's mint líernini, 
kinek hibájitél mindazáltal megment vala, mintegy a' márványban feste-
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nf, — Caracci oskolájának behatása tehát. Gyermekei , mellyeket dur
vább formáit jeleznek, 's azokat az antikokhoz közelebb helyezik, csaknem an
nyira becsültetnek, mint a' Qnesnoyéi; sőt nero aiitico-húl készült álom' 
istenének a' Villa Borghese-beu sokszor régiség gyanánt kellé szolgálnia. 
Attila futása rézmetszésben sokszor, legutóbbszor pedig Cicognara; „Sto-
ria della «coltur«"-jában adatott ki. /. 

A I O A R O T T I (Franoesco), kellemet ésszel párosított olasz folyó be-
saédü író 's eleven fordulata költő i s , —> csak marész képzelés nem maga-, 
sitá verseit, fizül. Velenczében L'12. Atyja ott gazdag "kereskedő volt. 
R o m a , Velenczé, Bologna lettek tanuló helyei, 's tüzes eszének a' ma-
thes i s , geometria, astronomia, philosophia és physica kedveltebb tudo
mányai. Felszedé a' görög 's romai és toscanai nyelv szépségeit i s , jól 
Irt francziául, gyönyörködött az anatómiában, a' festés-, épitésmivészsé-
géhez a' legg3'akorlottabb áltlátással szólot t , helyes rajzait ügyesen tud
ta maga is rézbe étetni. Képíróknak gondolatrajzokat nyiijtott , Mauro 
Tesi festőt magához fogadta, '-s ügyes mivésszé képzetté. Mennyit magá
ba szedni értő lélek tehá t ! Az illyen köz érteimiivé tevője annak, a' ki 
a' tudás egy egy nemében vagy szárazabban akad iij vizsgálatra, vagy 
a' mivészség mezején bámitólag teremt , de munkája csak szorosan tudós
nak való marad. Még azon kiterjedő vágyaihoz az utazásé is csatlódolt. 
Megjárta ifjantan Francziaországot , Angl iá t , meg a' német és muszka 
birodalmat, Sohweizot 's Olaszország minden városát. 21-ik esztendejé
ben irta Parisban : Neutonianiitno per le donne 1737, mcily Fontenellenek 
ezen munkája nyomán: Vluraliti des mondes készült. Híré t ezzel meg-
alapitá, 's ha rajta kevesbbé kaptak is , mint Fontenelleiratján, a' newtoni 
igazságok száraz léte okozá csak, mellyek nem ragadják meg annyira a'.-' 
képzelést , mint Descartes költeményei. Hanem a' közönség hidegségét 
Iránta bőven kipótlá Voltaire 's ennek tudós barátnéja marquise du Cha-
te le t , II. F r id r ik , Chesterfield, Hume , P i t t , Maupertius 's más akkori 
nagy emberek magasztalása. 1739 majd Par i sban , majd Cireyben lakott 
az említett marquisenál. Akkor Baltimore lorddal Sz. pétervárra nient, 
visszajöttében pedig Rheinsbergbe II. Fridrikhez még akkor mint kprona-
örüköshöz. Ez megszeretvén, thronusra lépte után magához h i t ta , grófi 
karba emelte famíliájával együtt, a' mit a' velenczei senatus is megerősite. 
III . Auguszt lengyel király pedig Dresdába invitálta, titkos tanácsosává 
nevezte, 's most Berlin, Dresda lett lakhelye, 1747 olta azonban, midőn 
II . Fridrik az aranykulcsosságot és érdemrendet adá neki , inkább csak 
Berlin. 1754 Velenczében telepedett m e g , majd azután Bolognában, 
1762 P isában , hol a' hypochondria hosszasan gyötörvén, utóbb száraz 
betegségben holt meg 1764. Rajzát emlékének, mellyet 1765 II . Fridi ik 
emel te te , halálra váltakor szeme előtt huzogattatá. Nagy lelki erőt mu
t a t o t t , mondják, kihunyása. Igen , ollyas mi a' hiút bátorrá is teszi. 
Emlékén az irás ez : Algarotto, Ovidii aemulo . Nevloni discipulo , Fri-. 

.dericus. Ala t t : Algarotlus non omnis. Dicséretét tehát II. Fridrik „ C a n - ' 
gresiió di Citera" 's ^,Neutonianismo per le donne'-'- munkájára aiapitá. 
Pisa temetője mutatja ezen emléket. Mint ember: becsületes,, szelíd volt. 
Ebből eredé azon szerencsés közletése, mellyel Voltaire és Maupertius 
barátságában, azok egymással perlésekor, megtudá magát tartani, a 'm i , 
ha mindeniknek van igaza 's hijánya i s , mint egyeztetynek igen szép tu
lajdon,' az erősb character azonban hamar csak barátja mellett fog. Mmi=-" 
káji Livornóban 1765, 8 kötetben jöttek ki 8-dban, franczia fordítások 1772 
Berlinben. Az 1778—84 megjelent kiadásban igy állanak. I ' kö te t „IHewo 
rie intorno álla vita ed agli ncrilti del Conte Fr. Algarniti'-'- ir ta Dömém
en Michelessi. „Congresso di Citera'-1- prosában irt költemény. Mustrája 
benne Montesquieutől „ Temple de Guide1' volt. Ámor, a' remény, merészség 
és kéj mint tanácsosai társaságában egy angol , egy franczia, egy olasz 
asszeryt hi Cythcrába , 's vélek ugy adatja elő a' szerelriieskedést, a' mint 
mindenike hazájában folyik, dipingendo, Michelessi szerént , la gennbile 
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dclicalezsa 'del cuoro delle / l a l i a n e , la non incommöda leggierézza delle 
Francéiig e' la filosofica serieta delle Inglesi. Többször jött ki ez külön 
is és mindég máskép. Vérében volt Algárottinak e' szünetlen csiiiositgatás. 

* Voltaire ez t i r á neki felőle: Olvastam Kegyed, ezen munkáját: „Cotigres-
' so di Cilerau 's megint elolvastam, és még egyszer fogom olvasni. Azt 

a' Gratiák diétái iák. Ámor szárnyaiból szakadt tollal irta Kegyed. Lanti,: 
a' komoly olasz nyelvvizsgáló, is kedveli, csak azt kivájnia, hogy toscanai 
nyelvre fordítatnék^ mert tele franczia fordulatokkal ugy annyira, hogy ha 
szóról szóra tétetik által,~ egészen franczia öntésüvé lesz. Ezt nem hagy
ja helyben reá irt magasztaló beszédjében gróf Gioviois. !J. kötet „Xeu-
toniíinhmo, o dialoghi sápra V otlica Sewtoniana. Későbbi njradolgozása 
jobb. Az elsőbbek, mondja Giovio, snno forse troppo caricln' di femininig 
ti hellezze, e la grave filosofia mostrarxisi alülalá da forosetta. Franczia 
német, angol , m u s z k a ' s p o r t n g a l i nyelvre is vannak fordítva. 111. köt. 
„Snggi sopra le béllé arti, sopra V Accademia di Francia ehe e in lioina^ 

.sopra lx archilelliirá , la pillára , sopra P opera in musical,'- Ezen utolsó 
czikkély nagyot változtatott az olasz nuuzsikai drámán'. IV. köt. „Sopra: 
la necessila di serivére nella propria liiigva'--. Ez tőlem magyarul az „ E r -
délyi:niuseum"lV. kötetében áll. „SoprK Iá lihgva francése, sopra la rimav 
sopra auclla quistiohe , pereké i grandi ingegni.a verti leinpi sorgano lul-
li ad un trallo., sopra il Carlesio^ i! comnierzio, V Orazio 'sat. V. köt. 
„Opere wü'íi/ari" Vl. köt. „Viaggi di/ía.ssia, és Leltre intorno álla tradu-
ziótié delP Eneide del Caro'-'-^ mellyekben Caro botlásait keresgeti 's kap-
dosgatja fel az Aeneis magasztalt olasz fordításában, csakhogy felettébb 
is morzsolgató crit icával, a' minemű egyedül ollyan csipegő munka mint 
a' piheszedés. Egér rágcsál a' nagy cser töve hasadékain. Vili köt. „Lel
tere sopra la pillára é V archileltura.'-'- Ezek kiterjedőbb szabad csinos 
Ízlést lehelnek. Vlíl . köt. „Vensieri dieersi sopra materié filosofiche e fi* 
lo/ogidie.'•'•'(.Ebhen áll Stef. Bened. Pallavicini élete i s , ki Horatiust olasz
ra legjobban fordította. IX. köt. „Leltre varié.'-'- Levelei a' legcsinosbak-
hoz tartoznak, méllyek az olasz literatúrai diszesitik. Nem-olly bőbeszé
dű berniek, mint más olasz levélírók. E' IX. kötetben állnak versei is. 
X. köt. „Lettere varié inedile.a Diibrentei Gábor. 

A i.G E B R A , tetemes ága a' matliesisnek , melly az .AKQUA/i'iéiKRÓr. 
(1. e , ) , főképen ezek megfejtése módjairól szól, 's e' czélra a' betűszám-
vetésnek (egy minden.'számrendre egyiránt alkalmaztatható és minden 
nemzet által érthető nyelv nemének) kiváltképen hasznát veszi. -.Némclly 
irók előtt algebra és ANU.VSIS (I. e.) egyértelmű igék;' holott ebben amaz 
csak eszköz gyanánt foi.-dul elő, mini a 'betűszám vetés az algebrában. Dio-
phaiitüs, egy a'.4-ikszázad tájban élt görög mathematicus, 13 könyvből álló 
remek munkát irt az algebra tá rgyaló i , de a' mellyekből csak 0 maradt 
fen. (Legjobb kiadása a' louloiisei 1670 foli görögül 's deákul Bacbet vilá-
gósitásival és Fermat eszrevételiv'el.) De Európában elébb volt esincretes 
az algebra, semmint Diophantus munkája, arab irományokból akar a' 
spanyol Mauriisok közléséből, akar pedig Leonardo Pisano: á l ta l , a' ki 
kereskedés végett 1200 tájban nagy utakat' vitt a' napkeleten véghez , 's on-
mil.i azokat magával hazájába Olaszországba hozta. A' legrégibb nyom
tatott munkát , ínellyben az algebra taní t ta t ik , irta egy olasz Minorita, 
Lucas l'acíolo vagy szeizetbeli riéven Lueas 'dé Burgo S. Sepulcliri: ki- ' 
jött Velenczében 1490 fol. illy czim alatt: Suiniiia de arithmetica, geome-
tria^ proportioni e proporlionaliti!; az algebráról szóló részének titulu
sa pedig iiriez: L' arte, maggiore, ditfa dal vulgo la regula della Vossn^ 
over Algebra e Almucabala, holott mindent e l ó á d a ' szerző , a' mit az 
Araboktól tanult; t. i. az együgyű és quadratica aequatiók megfejtését. 
Ennél tovább Rudnlph Kristóf sem m e n t , a' ki legelső-irt Németország
ban az algebráról; munkáját tanítványa Stifel Mihály Königsbei'gbe.n 
(1553 in 4-o) i l ly czim alatt adta Ifi: T)ie Coss Chr.i'stoplis ,11irdolplis, 
mű schvuen Fxempelu der Cvss durch.TtíiciaelSlifel gebesser! und sc.'fr 
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varmehrt. Ellenbea Scipio Ferreo bolognai math. prof. e g y , kevéssel 
utána pedig Tartalea Miklós velenczei math. prof. három nemét fejtet
te meg a' cubica aequatióknak; az e' czélra vezető regulákat Cardano 
l i ieronymo, hires orvos és astrologtisMajlandban, bocsátotta köz re , Tar-
taieának, ki azokat vele titokban közlötte, adott szava ellen ugyan, de 
bővítve és tökéletesítve, mellj' okból azon regulák mai napig Cardan ne
vét viselik. Cardan algebrai munkájának czime: Ars magna:, quam. vul
go Cossam tea regulám algeírae vocanl 1545. Cardan unszolására találta
tott fel Ludovico Ferrari egy éles elméjű bolognai ifjú által a' biqua-
dratica aequatiók megfejtésének egy neme i s , melly most Wallis és Eu-
ler után Bombelli Raphael nevét viseli , mivel ennek könyve által tétetett 
közönségessé. (Bombelli olasz nyelven irta algebráját; kijött 1579, noha 
élőbeszédje 1572 dátumot visel.) Ezeknek nyomdokit követték Scheybl 
János 1552, Recorde Róbert 1557, Peletarins Jakab 1558, Stevin Simon 
1585 nyomtatott könyveikben, kiki igyekezvén tökéletesíteni a z t , a' mit 
mástól tanult. A' 16-ÍK század végétől a' 18-ik elejéig nagyszámú köny
vek jöttek ki az algebráról mind különösen , mind pedig kisebb nagyobb 
mértékben az analysis tárgyaival vegyest, lm következnek ez időszakasz
ból némelly híresebb szerzőknek nevei, munkáji nyomtatások esztendeji vei: 
V i e t a F e r e n c z 1590. G i r a r d A l b e r t , F a n 1 h a b e r J á n o s (ta
kácsbólvál t hires matheniaticns J619. O ti g h t r e d W i I h e l m 1631 (elő
ször , ötödször 1693). H a r r i o t T a m á s 1031. R e n a t D e s c a r t e s 
1637. W a l l i s J á n o s 1655. O x á n á m J a k a b 1703, L a m i B e r -
j i a r d 1704. T a q u e t A n d r á s 1707 (nj kiadásban). Ez idő olta eszten
dőnként szaporo lőtt az algebra bővítő's tökéletesítő szerzők száma, kik 
közül elég itt említeni egy N e w t o n t , L e i b n i t z - o r , B e r n o u i l l i t (Já
nost é s Jakabot ) , L ' H o s p i t á l t , E u l e r t (Leonardo') , L e g r a n g e - t , 
Le G e n d r e - t és G a u s s - o t , A' kezdők számára igen jó könyveket készí
tettek más többek között; C l a i r a n t , B e z o u t , V e g a , P a s q n i c h , 
F r a n c o e n r , L e h m u s , O h m . — Ki volt legyen első tanítója az alge
brának, nem tudni bizonyosan. M ül l e r J á n o s (Regioniontaniis) Diophan-
tusnak tulajdonítja ezen dicsőséget. Leonardo Pisano M a h o m e t b e n Mu-
t i i Arabnak, mások G e b r n e k , ' s ennek nevétől , elejébe al arab arti-
culust t évén , származtatják az algebráét. D u g o n i c s A n d r á s 1784 
és P e t h e F e r e n c z 1812 magyar nyelven adtak ki könyveket az alge
bráró l ; tulajdonképen annak első vonásairól. Tittel. 

