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L.
Lovas, 1. kisk. Zala vm. balatonfüredi j.-ban, rendezték Parisban; ma már divatos és rend
(1910) 304 magyar lak.; u. p. és u. t. Alsóörs. — 2. szerint fényes külsőségekkel kötik egybe. Nálunk
L., adók. és pk. Szerem vm. vukovári j.-ban, több éven át az Urlovasok Szövetkezete, az utóbbi
(i9io) 1539 német és horvát lak.; postahivatal, években pedig a Pestvidéki Versenyegylet ren
dezte a budapesti L.-okat. A L. szokásos verseny
n. t. Tovarnik.
Lovasbárka, halaknak élő állapotban való számai hátaslovak szániára : 1. a hunter show
(hátaslovak bemutatása), 2. a díjlovaglás, mind
eltartására szolgáló legnagyobb fajta haltartó.
Lovasberény, nagyk.Fejér vm. székesfehérvári a kettő a lovaknak lépésben, ügetésben és ga
j.-ban, (i9io) 3484 magyar lak.; vasúti állomással, loppban való előlovaglásából és három kisebb
posta- és taviróhivatallal, szép urasági (gróf Czi- akadály átugratásából áll; 3. a díjugratás, mely
egy sor kombinált akadály szabályos és hibátlan
ráky-féle) kastéllyal és nagy vadaskerttel.
(«folyékony») átugratását kivánja; 4. a magas
Lovas dandár, 1. Lovasság.
ugrás, mely fokozódó magasságú akadályok vé
Lovas dereglye, 1. Dereglye, 2.
Lovasdi, 1. kedvelt gyermekjáték, vesszőpari teléből áll; 5. a távolugrás, mely viszont foko
pán való nyargalás. Más formája a L.-nak, mikor zódó szélességű akadályok legyőzését követeli.
zsinegből készült gyeplővel szerszámozzák fel A hámoslovak versenyszámai egy-., két- és több
egymást a gyermekek. — 2. Labdajáték, amely fogatú kocsik elővezetéséből állnak. A L. számai
nél a nyertesek a vesztesek hátára ülnek s a lab közé felvesznek néha tényleges játékokat is, mint
dát így adogatják egymásnak; aki el nem kapja, pl. a carrousel-t (1. o.) vagy a jeu de barre-t (1. o.).
A L.-okbau rendszerint hölgyek is részt szoktak
lóvá lesz, az alatta levő pedig lovassá.
Lovasengedmény, a magyar versenylovas venni.
kiképzést szolgáló kedvezés, amely szerint súly
Lovaspóló, 1. Póló.
engedményben részesülnek a belföldi lovasok. Ná
Lovasposta, 1. Postai szállítás.
lunk kétféle L.-ben részesülnek a lovászfiúk: 3
Lovasság (franc, cavallerie).Főleg lóháton, szál
győzelemig
3'/»kg.-ot, további 50 győzelemig pedig fegyverekkel (kard, dzsida stb.) és csak kivételesen
1
2 /, kg.-ot engednek el nekik a versenyprogramm- gyalog, lövőfegyverekkel harcoló csapatok teszik
ban feltüntetett súlyból.
a hadseregek L.-át, melynek főfeladatai: 1. a vezé
Lovas hadosztály, két, esetleg három lovas reknek az ellenség hadmozdulatairól megbízható
dandár egyesítéséből, továbbá tüzérség és a szük híreket szerezni és beküldeni s viszont meggátolni
séges intézetek hozzáadásából alakuló nagyobb azt, hogy az ellenség L.-a saját hadseregünk had
lovas seregtest.
mozdulatait és elhelyezési viszonyait kikémlel
Lovas hadtest, két lovas hadosztály összevo hesse ; 2. az ellenséges hadseregnek a hadászati
násából származó nagyobb lovas seregtest Az alapjával való összeköttetéseit (vasutakat, utakat,
újabbkori háborúkban nem igen alkalmaztak hidakat, telegráf- és telefonvonalakat stb.) lehe
tőleg hasznavehetetlenné tenni, az ellenséges had
L.-eket, de annál inkább alkalmazta Napóleon.
sereg mögött levő raktárakat megsemmisíteni s
Lovas hirnök, 1. Herold.