A L G Í R , 1 . B A R H A R E S K K K . 
A I , O O R I T H M U S , al arab artioulnsból és arithmos (szám) görög 

szóból számazott ige. A' számvetés négy első nemeinek akarmelly ma-
thematiea kérdés megfejtésére czélzó alkalmaztatását jelenti. P. o. Ezen 
kérdésnek: mekkora magasságról esik le szabadon egy kő London szél
tében 6 secundum a la t t? algorithmusa ebben á l l : 6 secundnm qnadra-
t u m á t , a z a z , 36-ot sokszorozd ezen számmal 16 »/,a, 's kijő a' kér
désben forgó magasság mekkorasága anglns lábakban (i t t 579 láb.). Klii-
gel szerént hajdanában, midőn mostani számvetésünk Európába került, 
algorithmüs név alatt ez értetett . Tittel. 

A r . i , janinai (tepelinii) ba sa , legmerészebb 's legálnokabb pártütő 
a' török udvar el len, országában bölcs 's munkás uralkodó, mint kato
na bátor és v i téz , ördög mint ember. Az ő magában emlékezetes élete 
e.gyszermind a' török birodalom állapotját 's Görögország sorsát képben 
ábrázolja. A. Tepeliniben Albániában 1744 szül. egy független mo-
hammedán törzsök fejeinek nemzetségéből, 's a' bal szerencse örvényi-
ből rendkívül való lelki erő 's ravaszság által , melly semmi veszélytől, 
semmi gonosz tettől el nem szörnyedett , a' fejedelmi függetlenség leg-
ma;;asb fokára emelkedett; Atyját a' szomszéd hasak csaknem minden 
biriokától megfosztották. Ennek halála után a' 16 evil A.t anyja, egy 
hadakozó 's kegjet l ín asszony, párthiveinek vezérévé tette. Megvere
te t t '« elfogatott, de szépsége 's vidarsága megillette Knrd basá t , a' ki 
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megfenyítvén az Ifjtit, szabadon bocsátotta. Nem sokára ismét fegyvert 
foga A. 's rablóskodék, de szerencsétlenül, 's a' hegyekben vala kény
telen menedéket keresni, hol kardját kellé elzálogosítani, hogy éhhel 
meg ne haljon. Ekkor azt tanácslá nckie anyja kevély megvetéssel, 
hogy asszonynak öltözzék, 's a' háremben szolgáljon, Erre ismét rab-
lani indnlt. De teljesen megveretvén, egy épület omladékai közt töpren. 
kedék sorsán , 's a' nélkül hogy t u d n á , mit t e sz , bottal turkálá a' föl
det. 'S ime valami keményt é r , 's egy ládácska aranyat talál . Ezen 
kinccsel 2000 embert fogadott , kivitta az első győzelmet, 's diadalmasan 
téré vissza Tepelinibe. Ettől fogva mindég szerencsés vol t , de szintolly 
hüteleij és kegyetlen. Visszajötte napján meggyilkolá tes tvérét , kit áru
lással vádolt , 's any já t , mintha méreggel étette volna meg a' meggyil
koltat, a' hárembe zá r t a , hol ez nem sokára fájdalmában 's mérgében 
meghűlt. A. tovább folytatá rablóskoiiását, az udvarral mindazáltal meg
békélt, mert a' felzendült scutarii vezért segítette meggyőzni , 's ma
gáévá tette atyja volt b i r toká t , valamint néhány görög várost is , Ez
után az udvar gyűlölte delvinoi basát Selimet megtámadta , 's fejét vé
tette; jutalomul ennek utánja lett. Végre a' divan, inellyre magának 
nagy befolyást vásárlóit vala, a' Dervendgi basa , kinek kötelessége, az 
utak bátorságára ügyelni , helytartójává nevezte ; de a' he lye t t , hogy 
a' bátorságra felvigyázott volna A . , a' leggazdagabb haramiavezéreknek 
nagyúri diplomákat áruigata, 's őket ez 'ál tal törvényes hóditókká bé
lyegezte. Az udvar ngyan letette a' Dervendgi basát és helytartóját , 
de A. újra inegvásárlá a' foniinisterek kegyelmét. Nem különben vitéz 
albániai katonájival, noha herpzeg Potemkinnal alattomban levelezett, 
az udvarnak Muszkaország- és Austriával (1788 és köv.) volt háborújában 
igen fontos szolgálatokat t e t t , ugy annyi ra , hogy általa kineveztetett 
tricalai basának Thessaliában. Egyszersmind Janina városát hatalma alá 
hódította, hamis flrmapt mutatván e l ő , mellynél fogva nekie a' város és 
a' citadella áltadatott; annakutána arra kinszeritette a' lakosokat , hogy 
egy esedezést nyújtsanak be a'' snltannak, mellyben A.t kérjék helytar
tóul. Nagy summa pénzt kellett öszvesiteniek, mellyel a' divant veszte
gette m e g , 's ez a' kérelmet helyben hagyta. Későbben Bonapartéval szö
vetkezett öszve; ez ingenieuröket külde, kik erősségeket építettek A.-
nak ; de midőn Bonaparte Egyiptomba volt elrekesztve, A, 1798 megtá
madta a' velenczei, most már franczia helyeket az albániai partokon. 
Csak PARGA (1. e.( állott ellen szerencsésen. Azután kivi t te , hogy a' 
Muszkaország és török udvar közt szerzett eg3-ezség által (1800) min
den velenczei helyek a' szárazon (következőleg Parga is) a' török ud
varnak engedtettek által. Most a' vitéz SULIOTÁKNAK (1. e.) men t , 's 
meggyőzte őket 3 észt. háború után (1803). A' török udvar főhelytar
tóságra emelte őt Romániában, hol zsarolási systemáját még nagyobb 
Szemtelenséggel folytatta. Ekkor álla bosszút Gardiki lakosain egy 40 
cszt. előtt anyján elkövetett sérelem miatt, a' megholt szerzők 739 férj-
finiaradékainak megöletése által. Tartományában az igazat 's rendet 
szorosan fentartotta. Bátorság és csend uralkodott a l a t t a , országutak 
építtettek, 's a' mivesség virágzásnak indult,- ugy hogy az európai uta
zók, kikkel A. örömest mulatkozott , benne bölcs 's mnnkás uralkodót 
esmértek. 1807 ol ta , mikor Napóleonnal, ki Pouquevillet küldötte hoz
zá mint gener ilconsnit, ismét öszveszövetkezék, függését a' török ud
vartól csak tettette. Azonban abbeli czé l já t , hogy ezen öszveszövetke-
zés segedelmével a' tilsiti béke állal Pargát 's a' ioniai szigeteket megnye
ri majd, el nem ju tha to t t ; a' honnan az Angolokkal lépett öszvekötte-
tésekbe, 's némeíly hasznokban részesítvén őke t , Pargának a' török ud
var (tulajdonkép A.) számára leendő visszaadatását megígérték. Akkor 
nyomtattatta ki újságában, hogy Maitland (brit. lord főbiztos) a' török 
udvartól az ő ajánlásinál fogva nyerte el a' nevekedő hold rendjét. Erős 
alapokon vélvén állani hata lmát , a' görög Armatolia kapitányait , kik 
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mind eddig segítették T egyenként alattomban megölette, a1 gyilkosokat 
pedig kivégeztet te , hogy mint ezen tet t szerzője gyamilJa ne essék. 
Végre '-elhatározta a' török udvar, hogy ezen daczos emelkedő hatalmát 
megtöri, lsináil 500 Törökkel , segittetvén a' kapitányok á l ta l , kik 
10,000-el jöttek segédeimül, megtámadta a' pártütőt. A' Görögök meg
kenitek a' szoros hegyi utakon A.' állásait, ügy hogy A.nak parlhivei-
nek seregeivel a' mindennel bővelkedő janinál várba kellé vonulnia. In
nen Janinát lövette. Ismailnak nem voltak ostromló ágynj i , 's az udvar 
e l ő t t , mivel Keresztényeket hivott vala segédül, gyanúba ese t t , 's Ka-
vanosoglunak adatott a' fővezérség. Ez kemény fenyegetések köz/itt bo-
csátá el a' kapitányokat seregeikkel , 's egy Töröknek már ennekelőtte 
tet t kár megtérítésére kinszeritette őket. Ezek , a' HETAIRIV (1. e.) 
zendülései előre lá tván, ismét A.hoz ál lot tak, 's a' Jani na előtt, táboro
zó Török ellen mentek. A' pártütő ellen tehát Kavanosoglu semmit 
sem tehete. Utánja pedig Artu megvétele után (mellyet Véli A. fijá 
védelmeze) hirtelen megholt. Most a' vád , minden Görög gyűlölte 
Khuisid moreai basa 12,000-eI ment a' vár ellen; de az ostromot A. 
vitéz seregei mindenkor visszaverték, 's á' kapi tányok, a' Sulioták ál
tal segit tetvc, a' török tábort megtámadták. Egyszersmind egész Gö
rögorszagot fegyverre szólitá a' Hétairia. A' Törökök kénytelenek vol
tak erősségekbe vonulni , 's K(iursid Aiigb. 1821 seregének maradékával 
Epirusból Macedóniába vonult. De az Albániaiak, kiket A. üres Ígére
tekkel táplálgáta , elhagyák a' tyrannust. Khnrsid nj haddal szálbtta meg 
Janinát. A' Görögök felhagytak A. ügyével. Eltökélte tehát magában, 
talán felesége Wasilika, a' ki Görögné vol t , beszélte r e á . hogy alkudo
zásra" lépik Khnrsiddel. A. Febr. 1. 1822 várát általadá Khursidiiek, 's 
a' janinai tóban fekvő nyári palotájába költözött. I t t adta nekié Khiir-
s idhadnagya Mehmet basa a' nagyúr által kimondatott halálos Ítéletét 
tudtára. A. védelmezte magát , de 6 társával együtt levágatott Febr. 5. 
1822. Fejét Konstantin ípolyba küldöttek; kincseit az udvar foglalta el. 
Fijai Véli és Muchtar basa az erősségek elfoglalásakor az egyezségnél 
fogva a' Törökök hatalmába ju to t t ak , 's Kis-Asiában voltak számkive
tésben; de mivel egy dervisnek alakozott Görög által atyjok párthívei
vel öszveköttetésben é l tek , (Aug. 1S21) kivégeztettek. Á. unokája en
gedelmet • nyére az udvartól , Wasilikával Larissába költözni. Ppnqlj«-
ville „ f / i s í . de la régénéraünn de la Crécc"-ben iszonyukig.ábrázolja 
A. kegyetlenségét, bosszúvágyát és hütelenségét. így egy Euphrosine 
nevű Görögnét más 15 asszonnyal a' tengerbe ve t te te , mivel, ugy lát-
szék , nagy behatással voltak Véli nevű fijára. Kétség kivül van , hogy 
ezen szerencse kedveltje rendkívüli természetajándékokkal, merész lélek
kel 's igen éles elmével b í r t ; az emberek és környülállások ritka esme-
retét bátorsággal , állandóságot korszerénti engedékenységgel egyesitett; 
a'legkétségesebb helyezetrből is ki tudott szövődni. De gyülöltetvén 's Te
letvén egyszersmind, álnok, bizatlan 's engesztelhetetlen vo l t , azonkivül 
az uralkodás vágya és a' telhetetlenség vérszoinjuvá tette ^ 's a' móddal 
nem gondolt, ha csak hirtelen 's bizonnyal czéljához vitte. Azonban el
lenségei visszálkodása, a' megvehető diván romlottsága 's a' török ud
var paliticai gyengeségé voltának a1 főlépcsők, mellyeken ezen idonkbeli 
Jifgurtha epliemeri nagyságára hágott. • . '. —-f— 

, Ar, ic A'.N r ic, váiös és kikötő a' földközi tenger mellett,20,000 lak. Va-
lencia spanyol királyságban, hajdan erős, hanem a' spanyol örökösödési há-
Ijoru oltaelpusztiilt erősséggel. Minden tenger melléki nemzeteknek vannak 
itt consnlaik. Kivitetni szokott,portékáji közt legnevezetesebb az édes bor, 
melly A1 i c a n t e nek és setét színéről vino tinto-nak is neveztetik, 's nagyobb 
részént Angliába szalittatik. Szőlőfákat.itt legelőször V. Károly plántálta
tot t , mellyeket a ' I t ' iehus n)ellékéről vitetett oda. Alicante a'valenciai ter
mések főpiacza és a 'Spanyol- 's Olaszország közt lévő kereskedésnek le
rakó főhelye. Vannak tudományos hajózási intézetei is. L—ú. 



AL1DADA ALKALMAZTATÁS'} 157 

A r . i n AD A, (iránymutató). A' szegletek mérésére készült astron. 
és geometr. eszközökön a'csövek-feltalálása előtt alidadák szolgáltak e-. 
zek helyett. Réz (ideák voltak két felálló végszárnyakkal, dioptrákka! 
(I. DJOPTRAE) és egy grádicsmutatóval, az említett eszközök középpont
jához'. iigy iílesitve, hogy e' körül foroghattak. Tittel. 

A r. k'A r. i (alkálik, alkalicus savak, Ingsavak) ,a ' káli szótól , egy 
plántának arab nejétől , mellj-nek hamvából bizonj os alkáli nemű substan-
tiát lehet készíteni. Későbben ezen szónak szélesb kiterjedésű értelme 

-lett. . Alkáliknak azon testek neveztetnek, mell) ek a' savanyókkal fclpes-
diilnck 's egyesülnek, ugy hogy azokat nelitralisálják, vágy is azok intm-
kálatját elnyomják, 's vélek savakat hoznak elő. Aciiiitas és alkalitas 
tehát két rokon (correlatio) kitételei ugyan azon egycsülésmódnak. (L. 
ACIBITAS.) Az alkálikat három seregre lehet osztani: 1) Ollyakra, rtfel-
lyek valamelly oxjgcnnel oszvekötött érez -basisbul állanak, lilyen három 
van: kál i , ná t ron , lithion. 2).OIIyakr;:, mellyekben nincs semmi .oxygen, 
t. i. az ammóniák (repülő alkáli). 3) Ollyakra, mellyekben carbon , oxi
gén és hydrogén, 's talán azot is van , f. i. a' liövevéiiyalkalik, nieJlyck 
talán épen olly nagyszámnak, mint a' növevénysavanyok. Fourcíby a' 
mész-, nehéz--, és strontianföldet is az . alkálikhoz , számlálta; dfc 
más chemicusok azokat külön választván, alkalicus földeknek nevez
ték. A' neutrálisaiban és sóképzésen kivül , a' 4 elsőbb alkálik még. kö-
veíkezendő tulajdonságokkal is bírnak: 1) Sok csigavérszinü ex'kék pláu-
tanedveket zöldre, vereseket csigavérszinre és sárgákat barnára festenek. 
Ha a' kék szint valamelly sávany megveresité, azt az alkálik ismét vis
szatérítik. 2) Ezen munkálattal még akkor is bírnak, mikor szénsavan-
nyal vannak öszveköttetve, 's ez által különböznek az alkalicus földektől. 
3) Csipős, hugyizek van. 4) Az állati substantiúkat felmarják, 's olvaszt
ják , mellyekkel, mint küzönségesen minden kövérségekkel, szappan ne
mű neutrális öszveköttetésekre lépnek. 5) Az.erős veres.izzó tűzben el
repülnek. 6) A' vízzel magokat minden irányban öszvekötik, 's bőven 
felolvadnak alkoholban is. 7) Még akkor is feloldozhatok maradnak viz-
ben, ha szénsavaimyal vannak öszveköttetve , a' helyett hogy az alkali
cus földek, az által feloldozhatatlanokká lesznek. — A 1 k á l i ni et: e r , 
egy Decroizillcs által javalott szerszám , melly arra szolgál , hogy an
nak gradusai által a' kereskedésben előforduló hamuzsirban vagy szék-
sóban lévő alkálik mennyisége inegliataroztassék, azon esmeretes erős
ségű feleresztett kénsavany mennyiségéből, melly megkívántatott a' szó
ban lévő sabstantiék bizonyos quantnm'ának kielégítésére. A l k á l i s á l ás 
azon operatio, melly által valameily substantia alkalicus tulajdonságait 
kifejtő/, te t jük, p. o. a' plánták megégetése, a' megrothasztás , valamelly 
neutrális sónak alkatival való oszvekötése á l ta l . ' sa t . A l k a l i t a s , vala
melly testnek alkalicus tulajdonságokkal bírása. Mennél nagyobb mennyi
ségű savanyt képe3 valamelly alkáli neutrálisaim , annál erősb alkalitas-
sal bir. Az alkalitas ellentétele az aciditas. A. B. ]'. 

A L K A L M A Z'TA'T Á S (acconimodatio), tnlajdonképen annyit tesz, mint 
valamelly dolognak másikhoz szabása vagy valamelly bizonyos ézélra in
tézése. Ezen szó leginkább előfordul : a' társalkodásban, midőn valaki 
magaviseletét másnak kívánsága vagy tetszése szeréut rendeli; a' tanítás
ban , midőn valaki tudományával másnak vélekedéséhez vagy értelembe-
li tehetségéhez lebocsátkozik; a' magyarázásban, midőn valaki az iras 
értelmét ngy magyarázza, mint a' maga vélekedése és czélja kívánja. 
A' theologiában főképen a' két utolsó értelemben vétetik. Azt állítják t. i. 
sok theóiognsok, hogy Jézus és apostolai nem mindenkor mondották ki 
egyenesen vélekedéseiket bizonyos dolgok fejett, hanem botránkoztatás 
távoztatásáért liéraelly dolgokat elhallgattak, másokat ugy adtak elő, mint , 
saját idejekbeli nagyrészént tudatlan és babonás olvasójiknak legértnetőh-
hek legtürhetőbbek lehettek, és így magokat ezekhez alkalmaztatták. Más 
tbeologusok ellenben azt állítják, h igy az illyen alkalmaztatás nem csupán 
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gyengékhez lebocsátkozás, hanem csalás volt volna, a' mit Jézusnak és apos
tolainak erkölcsi minémiiségekkel nem lehetne Öszveegyeztetni. Ások pedig, 
kik efféle alkalmaztatást feltesznek, Jézusnak és az apostoloknak egyik's 
másik mondásait más értelemben veszik, mint a' mit a' szók tulajdonké
pen jelentenek. '$ ezen esetben az Írásmagyarázó alkalmaztatja az irást 
saját vélekedéséhez , a' mi világosan hiba. -« Törvényes tekintetből az 
alkalmaztatás alatt értetnek mindenféle barátságos elintézések , p. o. osz
tályok , főképen idegenek közt a' kik nem a' verség jusán osztoznak. 
— Nemkülönben a' bírák 's más hivataibeli személyek megvendéglése. 

A L K O H O L , minden igen f inotn porrá tétetett substantia; különösen 
pedig a' kétszeri lepárolás által minden vizes részektől megfosztatott 
bo r i é i .— A l k o h o l u l é t e r , egy ü r e s , mind a ' két végén bezár t , ' s 
gradusokra osztott üveg cylinder. Lepárolt vizben R. 16°-nyi tempe-
raturájánál , egész a' O-ig merül , és áitalányos alkoholban a' legmagasb 
osztályig (100) ér. H a ' a ' T Í Z specificus sutyát £8 l,000^re tesszük, ugy 
az alkoholé =: 0,731. Minden közben lévő szám annyi procent áitalá
nyos alkoholt mutat a' megvizsgált égett borban, mennyi szám a' 0-n 
felül van. A. B. V. ' 

A I. K O R A N , 1. K O R A N, 
A t . í u (accorda) , az egyezséget *s kötést megelőző t e t t , t. i. az 

egyezség vagy kötés tárgyának 's környülállásának meghatározása; kü
lönösen pedig alkura szoktak lépni a' hitelezők a' megbukott adóssal, hogy 
t. i. keresetéknek bizonyos vrészét minden per patvar nélkül ki fogja fizet
ni , tartván a t tó l , nehogy a' mostani törvénykezés mellett az öszvehivó 
vagy öszvetóduló per által a' perbeli kereset egész tárgya utoljára füstbe 
menjen. A., hadi értelembem olly megegyezés, melly szerént azon felté
telek határoztatnak m e g , mellyek érteimében egy város, vagy valamelly 
erősség védelmezőji azt az ellenségnek általengedik. Az alku a' két meg
egyező fél között a' nagyobb bátorság okáért mindenkor írásban történik 
meg. A' háború esetében az alkukötés valóban a' legnevezetesebb kötelességek 
közé tar tozik , semmi sincs tehát ennél ajánlhatóbb, a' mire a' hadi tisz
tek figyelmeket inkább fordíthatnák. Gróf Kinsky az ő igen tökéletes 
j, Tfíthtisehet Lehriuchli cziiuii munkájában ez iránt kimerítő Útmutatá
sokat ad, 

A i. r, A B R K V E , Így neveztetik az ollyun muzsikai d a r a b , mellyben 
r.' fél kotta (brevis) annyit ér, mint a' fertályos a' | taetusban; 's mellyet 
kétszerte sebesebben kell j á t szan i , mint különben az illyen kották ter
mészete kívánná, ugy t. i. hogy egy egész tactusu kotta csak mint egy 
f é l , egy fél mint egy negyedrész 'sat. vétessék. Jegye egy keresztül 
vont C , vagy egy nagy kettős szám 2 j vagy egy keresztül húzott kettős 
2, vagy végre ~. Mindazáltal kölönbözik a' £ tactustól, mellynek bélye
ge szinte: 2r vagy (£ ; mivel ebben a1 kották mennyisége szorosan meg-
tartatik. Álla breve helyett élnek némellyek á l l a c a p e l l a nevezettel 
i s , mellyel azt akarják je lenteni , hogy a' kották ugyan természeti mine-
müségekben megmaradnak, mindazáltal nem templomi.ének módra meg
húzva , hanem elevenebben já tsza tnak, mint t. i. világi muzsikában szo
kás. . J. 

A L T . A H , arab nyelven az Isten neve , ki az egész természetet alkotta. 
Egyedül ő a z , mondja Mohammed , kinek lénye önmagától van; hozzá 
nincs hasonló a' lények egész sorában ; tőle vette lényét minden teremt
mény , 's ő az, ki nem nemzet t , "s nem nemzetett. O a' testi 's lelki vi
lág u r a , 's ennek mint egy 's igaz Istennek tiszteltetése Mohammed val-
lasbeli tanításainak főpontja. Ezen szó al artic. és elah szóból, melly tisz
telőt és tisztelendőt j e len t , 's az elohimnak egyes száma, van őszveté-
tetve. 

Á i, L Á s , 1. Ü T K Ö Z E T . 
Á L L Í T , Á L T . Á T O K O R S Z Á G A . A' természettudományok hanyat

lásakor a' természet életét egy bizonyos körre szorították. Csak az ál. 

V* 
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latok orsziígáí mondták élőnek, egyéb minden a' holt természethez tar
tozott. De midőn az ujabb időkben a' természettudományok ismét mi-
rei te t tek, ' s a ' t e r m e s z e t p h i l o s o p h i a által n j képet nyer tek , csak 
hamar áltlátták ezen megszorításnak hibás és önkényes voltát is. A' ter
mészet életének sphaera'ja nagyobb kiterjedést nyert egy részt az által, 
hogy az életet a' plántákban is kezdték megesmérni, más részt az által , 
hogy az embereket i s , kiket eddig a' természettől egészen elválasztot
tak, i'gy kezdték tekinteni, mint magasb természetlényeket. A' holt 
most már csak az eleinentumokra 's ezek országára szoríttatott a' ter
mészetben. A' halál és élet ellentétele azonban még általányos vol t , az
az, annak t a r t a to t t , ugy tekintetvén a' ho l t , mint az élet tiszta ellen-
kezete,. mint az élet teljes nemléte (negatioja). Azonban a' physica éa 
chemia elébbmenetelével, az ugy nevezett holt testek magneticus , ele-
ctriciis, chemicus és régre galvunicus erejét mindég közelebbről tanul
ták megesmérni, 's a' magnetismns, electrismus, ehetnismus és galvanis-
nins tüneményeiben f.lly váltó já tékát látták az erőknek, melly az élet
tel «agy rokonságban látszott lenni. Midőn mos t , ezen tapasztalatok és 
ügyeletek m vekedésével, az eddig holtnak tartott természet ezen eleven 
kinyilatkoztatásaira való tekintetben a' természetphilosophia (azaz7, -a' 
tcimészét okos nézete és vizsgálása) is, a' kímivelődésben egyenlő irány
ban -ment elő; azon meggyőződésre jutának végre , hogy a' természetnek 
ügy nevezett holt része megkötött élet , melly a' kifejtódés által felol-
duzódhalik, 's szabaddá lehet. Az élet tehát e>.en okos nézet szerént 
a' dolgoknak nem történet szerént való tulajdonsága, hanem inkább vol
taképen a' dolgok megfogásához ta r toz ik , 's ezen megfogásban a' leg-
mivoltosb, ugy hogy el lehet mondani, hogy a' dolgok vagy azoknak 
os/.vesége (a' világ) a' természet életének feltűnése, vagy is annak vég
hetetlen különbféleségü lépcsőzetckben való kinyilatkozasa. Az anyag 
vagy massa, vagy mit mi a' dolgokban testnek nevezünk , maga is csak 
az életnek vagy élő (munkás , egymással váltó munkálatn) erőknek szülé
mén) e. A' természet ugy nevezett országait ennél fogva ugy" kell te
kinteni , mint az egész természeteiéinek nagy vagy főlépcsőjit, mellye-
ken az magát testi organisatióban nyilatkoztatja ki. Elet és organisatio 
tehát e g y , melly eket egymástól nem lehet elválasztani; hol magát az 
élet különös módon akarja kinyilatkoztatni , ott életmivesen áll elő (I. 
ORGÁNUM), 'S mennél tökéletesb az életmivesség (organisat io) , annál 
magasb, szabadabb és nemesb az é l e t , 's megfordítva, mennél magasb 
's szabadabb az élet, annál tökéletesb az életmivesség. Legegyszerűbben 
nyilatkozik ki a' természet élete az elementumokban , (mellyek a' tüz , 
levegő, víz és föld) , de ezek magokban foglalják, vagy is inkább ők 
magok teszik minden más élet és létei alapkezdeteit (princípiumait). Az 
elementáris élet nyilatkozik ki a' fen emiitett processusokban, a' mag-
netismusban, elertrismusban 'sat. Az életnek vagy élő dolgoknak kü
lönbféle lépcsőji tehát csak ezen elementomoknak vagy azok életének kü
lönbféle combinátiója által állhattak e lő , mi örök törvények szerént tör
tént, 's ezen törvények alapja a' természet érzéktuli valójában van, melly-
Wíl minden élet kiforr. (L. TERMI 'SZET.) A' termesze^ országai közt az 
elet 's létei legalsóbb lépcsője az érezek országa. Ebben még leg
inkább meg van az élet kö tve , 's ezen megköttetés a' testek merőségé-
ben nyilatkoztatja ki magá t , mi következése vagy is inkább sajátsága 
az uralkodó magnetismnsnak, (melly a1 földelementumot életesiti) , 's a' 
vele rokon eohaesiónak, (a ' földi anyag öszvefüggésének erejénél fog
va). Az érezben az uralkodik, mit az életnek ellenébe tesznek, t. i. nyu
galom , térbeli megállapodás, az egyszer elért formában való megmara
dás , erők snlyegyenje, mi magát a' rest massában mutatja ki. Ellen
ben az (szabadabb) élet magát saját mozgassál, a' formának szüntelen 
való változásával, 's innen a' dolgoknak ezen változás által való időbeli 
kifejlődésével nyilatkoztatja ki. Ezt a' szabadabb életet , ezt a' forma-
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változást egy magában határtalan ösztönnél fogva a' kifejlődésre, mit 
nei ekedésnek meveznek , látjuk a' plántában, melly hát egy nagy osz
tály által különbözik az é rcz tő l , méllynck nevekedése csuk a' krisiály-
formálódás igen szűk határai közé van szorítva. A' p lánta ' tehát igen 

, világosan jeleli, az életnek egy magasi), t. i. a' szabaddá l e t t , többé 
meg nem k ö t ö t t , hanem feloldozott életnek első lépcsőjét. Azonban .még 
nem, bír a' plánta életének tulajdon irányzatjával, 's ezen irányzatot az 

' elcnieiituiiiok'tól veszi , mellyek vonását követni kénytelen. Egy oldalt a' 
földhöz kötve' 's ahhoz vonatva, mélységbe ereszkedik a' gyökér, melyből 

I táplálatját veszi , más oldalt a' levegő és világosság által ingerekéivé, 
'felemelkedik' a' plánta a' földből mint szár , melly az ég felé nővén-, 
' á g a k r a oszl ik, 's levellombokhan ,terül e l , a'-virágzatban lételének Jeg-
•; inagasb lépcsőjét, mellyen kevés időre á világossággal párosult, el éri, 
^ne l ly rc ismét a' föld vonásának enged, a' gyümölcsben füldibb lesz , 's 
*végre mint mag -a' föld keblébe vissza esikj hogy ismét iij életpályát 
"kezdjen. Ha most a' természet élete még magasi)-lépcsőre h á g , akkor 

:* irány 'zárjában is szabad l e sz , nem függ az elemeiituinoklól, tulajdon 
(önkényes) mozgásokat szül. Az élet ezen lépcsőjét az állat jeleli. Az 

• ál 'a t magát a' földtől elszakasztotta, felvette magába a' földelementu-; 
mot , mint a' világosságot, 's még csak a' levegő szabad elciiientnmábuii 
gyökérzik , mellytől függ a' fellelésnél fogva az állati élet, mint a 'p lán
ta a' földtől a' táplátat, beszivasa által. De ez a' függés, az állati élet 
.tulajdon irányzatját nem háborítja m e g , mert áz állat nem a' levegő 

1 vonását ( ingeré t ) , hanem tulajdon belső vonását (az akaratot) követi 
,'^iiozgásaiban. A' plánta ellenben akaratlan l é n y , mivel kifejlődésében, 

iicvekedésébcn idegen akaratot mintegy az eleinéntumok akaratját kö-
'Jvfeti. Innen a' plántai élet hányzatja kifelé, az állati élet irányzátja 
.jiedig eredetileg befelé hat. Ezen utóbbi irányzat magát az érzés ál
tal nyilatkoztatja ki , mellyel tehát a' p lánta , mint ol lyan, nem b:r. 
Az érzés a' külsőnek belsővélétele; az érzés, által veszi az állat fel 

!''magába «' külsőt (a ' külvilágot). Az érzés orgánumai "j mint tudva van, 
az idegek, 's ha az öszveségcs érző tehetség érzékiségnek . nevezi e-
, t ik, ugy a' külső érzékek ezen tehetség orgánumai, 's az idegek ezen 
.orgánumokban (érzék mivszereiben) főszerepet játszanak. Ez által már 
az állat minden alatta lévő természeti' dolgoktól igen világosan külön
bözik; a ' fökülönbségck, de a' mellyek egymással belső öszvefüggésben 
vannak, következendők: I) tulajdon irányzátja az életnek (befelé) érző 
tehetség (sénsiöilitas'), 2) önkényes (nem kívülről ha tárzot t , hanem 

'.belülről eredő) mozgás; innen 3) egy idegrendszer, ellentételben egy 
izomrendszerrel. Az izmok (mellyek massáját u' közönséges életben 
húsnak nevezik) t. i. az mozgás műszerei (az alsóbb rendű állatoknál, 
p. o. férgeknél az iz'mok helyett bőrrostok vannak); de mindenkor az ide
gek ingerlik, polarisálják , 's hatázozzák azokat mozgásra. Az idegek 
tehát a .munkásság kettős irányzatjára képesek; befelé, az idegrendszer 
égy középpontja fe lé , melly által az érzés eszközöltetik, és kifelé, az 
izomhoz, meliy által ez mozgásra vagy contractióra (öszvehuzódásra) 

' l iatájoztatik. Az izmok azon tulajdonsága, mellynél fogva az idegek á|y 
tal mozgásra határozíathatnak vagy ing-ereltethetnek, irri tabi/i tas-nak, 
vagy iNoi.RKr.KKKNYsiÍGNKPv (1. e.) neveztetik, mellynek szükségesképen 
való ellentétele a' sentibilitat vagy is az idegeknek önmagokban vagy 
beleié való munkássága, mellyel az érzés adatik. Az állatnak tehát két 
Jétalapos tulajdonsága az irritabilitas és scnsibilitas (ingerlékenység és 
érző tehetség , az állati organismusnak két leglétalaposb rendszere az 
ideg- és izomrendszer, két legsajátabb functiója (életmives tisztje) az 
ideg- és izommunkásság. Még egy harmadik főtulajdont vagy functiőt 
is különböztetnek meg az állati organismnsban, t. i. a' reproductiót (az 
életmives massa visszanemzését). Azonban a' nrcpRonrcTio (vö. e.) az ál
lati organisatiósak nem létalapos tulajdonsága, hanem inkább a' plántáé 
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az állatban. A' plánta regula szerént sem nem ingerlékeny (ftritabifi*% sem 
nem érzékeny (sensiiilit), hanem az ő egész élete a' plantai életmives 
massa nemzésében és visszanemzésében (reprodiiclio-han') á l l , vagy abban, 
mit mi nevekedésnek nevezünk. De ezt fogják hémelly olvasók tudakozni, 
miként jő hát a' plánta az állatba? A' kérdő olvasó emlékezni fog, hogy 
az állat a' természetélet egy főlépcsőjét je le l i , és pedig mindjárt a' 
plánta felett lévőt. Mikor azonban a' természet vagy annak létele és 
élete valamelly magasb lépcsőre lépik, felveszi magával együtt az al
sóbbat is egy magasb sphaerába, 's annak egy ezen sphaerához illő for
mát 's szabadabb életet ad. Innen a' plántában még folyvást él az érez, 
az állatban a' p lán ta , de mind ketten szabadabbak, elevenebbek lettek 
a' magasb lépcsőre vaió emeltetés által. El lehet innen mondani: az á l 
lat felvette magába a' p lántá t , vagy is az állat az ingerlékennyé lett 's 
érzéssel felruházott plánta; az állat tehát még bir plantai tulajdonságok
kal, 's ezek különösen a' reprodüetióbah nyilatkoztatják ki magokat 
vagy is a' táplálásban , mellyhez az emésztés késziti az anyagot. Innen 
az állati testben két nemét különböztetik meg az orgánumoknak, t. i. 
plantai és állati orgánumokat; amazok bőrből vannak formálva, melly, 
mint a' plánták alapmassája, sejtes szövetből áll. Ide tartozik tehát nem 
csak a' kü l ső , hanem a' belső bor i s , mellyből az edények (erek , szi-
vó-lymphaticus edények) állanak, és a' hashak edényekből álló belei. 
Ezen orgánumokban uralkodik különösen a 'plantai természet , mert azok 
tisztje az emésztésben, táplálásban, el- és kiválasztásban áll. Az ide
gek és izmok ellenben különösen állati orgánumok, mert azoknak fun-
ctióji, az érzés-és önkényes mozgás, aK állatok tnlajdonjai. Az állati or
ganismus minden létalapos részében a' plantai és állati válhatlan öszve-
köttetésben Vannak, de egyiknek vagy másiknak felüluralkodása (hatal-
masb léte) határozza meg valósággal az állatok különbféle lépcsőji t , or-
ganicus tökélyeknek kisebb vagy nagyobb gradusát. A' legalsóbb rendit 
állátokban még felüluralkodik a' plantai természet , 's a' mint tudva van, 
sokáig csudálták ezen állatok visszanemző erejét , mellynél fogva elvá
gott tagjaik visszapótolódnak, mind addig , mig az emiitett viszony nem 
tudatott. A' középlépcsőn álló állatoknál, p. o. a' bogaraknál és kétla-
kuaknál az irritabilitas uralkodik, a' sensibilitas pedig vissza van nyom
va , mert a' felülható izonimunkásságnál az idegmunkásság különösen 
kifelé i rányzódik, a' mi szükségesképen annak befelé Való i iányzatját , 
következéskép az érzést fogyatkoztatja. A' magasb és legmagasb rendit 
állatoknál végre (a ' madaraknál , és szoptató állatoknál) a' sensibilitas^ 
melly a' legfőbb állati functio, leghatalniasb. Az állatok tökéletessége 
tehát különösen az idegrendszer tökéletességétől függ, mert ezen leg
magasb rendszer kifejtődésével az egész organismus öszvehahgzó kifej-
tűdése együtt j á r , mivel az idegek az egésznek élet- és rendadó princí
piumai. Az idegrendszer kisebb vagy nagyobb tökéletessége, különösen 
az érzékek minemiisége által nyilatkoztatja ki m a g á t , mellyek magok 
közt ismét egy rendszer t , azaz , egy különbféle le'pcsőjü egészet formál
nak. Az érzékek t. i . , organicus oldalról tekintve (mint érzékorganumok), 
nem egyebek, mint az idegrendszernek az állati organismus más plantai és 
állati részeivel vagy rendszereivel való öszveköttetései, mégpedig ügy, hogy 
ezen részek vagy rendszerek az érzékorganumban az idegrendszernek alá
ja vetve 's annak szolgalatjában vannak. Mennél nemesebbek már azon 
részek, mellyekkel magát az idegrendszer érzékorgannmmá öszvekntötte, 
annál magasb és nemesb az érzék, 's megfordítva. A' tapintérzékben 
p, o. az idegrendszer a' külső bőrt vetette szolgalatja a l á , 's a' bőr az 
által idegessé l e t t , 's érzékorgannmmá emolődött; ugy de a' bőr az ál
lati testben a' legalsóbb plantai képeze t , 's ezért a' tapintérzék az ér
zékek egész rendszerében legalsóbb. Az izlés már magasb érzék , 's mél
tán bélérzéknek neveztetik. A' bél, különösen a' gyomor , magasb állati
vá (inashusossá) lett bőrből áll. A' bél állati része , különösen annak 

1 1 
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felső végében, azaz , a' nyelvben formálódott k i ; a' nyelv az izommá és 
ideggé vált bé l , innen egy olly éi zékmiiszer , melly a' bélnek szánt éte
leket é r z i , az által hogy azoknak cheinicns tulaj donságit észreveszi. A' 
magasb érzékekben az organisnius még nemesb részeivel öszvekötve je
lenik meg az idegrendszer, 's különösen a' szem, az idegér/.ékinüs/.er, 
mivel a' látás az idegeknek legmagasb, legkülönösb functiója, mivel a' 
látás világosságkifejtődés, a' világosság, látás és a' közönséges termé
szetnek mintegy legmagasb idegfunctiója. — Az állatok országában te
hát az állatok közt lévő lépcsős kölönbség különösen az érzékek által is 
ki van jelelve. A' legalsóbb állatokban, p. o. a' polypusokban, még 
nem vehetni észre egyéb érzéket , mint a' legalsóbbat, a' tapintást, 
mellyben még mintegy be vannak zárva minden egyéb érzékek; a' szop
tató állatoknál ellenben az állati organisnius magasb kifejtődésével együtt 
áz öt érzék egész rendszere je len, 's munkásságban van. C'hemiai te
kintetben meg szokták az állatot és plántát különböztetni egyik vagy 
másik elementáris t á rgynak , a' fojtó tárgynak j széntárgynak*, savany- és 
viztárgynak felülhatása által. Ezeket az elementumokat ugyan a'' szét
bontás épen ugy felfedezi az állati anyagban, mint a' plántaiban , de a' 
Szén- és fojtó tárgyra nézve igen különböző i rányban, ugy hogy a" plán
ta! anyagban a' s zén tá rgy , az állatiban a' fojtó tárgy fiiszerepet játszik. 
Az állatok országában , melly7 alatt az allatok öszvesége értetik , mint 
minden más Országaiban a' természetnek 4 véghctlenbe menő különbféle-. 
ség uralkodik, és a' bölcselkedő természetvizsgálók ezen külör.bféleség 
létalapját egy hasonló lépcsős különbségben találják , mint millyet mar 
a' magasb rendű állatok organisatiójában megesmértek, a' különböző rend-
Szerek és orgánumok tekintetében. Innen ugy tekintik ők az állatok or
szágá t , mint egy nagy organismust, melly a' magasb rendű állatok 
speciális életmives alkatjának előképe szerént t e remte te t t , 's ezen ala
kítják az állatok országának természeti vagy philosophiai rendszerét (I. 
TKroiKSZETRKNDSZKR), mellyet jól meg kell különböztetni a' mesterséges 
rendszerektől. A' mesterséges rendszereknél az organismusnak egyes, 
ö nkényesen választott részeitől 's azok tulajdonságaitól függ a' classitica-
f io , honnan látni va ló , hogy sok illy állatsystemák lehetnek, mint va
lósággal vannak is. Az utóbbiak közt legkelendőbb, egyszersmind leg
egyszerűbb 's innen legkönnyebben megfogható a z , mellyet a' hires Lin
né a lkotot t , ki magának igen nagy érdemeket szerzett az általa csi
nált és sok esztendőkön által közönségesen elfogadott, plánták és ál
latok classificatjója által a' mesterséges systematicaban. A' seregek meg
határozása végett Öszvehasonlitá Linné az állatokat oiganismusok belső 
elrendelésének némelly főpontjai szerént , 's a' rokonság és megkülönböz
tetés jegyeivé választa 1) a' sziv alkatját (egy vagy két kamarával); 2) 
á' vér szinét és temperaturáját , (veres vagy fejér, meleg vagy hideg 
vér) ; 3) a' lehelés módját és orgánumait (tüdők vagy kopótyók által); 
4) a' tenyészés vagy szülés módját (eleven fiak- vagy tojásokét) ; mihez 
még némelly külső orgánumok p. o. a' tapintó szarvak , mellyek által 
á' bogarak a' férgektől különböznek, vétetnek segédeimül. Jgy állolt 
elő Linné esmeretes hat classisa: Szoptató á l la tok, Madarak , Kétlaku-
a k , Halak , Bogarak és Férgek. Az utolsó classisba azonban Linné 
egymástól nagyon szembetünőleg különböző állat]epéseket foglalt öszve, 
's különösen ezen tekintetben ta lá l ták , 's méltán, szükségesnek idővel 
más természetvizsgálók, tőle eltávozni annyiban, hogy hatodik elassi.sáf, 
több classisokra osz to t ták , 's különösen Cuvier legújabban az által, 
hogy mind a' férgek, mind a' bogarak classisát sokkal öszvébbszori-
t o t t a , az állatország classisainak számát hattal szaporította, 's igy ti
zei.két classist határozott meg. A' szoptató állatok rendjét Linné külö
nösen az előfogak létele és minemiisége szerént határozá meg, 's egy
szersmind tökéletes lábak lételére vagy menetelére is nézet t , 's ezen nton 
az fcsmeretes hét rendet ta lá lá : 1) emberhez hasonló, 2) előfogak nélkül 
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való állatok, 3) ragadozó állatok, 4) körmös ál latok, 5) kérődző álla
t o k , 6) lólogn állatok, 7) szoptató tengeri állatok. — Bluiuenbach ellen
ben a' szoptató állatok rendjét a' lábak tulajdonságai szerént határozta 
m e g , 's igy tizenkét rendet nyert. Más kijelelt természetvizsgálók is , 
nevezet szerént Bechstein, Wol f , Ma3'er, Schinz , Temmink, l .atham, 
l'ennant "s mások tulajdon classificáláspróbákkal gazdagították az állat
ország mesterséges systematicáját, különösen a' madarakra nézve. Ha 
azonban a' mesterséges classificatiónál n y i l v á n v a l ó , hogy a' természet
vizsgálók a' természet szüleményeinek elrendelésében ahhoz mennél kö
zelebb jutni igyekeznek, ugy abban kétségkívül Cuvier nyerte el a' ko-
szornt, kinek systemaja, mellyet u' mesterségesek közt a' legtökélete
sebbnek kell esmérni , mintegy általmegy a' természetibe. Miként kü
lönbözik már ezen utolsó, t. i. az allatország természetes rendszere a' 
mesterséges rendszerektől , arról sokaknak nincs világos ideájuk, hihe
tőleg, mivel nem vizsgálják m e g , minemű alapokon vagy ideákon épül 
ez a' különbség , vagy talán mivel u' syslcmatica czéljáról való korlátolt 
megfogás elnyomja az ösztönt ezen vizsgálódásra. A' ki t. i. azt véli, hogy 
a' természet országainak rendszerei emberi találmányok, mellyek által 
csak az emlékező tehetséget akarták segíteni , hogy magát az ember egy 
ország nagy sokféleségében orientálhassa, 's az egészet alttekinthesse, 
annak a' lesz a' legtökéletesb rendszer , nielly ezen czélnak leginkább 
megfelel. Ha a' mesterséges rendszerekre nézve ez a' nézet helj ben 
hagyat ik, ugy azoktól abban különbözik a' t e rmésze t i , hogy annak ma-
gasb czélja van , t. i. hogy a' természet magasb esmeretét fundálja meg 
azon rend szemléletében, mellyet ő vagy inkább általa az isten egyik, 
mint minden más országaiban, kinyilatkoztat , nem azon rend szemléleté
ben t ehá t , mellyet az ember öntalálmánya által a' természetbe belevisz, 
hanem azéban, melly a' természet örök törvényeiből ment ki. Azon 
idea, mellyből a' tudományos természetvizsgáló az állatok országának 
(ezen rendszabás alá tartozik a' plánták országa is) elrendelésébe kimegy, 
azon előre való fel tétel , hogy az állatok országa nagyban ugyan azon 
organismns, mellyel ezen országnak egy tökéletes individunnia, egy egyes 
állat, az állatok országának legfőbb lépcsőjén (p. o. a' majom) bir. Az 
állatok országa tehát és az egyes tökéletes állat egymás hasonképei, 's 
ugyan azon rendszereknek és orgánumoknak , mellyek a' kis állatban elő
fordulnak , a' nagyban is (az állatok országában) fel kell találtatniuk, 
ugy Imgy egész állatok csak egyes orgánumokat képzenek, mellyek bi
zonyos orgánumoknak felelnek meg a' kis állatban. Ezen ideán alapul az 
állatok természeti rendszere, mellyben a' felosztás alapjául nem a' külö
nös állati organismns egyes részei, hanem egy felsőbb állalnak egész or-
ganisatiója szolgál. Ez példaként még világosabbá tétethetik következő
kép. A' fenébbekből kiki emlékezik, hogy a' tökéletes állati test a' sy-
stemák és orgánumok két nagy osztályából á l l , mellyek egymáshoz ugy 
állanak, mint az alantlévő a' fenébbhez, vagy a' pla'nlai az állatihoz. Az 
alsó osztály tehát csupa plántai orgánumokból á l l , t. i. a' belrészekből, 
mellyekhez még az edények és erek is tartoznak ; a' fenébb osztály a' 
tnlajdonkép állati rendszereket és orgánumokat foglalja magában : az ide
geket , izmokat és csontokat , mellyeket öszveségesen (természethistó
riai tekintetben) húsnak neveznek. Ha igaz már most, hogy az állatok 
országa nem egyéb, mint az állati organisinus nagyban (a1 nagy állat, 
macrozoon): ugy a' kis állati organisatio két főosztályának az allatok 
országában is két nagy (állat-) osztálynak kell megfelelni. 'S ugy is 
van ez valóban. Az álíatok országának alsó osztálya a z , mellynck állat
jai csak bőrrel körülvett belrészekből ál!;>nak, de a' mellyek még hús
sa l , t. i. csontokkal, izmokkal, tnlajdonképi idegrendszerrel , innen agy
vagy hátgcrénczvelővel (azaz , az idegrendszer valamelly középpontjá
val) nem bírnak. Hlyen á l la tok , niellyeknél a' plántai természet még 
ícliilnralkodik , p. o. a' bogarak, férnek. csigák, kagjlók és korallok. 

1 1 * 
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A' másik felsőbb ostályban a' belrészeket hns veszi kö rü l , 's innen ezek 
aí hns állató részeiből formált érzékorganumokkó] is , nyelvvel, orral, fii-
l'ékkel és szemekkel bírnak. Hlyen állatok a' halak, kéllakuak , madarak 
és szoptató állatok, mellyeknél a' plúutai természet az állatinak alája van 
vettetve. Amaz alsó osztály állatjaiban látni önállóságú belrészeket sza
badon niozguni 's magoknak élni a' természetben, az alatt mig az al
sóbb orgánumoknak ezen szabadsága 's önállósága a' magasb állati rend
szerek (az izmok és fejidegrendszer) szolgalatjának áldoztalik fel a' fel
sőbb osztályban. Minthogy^niár a' kis (egyes) állatban az orgánumok 
minden főosztálya az orgánumok bizonyos szamából ál l : szükséges, hogy 
az állatok Országának minden főosztályában is ezen számnak az alsó fel
osztások egyenlő száma feleljen meg. A' mennyi létalapos különbségű 
belrészek jőnek elő t. i. a' kis állatban, épen annyi alsó felosztásainak 
vagy seregeinek kell lenni a' plántai állatok osztályának. Egy a' létala
pos belrészek közül p. o. a' b é l , 's kell az állatok országában egy egész 
seregének lenni az állatoknak, mellynek egyes állatjai a' bélnek felel
nek m e g , 's mellyeknek ezen hasonlatosságnál fogva bélállatoknak kell 
neveztetniek. Hlyen állatok a' férgek, mellyek valójában nem egye l ik , 
mint önállóságú magoknak élő belek, 's mellyeknek nincsenek is egyéb 
orgánumaik, mint ol lyak, mellyek a' béllel legközelebbi öszveküttetés-
ben vannak, p. o. a' m á j , melly sok férgeknél talál tat ik, de tökéletlen 
állapotban. Ezen állatok mind gyűrűsök i s ; mert a' gj iiriik a' bordákat 
jeleritik , mellyek a' fenébb állatoknál a' belrészeket körülveszik. Ezen 
kevés példák csak arra szolgálnak, hogy az állatország természetes clas-
sificatiójának megfogását 's lehetőségét megmutassák , 's az olvasók ab
ból fogják l á tn i , hogy a' seregek száma az egész különös állati organi-
satio elintézésén a lapul , 's mihelyt az egyes állat 's állatország, (a ' 
nagy és kis állat) közt helyes parallela vv ra t ik , szükséges-képen erő
sen meg kell annak határoztatr.ia; ellenben a' mesterséges rendszereknél 
a' seregek és rendek számának különbfélekép kell kiesni a' szerént , a' 
mint az organisatio ez vagy amaz egyes részé (p. o. a' fogak, lábak, 
vagy a' fedezet) szolgál az elosztás alapjául. A' természetes rendszer 
előterjesztésére nagybecsű próbatétel Okén munkája „Naturgeschicli-
íe fiir Sc/iulcit" QLeipzig bei Breethous, 1821 rézképekkel), melly nem 
csak az ál latországot, hanem a' természet mind három országát felfog
ja . A' természetes rendszer , a z a z , az egy igaz természetreqdszer, 
empiricus feltételeire való nézve , különösen az állatok és plánták ha
sonlító anatómiáján és physiologiáján a lapul , 's mennél több hijányaik 
vannak még ezen előmenetelben lévő tudományoknak, annál kevesbbé 
lehet várni , hogy a' természetes rendszer előterjesztésének első próbája 
mindjárt tökéletesen üssön ki. Mert először a' természetvizsgálóknak 
tisztában kell lenni a'fenébb állatok 's plánták organismusának csmereté-
ben , 's mennél nagyobb megegyezésben lenni a'rendszerek és orgánumok 
helyes felosztására nézve, hogy az országok természetes classificatiója 
áltáljában bizonyos alapra építtethessék. Es még azon első próbatétel, min
den tökéletlenségei ellen nem állván, is igen nagyérdemű, mert az által 
az ut megtöretett, 's a' természetvizsgálóknak bizonyos irány mutattatott 
k i , mellyben az igaz természetrendszer mindég tökéletesb megalapításá
ra 's előterjesztésére juthatnak. Igen sok függ m é g , az egész termé
szetrendszer helyes előterjesztésére nézve , az ember természethisloriájá-
í i ak , melly anthropologiának neveztetik, előmenetelétől 's tökéletesítésé
től is , mellynek még eddig még csak kielégítő ideája 's egy ezen ideá
nak megfelelő planuma sem volt. Mind eddig az ember, terjnészetleirá-
sara nézve, az állatországban áll , 's nincs még közönségesen elhatároz
v a , sőt sok tekintetben kételkedni lehet benne , ha itt az állatország 
elején van e az ő igaz helye. Az állatoktól az embert különösen psy-
chiciis (lelki) tehetségei , az ész és értelem á l t a l , mellyekkel az állatok 
nem bírnák, különböztetik meg. De igazán véve , épen az által monda-
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tiitt ki az í té le t , hogy az ember nem az állatokhoz ta r toz ik , 's annál 
fogva nem a' zoológiában (az állatok természethistoriájában) kell őt le
írni. MedPaz ész és értelem épen olly elzáró falat formálnak az állat
ország és^mberiség közt , mellyen tul az állat nem mehet , mint mil-
lyet az önkényes mozgás és érzés formálnak a' plánta- és állatország 
közt , mellyen tul a' plánta nem mehet. Ha az embert igy akarnók de
finiálni: az ember egy okos és értelmes állat, ez ellen nem lehetne sem
mi kifogást tenni , de igen, ha abból ezt akarnók következtetni, hogy az 
ember annál fogva az állatországba tartozik. Mert épen olly helyes az 
állat definitiója, ha azt mondjuk: az állat egy szabad mozgással és ér
zéssel felruházott p lánta ; de ki merné abból azt következtetni , hogy az 
állat a' plánták országához tartozik ? Ezen okokból várni l ehe t , hogy 
idővel, további kimiveltetésével, az anthropologia tulajdon rangjá t , mint 
legfenebb lépcsőt a' természettudományok rendszerében, a' zoológia fe
lett épen ugy el fogja nyern i , mint a' zoológia már régen elnyerte ma-
gasb rangját , mint tulajdon főlépcsőt, a' plvytologia (botanica) felett. 
Egyébiránt a' természettudomány ezen megyéje mindég tovább terjed. 
Linné 1706 0137 állatnemet ir t l e ; Gmelin 1788 19,125 állatnemet 
lajstromozott, jelesen: 442 szoptató állatot; 2508 madarat ; 366 kétlaku 
vagy csúszómászót, ezek közt 250 kigyónemet , 38 mérgessel; 836 ha
lat ; 10,881 bogara t , ezek közt 700 ártalmas erdőbogarat; és 4032 fér
get. Most 30,000 nemet számlálnak. Montfort a' kagylóknak több mint 
6000 nemét és korcsfaját esméri. 'S micsoda lépcsőzetek sora az áza-
lékférgecskéktől a' hat mázsát nyomó oriáskagylóig! A' német literatu-
ra igen gazdag a' zoológiai tárgyakról , 's kivált egyes osztályairól ezen 
tudománynak a' Németek jeles munkákkal, igen szép, felette természethiv 
képe/etekkel bővelkednek, p. o. Schrel>er1t Siiugethiere, Goldfuss folytatá
sával ; Die Xaturgeschichle dnr Vögel Deulwhlands von Wolf und Wleyer: 
a' Darmstadtban ki jö t t , (de előmentében, fájdalom abbaszakadt) német 
ornithologia; Bloch munkája a' halakról; Qchsenheimer pillangóji; Esper 
plántaállatjai; Naumann's Xalurgetchie/ite der VügelDeulschlands; Fan-

- iiii 1/tnector. Europ. Ahrens- ésGermartól ; és Schrank Fauna boica-ja; Fici-
nu's lihersicht den gesammten Thierreichs naeh den neiienten Reoiachtun-
gan, (Dresden 1820.) A'közönséges zoológiára nézve, különösen követke
zendő munkák ajánltathatnak a' németek közül : I ) S p i x : Geschichte und 
fíeurtheilung aller SyHeine in derJZoologie nach ihrer F.ntwickeliingsfolge 
von Aristoteles his auf gegenwlirtige 7e.it. (Nürnberg 1811. 8.); 2) Goldfuss 
JJandíuch der Zoofogie (Nürnberg 1820, II. 8.) 3) Carus Zoolomie (Eelp-
zig 1818. 8.); 4) Blnmenbach: Hand/mch der vergleichen&en Anatomie u. 
Vhysiologie (Göttingen 1801. 8.); 5); Cuvier: Das l'hierreich, eingelheitt 
nach dem Kati der Thiere, alt Grundinge ihrer Xaturgeschichle und 
der vergleichenden Anatomie. Aim dem Franziisichen, mit Zusii/zen von 
Schinz. (Stuttg. 1821—22 11.8.); Blnmenbach: Ahhildurlgen natnrhiUori-
tcher Gegenstande. 10. He/le. (Göttingen 1797—1810. 8.) Azonkívül ki
vált erdőszöknek és gazdáknak ajánlásra mé l tó , Bechstein's Gemeinnü-
tzige Xaturgeschichle Deulschlands, a' mennyiben a' zoológiáról érteke
zik, 's a' természetes rendszerre nézve Oken's Lehrbuch der Naturge-
schiehtc, három r é s z , melly a' zoológiát két osztályban foglalja ma
gában. Nálunk dr. Földi János volt e l ső , ki Blnmenbach kézi könyvé
nek útmutatása szerént a' természethistóriai megesmertet te, 's maga-, 
nak ezen tekintetben érdemeket szerzet t , de annak csak első részét a' 
zoológiát adhatá ki (Posony 1801. 8). Ő utána dr. Szentgyörgyi 's vég
re Pethe kezdenek a' természethistória kidolgozásához, de ezek is mind 
ketten csak a' zoológiát dolgozák 's adák ki. Minap dr. Schönbauer 
váczi prof. előfizetést hirdetett Magyarország ornithulogiájára, de a' 
mellynek kiadásában a' halál megakadályoztatá. A. Ti. P. 

Á i . r . A T f E S T Í S E K , különbféle classisu állatok oharaoterének kép
írói ábrázolatjai, még pedig ol l j fclék, mellyekben az állat nem mint 
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melléktárgy, hanem mint főtárgy jelenik meg. Az állatcharacter vagy 
nyugalomban, vagy mozgásban ábrázoltathatik, sőt mind a ' k é t esetben 
allegóriául szolgálhat, mint Aesopns meséjiben, midőn általa emberi cse
lekedetek érzékittetnek. Xx állatfestésben nem csak a' képzés fontos, ha-
nem az állatok characteristicus á l lása , mozdulati és főképen kitűnő ösz
töne i , kívánságai és hajlandósági is. Ezeket kivált a 'vad állatokban vizs
gálni , ritkán akad a' képirónak alkalma, a' honnan ezen kőiben is a' 
phunlasiának kell mint segédnek munkálkodnia. A' legnagyobb állatfesté
sek nagyrészént állatviadalok 's vadászatok ábrázolafjai, niellyeknek, ha 
azt akarjuk, hogy valódílag tessenek , nem a' kínzott á l la to t , hanem 
csak az állatot természeti erejének kimutatásában kell ábrázolniok. Hlyen 
állati festésekben Rubens és de Vos Márton, de még inkább Sneyders 
Ferencz kölönböztették meg magokat. Az állatcharactert nyugalom ál-
lapotjában Roosok , Weeninx 's in. ábrázolták igen jelesen. I. 

Ái-1. ATI É L E I , a' növevényi vagy plántai élettől abban különbö
z ik , bngy a' szabadságnak, önmunkásságnak és önállóságnak magasb fo
kára jutott fel. A' plánták látható mozgási a' széltől 's egyéb külső dol
goktól függenek, az állat ellenben nagyobb szabadsággal és önhatáro-
zással belső ösztönből mozog; a ' p l án t a a' földhöz van kapcsolva, az 
állat önietszése szerént változtatja álló helyét. A' plántai élet munkásság-
köre csak az anyagok képzése , bir ugyan ezen életfimctióval az állat is, 
de ezen földön m á s , az állatnak tulajdon körébe való virágzatok fejledez-
nek ki, a'külvilágba való avatkozás, mi önkény sz.erént tör ténik, a' kül
világnak önlényébe való ideális félvétele az érzékekben és a' külvilágon 
tul emelkedés a' lelki munkásságokban, mik csak az emberben fejtődnek 
ki tökéletesen, Ekként változnak mind az anyag , mind a' functiók az ál
latban. • A. B. I'. 

Ár .T .Aí I F u N c T i ő K, a' fenébbekhez képest (1. Ar.r.ATi ú T,ET) azok, 
mellyekkel az állatok a' plánták felett tulajdonkép bírnak, 's már Gale-
n u s , ki a' physiologiai tárgyak felállításában a' functiók egy seregét 
„«jííw»«I£*" czim alatt hozza fel , illyeknek teszi a' mozgást és érzést. 
Az ujabb physiologia nyelve szerént , az irritabilitas- és sensibili-
tashoz tartozó functiók azok, mellyek az állatnak kizárólag tulajdoni. — 
Van ugyan a' plántákban is belső mozgás, melly nélkül sem a' nedv a' 
gyökérnél fogva, sem a' levegő a' levelekből a'derékba nem juthatnának; 
de ez itt még is egyedül csak a' képző (plasticus) processtisnak van alá
ja vetve. Az irritabilitas és sensibilitas főbb functióji, az önakaratos izom
mozgás , az edényrendszernek és a' vérforgásnak sokkép egymásba font 
functióji, kizáró tulajdoni az állatnak. —Mihe ly t azonban ezen functiók 
mozgásba jőnek , azonnal szükségek van olly organnmokia, mellyek által 
az megtörténhessék, s' hol egyszer valamelly organismusbirtokába jutottak, 
's azt á í thatot ták, annak többi functiójira és orgánumaira is azonnal mun
kálkodnak; 's nincs egy visszanemző fnnctio i s , mell}7 azoknak befolyá
sát nem érezné. Az állati functiók és orgánumok, edény és idegek for
mája a l a t t , minden visszanemző functiókba és orgánumokba belevegyül
nek , 's azok formáját megváltoztatják, ha szinte , mint szükséges, azok 
valóján i>em változtatnak is. Innen van , hogy az állatban a' növevényi 
és visszanemző functiók is más alakban mozgással és érzéssel öszveköt-
ve mennek végbe, hogy mindenik az idegek befolyása alá es ik , 's az 
idegmunkásság rajta uralkodik. Ennek szükséges következése az , hogy 
a' productum, az életmiv, annak alkatja, formája és tulajdonsága ni <s-
kép üssön k i , mint o t t , hol ezen befolyások nincsenek meg, a' plán
tákban. A. B. P. 

. Á1.1. A T i M k n X s. Az állatimádás azon alapul , hogy az ember előtt 
az állati természetben emberfeletti, csudás valami, őt érintő jótékony 
vagy rontó természeti erő mutatkozik. Bizonyítja ezt az Egyiptomiak áí-
latimádása, melly egészen helybeli 's ezen nemzet miveltségi lépcsőjéhez 
volt szabva. Sok állatnemet megölni írem vala szabad, 's némeíly egyes 



ÁLLATI MAGN. ' ÁLLATI MAT. 167 

állatok mint az istenség képviselőji a? templomokban tiszteltettek, és be-
fcalzsainoztatrak. Magasbra emelkedvén a' miveltség, uz isteninek és is
tenségeknek jelképei gyanánt tekintettek az á l la tok, onnan származtak 
a' kutyafejű is tenek, p. o. Anubis. Végre az egyiptomi papok astrono-
miai képzeteket is eg3^esitettek ezen symboluniokkal. Az állatimá-
dás divatban vagyon mind add ig , mig az ember főkép a* természettől 's 
annak erejitől függni érzi magá t , 's az ösztön csudálatos munkálódásibau 
á' természeti kénytclenséget látja uralkodni. 

Á L L A T I M A G X K T I S M U S , 1. M A O N E T I S M U 8. 
Á L L A T I M A T B R I A , az álíati élet hüvelye, anyagja és klilsó látható, 

kinyilatkozása. Az egyszerű ősanyagokat maga az élet czéljaihoz képest sok
féle állati anyagokká teszi öszve, mellyek különbféle rendekre szakadnak,. 
mellyekben egy egy formálat mindég a'másikkal függ öszve. Négy illy rendet 
állítunk fel:, a) A'nedvek magok forma nélkül valók, de mindennemű forma
képzésre való tehetséggel és lehetőséggel b í rnak , ők magok nincsenek 
erganisálva , és még is mindent organisálnak , 's csak a' Jegegyoldalnbb 
természetvizsgálás tarthatná őket élet nélkül valóknak, kiiídolgoknak. 
Következő rendben látjuk őket Bszvekapcsolódni és egymásba álíalmeu-> 
n i : gyomornedv(chymus), tejnedv (chylus), Jympha, Véreres-, verő eres. 
vé r , elválasztott és kiválasztott folyósságok. Az első és utolsó ezen fo
lyósságok közül a' külvilághoz kapcsolódnak, 's igy ezen rend ott kez
dődik, 's abba tér vissza, b) A'reczés szövet az életmives kristályoso
dás) a' visszanemzésnek felel m e g , részszerént körülveszi az orgánumok 
felületét, részszerént behat a' külső subsfantiába, vagy is inkább alapul 
szolgál, mellyen az orgánumok formálódnak, maga az orgánum iránt 
mindég közönbös marad , eszközli, de nem határozza meg annak életét és 
munkásságát, lételét. Á' reczés szövethez legközelebb állanak a' savós-
hár tyák , ezekhez a' taknyos h á r t y á k , melly ékből Hgy fejtódik ki a' mi
rigyes formálat, hogy a' szélességi és felületes dimensio mélységbe megy 
által, vagy is köbös foglalatúvá változik. Végre a' taknyos hártyákkal 
a' bőr van egy sorban , mint a' test fedőléke 's határzó bevonatja, melly 
a' felbőrrel bevont szemölcsös (papillaris) testnek és hajszáledényhálónak 
felvétele által önállóságú orgánummá változik, mellyben a' bőrformálás, 
a' visszanemzés tulajdonja és resultatuma az életmives-állati képzés Ieg
magasb fokát érte el. c) A' rost polárissá és ingerelhetővé lett reczés 
szövet , de a' melly a' polaritás végett hosszaságba terjeszkedik. Ezen 
áltmenetel a' tüdőkben van kijelentve. A' rostnak további emelkedése ál
tal az edény áll e lő , melly tulajdonképen nem egyéb eredetekor , mint 
egy üressé l e t t , a' visszanemzés köréhez tartozó r o s t , és a' mellyben 
áz ellentételek két hártya k ö z t , mellyek a' lument nyitva t a r t j ák . lu
men és falazat, ág és törzsök, artéria és véna, edény és folyósság közt 
lassanként kifejlődnek , 's igy áz edény formálását és annak életmives 
méltóságát nevel ik , n'iií végre á' szívben, a' Iegmagasb edényformálat-
b a n , mind ezen ellentételek egyesülnetö, központosulnak, és igy egy 
edényrendszert csinálnak. — Több vagy párhuzoniosan, vagy külpontosán 
(excentrice) menő és soha két ágazatra nem oszló rostok öszvegyülése 
által nyalábok állnak elő , több nyalábok öszvegyülése által izmok. Ha 
áz izomformálat a' visszanemzés orgánumaiba, a' hár tyákba ereszke
dik, akkor hushártyák , izomhártyák, (az edények és ételcsatorna hár-
tyáji) állnak e lő , mellyek aJ edényrendszer centrumában, a' szívben, és 
áz ételcsatorna két végén valóságos izmokba mennek által. Az izmokban 
azonban elérte már Iegmagasb pontját (culminatióját) a' rostformálat, 's 
már benne ismét visszalépni kezd. Az izmokból áll az in e lő , annak sej
tes hüvelyeiből a' rostos há r tyák , ezekhez kapcsolódik félbeszakadatlan 
rendsorban a' rostos-porczogós szövet (a' fülgombában, az orr rekeszfalá
ban és szárnyaiban , szemhéjakban , közporczogókhan) , a' mi a' porczogó 
és csontformálatba való áltmenetelt teszi, tf) A' velőformálat, mint leg
főbb életmives nnyagformálat, nlapképül szolgál az agyvelő- és idegrend-
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szer kifejtódésében, neki tulajdon golyóformájánál fogva. Ez a' mélység 
dimensiójának, a' köbnek kinyomása, melly az irritabilitas és edényrend
szernek az idegre való befolyása áltaí a' hosszaság diniensiojává változta-
t i k , de a' ganglionokban és az érzékek orgánumaiban (kivált a' szemben) 
ismét visszatér 's az agyvelőben legtökéletesebben kinyomódik. Az ál
lati anyag vegyületét az ujabb chemicusok különös figyelemmel vizsgái-
gá tak , de az itten felnyíló nagy mezőnek minden részeit még ezek sem 
dolgozhatták ki. Az eddig való vizsgálatokból a ' jő k i , hogy az állati test 
massaja következő állati részekből á l l : 1) v a s , melly rendszerént oxy-
dálva van, 's a' vérben nagyobb mértékben találtatik; 2) mészföld, min
den állati hamuból lugzás által előáll , 's a' csontokban igen bőven van 
— de mindenütt savanyokkal öszvekötve; 3) kovaföld, mondják hogy van 
kevés a' fogak zománczában; 4) v íz , minden merő és folyós részekben, 
de sehol sem t isztán; 5) levegő, az üregekben, gőzforma folyósságokkal 
vegyí tve, állati gőzt ábrázolván, az üregek kinyitásakor elrepül , 's sok 
részekből kifejlik a' levegőszivatyu a l a t t , eu,diametriai, próbatéteíek sze
rént hasonlít az atmospliaerai levegőhöz , de hamar megrothad. Ha vir 
zen áltereszti az ember , tulajdon szagát ebbe leteszi; eljénte zavarat-
lan marad a,' via , de ha keyes ideig a l l , megzavarodik, fejér lesz, és 
felhők verődnek l e ; 6) széksó , phosphorral és sósavannyal egyesülve 
sok folyósságokban, szénsavannyal öszvekötve csaknem minden részek 
hamvában; 7) a' hüzsó (ammónium), a' vizeletben és izadtságban; 8) ke
vés kénkő a' tojásfejértárgyban, a' körmökben 'sat. 9) phosphor, a' ko
csonyában, a' tojásfejértárgyban , a 'csontokban , porczogókban ' sa t . ; 10) 
sósavany; 11) kénsavany ; 12) phosphorsavany; 13.) szénsavany; 14) 
folyórspáthsavany, a' fogak zománczában; (állati savanyok t. i. mellyek 
az állatok országának tulajdoni); 15) hugysavany, melly apró kristályos 
veres fövenygoIyócs,kák formájában ül a' meghűlt hugy fenekére, a' viz-. 
ben'neiiezen , az égető alkálikban és a' salétroinsavanyban könnyen fel
olvad , a' hévségbeu e l repül , és könnyen kristályokba lépik, 's nem ta
láltatik a' rothadt hugyban, alapja (basisa) igen öszvetett; 16) kéksa-
v a n y , melly az alkálival öszveköti m a g á t , ha ez csont , vér , hus 's e-
gyéb részek szenével fedett tégelyben egy ideig mértékletes hévben volt, 
's azután kilugoztatik.. A' vasat kék színben veri le olvadékából, 's a ' b e r 
lini kéket hozza e lő; 17) a' tejezukorsavany ; 18) a' hangyasavany, és 
19) a' hernyósavany. — A1 " 'ennyire eddig ezen anyagok., mellyek az ál
lati-test állató részeit teszik., el vannak bontva,, savanya, fojtó-, szén- és 
viztár;;yakra lehet őket reducálni , 's azokról, mellyek nincsenek elbontva, 
gyanítani lehet , hogy épen azon állató részekből vannak öszvetéve. Ezek 
Hzok a' négy tárgyak t. i., mellyeket az, ujabb időkben rendszerint az igaz 
elementuniüknak t a r t anak , mellyekből, mint mondják, minden földi dolgok 
ál lanak, 's mellyek az által, hogy egyik vagy másik a' többit felülmúlja, 
egész classis,okat tulajdon characterrel felruház. Így vélik a' kültermé-
szetben a,z erezet a' széntárgynak, a' földeket a' fojtó t á rgynak , a* sa-
vanyokat a ' sayanytárgynak, az éghetőket a' viztárgynak felelni meg. Az 
állati organismusban, ugy lá tszik , a1 kocsonya felel meg a' széntárgynak, 
mellyből legtöbbel láttatik birni más elementumok felett. Hasonlít az a' 
plántai nyálkához, felolvad a' vízben, 's mint tudva van, az állati test sok 
részeiből lehet főzés által nyerni. A' r o s t , ugy lá tsz ik , a ' kocsonya é-
letmives felemelked,és,e; savanyokkal által i, lehet ebbe változtatni; a lap
ja fojtó tárgy 's az ingerelhetőség orgánumainak tulajdonneinü alapul szol
gál .—•A' tojásfejértárgybán több a ' v i z t á r g y , eredetikép felolvad a' víz
ben , 's ezen tulajdonságot savanytárgy és savanyok á l ta l , hévség, ércz-
savak és alkohol által elveszti. A' savanyok gyengén , az égető lugsók 
tökéletesen felolvasztják. Különösen az idegek velejében, a' ganglionok
ban , az érzékidegek hártyás kiterjeszkedéseiben, a' hátgerénezvelőben és 
agyvelőben találtatik; 's ehhez képest a'sensibilitas orgánumainak alapja 
gyanánt tekintethetik, — Így formálnak az állati orgánumok vegyülékek-
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re nézve is rendeket magok köz t , egymásba kapcsolódnak; ugy látszik, 
az állati nedvekben is valami hasonló történik, Alapjok természetesen, 
valamint a' kiiltermészetben, maga a' v i z , 's a' savós hártyák által el
választott vizes folyósságokhoz csatolja magát a' n y á l , a' fodorháj, mi
rigynedv , a' könnyek, a' vizes és üvegnedvesség. A' kiválasztéki folyós
ságok , bőr és tüdőgőz , izzadtság , hngy és epe. magok uj rendet formál
nak , melly amahhoz csatolódik. Végre a' tápláló folyósságok különös 
rendet formálnak, 's magok közt ismét egy részegészet csinálnak, mellyhez 
a' tejet lehet sorolni.- A. B, P. 

Á L L A T I M E L E G S É G , a z állati test azon tulajdonsága, mellynél 
fogva az őt körülvevő médium melegmérsékletétől függetlenül a' meleg
ség bizonyos lépcsőjét megtart ja; maga a"' lépcső magassága a' sensibi-
litas és irritabilitas azon fokától láttatik függni , mellyen az állat a' ter 
mészet országában áll. Mennél nagyobb az állatokban lévő izgathatóság, 
annál magasb lépcsőre lépik melegségek.; a' madaraknál legmagasb ez. 
Altaljában, mennél szabadabb 's önállóbb valameliy te remtmény, annál 
állandóbban megtartja melegséggradnsát. Ezért áll ki az ember , kinek 
melegsége körül belől 30—32°R. , minden éghajlatot; ezért tartja meg a' 
médium legkülönbözőbb melegmérsékleteiben is a' melegség ugyan azon lép
csőjét, sőt a' hidegebb médiumban emelkedik az állat temperaturája, a' 
melegebb médiumban pedig először néhány gradussal alább esik, Fordyce 
és Bladden az izzó hévsegben, két leány pedig Francziaországban egy 
sütő kemenczében , hol gyümölcs aszott és viz főt t , 's mellyhen a' hév
ség 150°-nyi R, vol t , kiállták a' melegséget. Ezen jelenet a' capacitas 
szaporodása vagy is azon tehetség által eszközöltetik, mellynél fogva a ' t e s t 
több meleget köt meg magában, továbbá az önmelegnemzés megkisebbe-
dése , 's végre a'melegkivezetés processusának felemelése által az izzadt
ságban. Nem kevesbbé esmeretes, mi magas lépcsőjét állhatja ki az em
ber a' hidegségnek, 's ezen jelenet hihetőleg az ellenkező momentumok 
által eszközöltetik. Az egyes individuumokban is mennél magasbra emel
kedik az ingerelhetőség , a ' n e m , kor és.temperamentum á l t a l , annál 
magasb a' melegség; sőt magok az egyes részek is ezen törvény szerén t 
különböző temperaturájuak, 's ez legmagasbra van emelkedve a' rekesz-
hártya táján , hol ebben magában, a' szívben , nagy edényekben és t ü 
dőkben mintegy középponti ülő helye van az ingerelhetőségnek. Végre 
látjuk azt i s , h o g y h a az ingerelhetőség egyes állapotokban fel van emel
ve , a' melegség hasonló irányban áll elő. Az edények, izmok, tüdők 
nevekedett mozgása felemeli a' melegséget, niint a' mindennapi tapasz
talás bizonyítja. Az olly nyavalyák, mellyek felemelt irritabilitasből áll
nak, ugyan azt okozzák, mint azt a' hideglelés és gynladás mutatják. 
Innen nem helytelen azon gyani tás , hogy az állati melegség legközelebbi 
alapját az ingerelhetőségben kell keresni , de a' mellynek áilapotja az ide
gek befolyásától 's az agyvelőnek a' testen való uralkodásától függ, 
melly a' hideg- és melegvérű állatokat különbözteti meg különösen egy
mástól. A' Brodie által tett próbatételek az ujabb 'Műkben, bebizonyít
ják az agyvelőnek ebbeli befolyását, ü t. i. a' tengeri nyúl agyvelejét 
semmivé tette , 's mesterségesen feltartotta a' lehelést, és még is az állat 
melegsége rövid idő alatt szembetünőleg lesüllyedt. A. B_. P. 

Á L L A T I Ö V , 1 , Z O D I A C U S . 
Á L L A T I-Ö V-K É N Y , l . L ü l M E N Z O D I A C A L E . 
A L L A T P L Á N T Á K, 1. Á L L A T, 
A L L E G Ó R I A (e ' görög szótól (ÍAAD másként , és ayogiiv beszélni), 

olly ábrázolás, mellyben a' j e g y e k , mellyek által ábrázolunk, még va
lami egyebet jelentenek, mint küzvetetlen, a z a z , rendes szokás szerént 
és az ők különös öszvefiizésére nem tekintve, tennének. Azonban ezen 
kifejezésnek uralkodóvá vált használása megkíván j a : 1) ezen elrejtett és 
a'közvetetlen észrevehető értelemnek nemiiwmü atyafiságát vagy hasonne-
müségét, mellyek mind kettejének folyvást parallelben kell egymással men-
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n i e , mert különben az irónia i s , mellyben a 'pnsit ivum által az ellenben 
lévő negatívumra emlékeztetünk, idetar toznék; 2) az a 'mesterség, hogy 
az ábrázoltnak szem előtt lévő értelme által ezen hasonnemiiségnél fog
va a' rejtett értelmet is a' szemlélő elméjében bizonyosan felébresszük; 
melly mesterség annál nagyobb, mennél bizonyosabban kifejlik a' közve-
tetlenül szem előtt léyő képnek szemlélésénél a' szemlélő képzelődő tehet
ségében az annak megfelelő fenébb jelentése az ábrázoltnak, vagy az 
ideális hasonkép , ngy hogy az utolsónak tiszta szemlélése mellett az el
ső lassanként hátravonni 's csaknem elenyészik. Közönségesen tehát a l . 
legorianak neveznek minden ábrázolást , mellyben valamelly tá rgy egy 
hasonló vagy atyafias tárgy által- fejeztetik ki. Az ábrázolásnak szem 
előtt fekvő értei ne rendesen érzéki vagy históriai (szélesb értelemben), 
nielly a' jegyeknek 's azok öszvetételének természetes és rendes értelmén 
épü l , és valamelly különös t á rgya t , valamelly különös megesett dolgot 
vagy történetet foglal magában és ad hirül , akar valóban megtörtént lé
gyen az , akar csak megtörténtnek képzeltessék ; az elrejtett és az el
sőbbnek szemléltekor kitűnő értelein pedig inkább szellemibb és egyete-
mibb , melly az egyes eseteken 's történeteken, mellyekre az ábrázolás 
czéloz , tul megyén, és az ideák 's egyetemes megfogások körében fek
szik. Innen vi lágos, miért nevezhetni minden szép mivészséget bizonyos 
értelemben allegóriáinak — mert a' szép miv különös érzéki jegyek ál
tal valami felségesbe!, ideált akar ábrázolni , — szorosb értelemben pe
dig allegóriának a' mivészségnek csak olly szüleménye neveztetik, melly
ben az ábrázolás eszközei ugy egybe vannak köt te tve, hogy egybekötte-
tések által ket tős, azaz , egy különös és egy egyetemes értelmet ábrá
zolnak; melly kettős jelentése valamelly érzéki tárgynak vagy történet
nek kétség ki vili felteszi egyszersmind a' különösnek és egyetemesnek, 
s:'ít a' természetnek és szellemnek bizonyos eredeti atyafiságát, mellynél 
fogva az érzéki mi reánk nézve valami szellemit je lent , és az ideale va
lami individuale által előterjesztethetik. Világos innen továbbá, miért 
teszik ellenébe sokszor az allegóriáit a' (szélesb értelemben vett) histó
r ia inak, és ollyankor az allegóriát phaijtasiának (objectiv értelemben) 's 
megkülönböztetve ideális ábrázolásnak nevezik. Mert ámbár lehetnek áb
rázolások, mellyeknek tulajdonképi históriai megesett dolog, azaz , tör
ténetírás köréből vett cselekedet vagy történet tétetett alapul, mindaz
által a? történeti dolog már magában annyi jelentéssel b i r , hogy az a' 
tekintetet folyvást a' különösre vonszaná , mi által egyszersmind az al
legória czéljának, hogy az érzékiben és különösben egy szellemi hason
kép , egy egyetemes igazság ábrázoltassék, el kellene enyésznie. A'hon
nan az a 'kü lönös , mellynek az allegória alapjául kell szolgálnia, inkább 
közvetetlenúl a' teremtő képzelődő tehetség tárgya és szüleménye. Vég
re világos az is , honnan van , hogy az allegória csak az ugy nevezett 
beszélő mivészségekben, azaz , ékesszólásban és költésben, a? képző mi-
v.íszségek közt pedig csak a' festésben, plasticában és mimicában jö
het e lő , teljességgel nem pedig a1 muzsikában és épitőmesterségben; 
inert csak az elébb nevezettek képesek ábrázoló eszközeik által , kettes 
ér te lmet , és a' különös mellett közönséges jelentést fejezni ki. Vannak 
azonban az elébb nevezett mivészségekben olly ábrázolatok i s , mellyek
nek tárgya históriái vagy a' mondához ta r toz ik , mindazáltal ezek is 
históriai önállóságok kára nélkül bizonyos közönséges értelmet adnak, 
vagy , mint mondják, magokat allegóriái módon engedik magyaráztatni, 
a.' nélkül hogy allegóriát vennének czélba (p. o. E r ő s , Hercules, Apollón). 
A' mennyiben már ezeknél a' közönséges értelem mintegy önkényt jött 
elő a 'különösből, az ellegoriánál pedig megfordítva látszik a' dolog (jus
sanak itt eszünkbe "amaz allegoriás személyek, Yictoria , Spes), annyi
ban az allegóriáit Isiiét ellenébe teszik a' symbolicainak t, melly kifejezé
seket más tekintetben gyakran egyetjelentőleg használnak (mint midőn 
p. o. a' mivészségeknek áltáljában allegóriái vagy symboltcai természetet 
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tnlajilonitanak). Mások az allegória és symbol közt lévő különbséget 
önkényesen és félszegül ugy határozzák m e g , hogy a' symbolt az olly 
egyes tárgyra szorítják, a' inelly még nem is képez önálló mivet , és 
igy a' symbol által olly jegyet ér tenek, melly által valamelly tá rgy vagy 
megfogás jelentetik (p. o. a' békeségjelentetése olajág által), a' symbolicai 
alak alatt pedig valamelly megfogásnak megszemélyesítését, az allegóri
át pedig inkább az alakok és képek egy nagyobb egészére viszik < melly 
által, olly cselekedethez szövetvén a z , melly nem a' monda vagy tör té
net körében fekszik , valamelly rokon értelmű igazság kiabrázolratik. 
Ezenkiilönböztetés szerént a'symbolicai ábrázolások (p. o. Rafael symbo
licai alakjai vagy allegóriái személyei: Okosság, Igazság) mind magok
ban felálhatnak , mind az allegóriának valamelly részét tehetik (p. o. Erős, 
ki oroszlányon lovagol). Azonban az allegória is nem mindenkor egy allegó
riái egész vagy különös m i v , hanem ugy is fordul e l ő , mint valamelly 
miinek része , még pedig az ékesszólásban és poesisben ; 's ennyiben a' 
rhetoricai figurákhoz, nevezetesen a' THOPUSOKIIOZ (1. e.) számláltatik, 
és a 'metaphorától , melly hasonló és rokon előterjesztéseknek 's tulajdon
ságoknak hasonló tárgyakra való áltvitelében vagy azoknak felcserélésé
ben á l l , csak kiszélesítése által különbözik, a' honnan gyakran méltán 
neveztetik kiszélesített vagy folytatott metaphorának is. lliynemü allegó
ria van Shakespearenek e' szavaiban: „Nekem ürömmel van megtöltve 
poharam egészen a' széléig. „Ki t költenek örömre a' virágok, ha gyö
kerek e lszáradot t?" Nem is csupán a' kifejezések szilkében, bizonyos 
tárgyakra nézve, van ezen figuráknak, valamint minden metaphoráknak, 
kiváítképen való eredetek, mint Cicero emlit i , hanem még inkább egy 
eleven elmének azon ösztönében, hogy érzelmeit 's azoknak tárgyait e-
rősen és elevenen kifejezze, , vagy azon gyönyörben, mellyet minden 
egybehasonlitás és egy kiváltképen való egybehasonlitó tehetségnek (el-
Iiiésségnck) gyakorlása nyújt. Azon ösztönöztetésben iparkodik az érzel
met kisérő képzelődő tehetség I) a' szellemit megtestesíteni (ez a' tulaj-
donképi metaphwra és allegória) ; 2) a' testit megeleveníteni és megszel-
lemc siteni , vagy 3) egyenlő sphaeráju hasontárgyakat egybekötni , fel
cserélni és a' természeti jeleneteket személyesen kiábrázolni (p. o. Au
rora) , mellyben alapul az allegóriának háromféle neme. A' megilletődött 
elmében pedig az egybehasonlitás olly gyor s , a' szemlélet olly eleven, 
hogy a' kép vagy hasontárgy szinte észrevétetlen lépik az egybehasnnli-
tandónak helyére; az által maga a' kifejezés rövidebbé válik, felébreszti 
a' kép előterjesztésekor az olvasónak egybehasonlitó tehetségét és elmés-
ségét, 's az á l t a l , valamint áltáljában a' gondolkozás rokon sphaerájiból 
való külön tárgyak felcserélése, egy bizonyos gyönyört szerez , melly a' 
a' mi előterjesztéseink harmóniáját és egységét mindenütt kiséri. Innen 
kitetszenek az allegória használásának főalaptételei is mind beszédben, 
mind költésben. 1) Az allegória legközelebb a' megilletődött állapot tn-
lajdonja, mellyben minden a' megilletődés tárgyára vitet ik, és annak 
tulajdonsága, oka vagy munkalatja gyanánt tekinte t ik , a' szorongó egy
behasonlitás vagy nyugodt vizsgálat pedig , mell}' , mint a' hasonlatban, 
az egybehasnnlitott dolgokat egymással általellenbe tesz i , lehetetlen; 2) 
ahhoz képest a' kifejezés rövidségét szeret i , és 3) az ábrázolandó tárgy 
helyett valamelly képet kap meg, melly azt mesterkézés nélkül a' maga 
mivolta és munkalatja szerént hathatósabban és világosabban jegyzi, mint 
á' közönséges kifejezés, egyébiránt pedig tartozik magát a' tárgy fon
tosságához szabni. Immár mint önálló egész vagy különös miv hasonló 
módon 's a' megmondott háromféle nton mehet nagyban az allegória; de 
akkor legelői is és főképen az a' nehéz kivánat adja elő magát , hogy az 
ábrázolandó tárgy a' kifestett képnek leple alatt könnyen és világosan ált-
csillániljék, 's a' képzett érzéktől könnyen felfedeztethessék, a' nélkül 
mindazáltal hogy a' kép valami nagy p. o históriai fontossággal bírjon, 
melly által maga a' tárgy meghqmályosittatnék, vagy igen közönséges 