Lovasitott (ezelőtt lovatos), gyalogos csapat ha mindezt végre nem is hajthatja, legalább az
nak egyes tagja, vagy alosztálya, mely lóháton ellenséget arra kényszeríteni, hogy összekötteté
teljesítendő szolgálatra van hivatva. Lovatosok- seinek biztosítására tekintélyes hadieröket hagy
nah nevezték régebben a gyalogság azon embe jon hátra s ezzel a csatatéren megjelenhető hadi
reit, akiket harácsolt lovakon szállítottak gyor erejét gyengitee; 3. a csatatéren a harc alatt a
san valamely távol fekvő helyiség megszállása saját hadseregének szárnyait megkerültetések el
len biztosítani s lehetőleg az ellenséges harcvonal
céljából.
Lovasjátékminden olyan lovas mérkőzés, mely mögé kerülve, ott félelmet, rendetlenséget és zűr
nem esik a lóversenyzés fogalma alá. A L. nem zavart idézni elő; 4. a csata befejezésekor a L.
a lovak sebességét és kitartását, hanem külse feladata merész rohamokkal a már megingatott
jüket, használati teljesítményeiket, idomítható- ellenséget megfutásra kényszeríteni s a futó ellen
ság'.ikat, valamint a lovasok és hajtók lovaglás), ség erélyes és tartós üldözése által lehetőleg sok
hajtási és idomltási művészetét próbálja ki. A hadifoglyot ejteni és hadizsákmányt elfoglalni;
modern L. francia eredetű, a legelsőt 1866-ban 5. a futó ellenség gyülekezését s újból harcra való
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rendezését lehetőleg késleltetni, végre 6. vesztett már megbomlott elmével találta a nagyreményű
csata után az ellenség L.-át feltartóztatni, hogy ifjút s élete hátralevő részét elfeledve a magyar
az seregünket ne üldözhesse s hátrálásunkat fu kormány kegydíján szülővárosában töltötte eL
tássá ne változtathassa. A lovas fő harceszköze V. ö. Móricz Pál, Néhány irat a L. pőréből (Buda
a ló, főfegyvere pedig a kard (némely hadsereg pest 1891); Vasárnapi Újság 1872. évf. 629.1.;
ben a dzsida); mellékfegyverül a revolvert s a u. o. 1892. évf. 34—37. számig; PonipéryAurél,
gyalog vívandó harcok alatt a karabélyt hasz Az országgyűlési ifjak pöre (1913); Lovassy An
nálja. A lovasezredeket többnyire 4—6 lovasszá dor, Bihariak (1914).
zadból állítják össze. A vezénylés, valamint a fel
2. L. Sándor, ornitológus, szül. Abonyban
ügyelés könnyebbítóse végett 2—3 század egy- (Pest vm.) 1855 okt. 28. Gazdasági Tanulmányait
egy törzstiszt (v. rangidősebb százados) alá ren Debreczenben, bölcsészeti tanulmányait Buda
delve alkot egy-egy lovasosztályt: 10—12 lovasr pesten végezte, ahol doktori oklevelet szerzett.
századból szerveznek egy lovas dandárt és 20— 1889 óta a keszthelyi gazdasági akadémián az
24 lovasszázadból, tüzérségből és az önálló hadmű állat- ós növénytan tanára. Az ornitológia és a
ködés alatt szükséges seregintézetekböl állítják gazdasági állattan terén nagy irodalmi munkás
össze a lovas hadosztályokat. Lovas hadtesteket ságot fejtett ki. Madártojásgyüjteményét az
csak kivételesen s ekkor is csak bizonyos hadi 1885-iki budapesti orsz. kiállításon nagy éremmel
célok kivívására ideiglenesen állítanak össze. Ló tüntették ki. Nevezetesebb müvei: A saskeselyű
háton a L. mindig támad, gyalog csakis védő monográfiája (1893., a Term.-tud. Társ. pálya
harcot ví. Ellenséges L.-ot és gyalogságot a L. díjával jutalmazott mű); A keszthelyi Hévíz
zárkózva (sorban és rendben), az ellenség tüzelő tündér-rózsái (Budapest 1908., az általa 1898.
lövegeit pedig rajokra szétoszolva támadja meg. meghonosított tropikus tündérrózsákkal foglal
A cs. és kir. közös Imdsereg L.-a 42 ezredből kozik). A Természettudományi Társulat Magyar
áll, melyek mindannyian egyenlően vannak fel ország ragadozó madarainak monográfiája, a
fegyverezve és lovasltva ós csakis nemzetiségük Magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
nek megfelelő egyenruházatuk szerint huszár-, gyűléseinek közp. választmánya pedig Gazda
sági állattan megírásával bízta meg. A Balatoni
dragonyos- és dzsidás-(ulánus-) ezredeknek ne Múzeum-Egyesület
veztetnek ; van 16 huszár-, 15 dragonyos- és 11 vivő igazgatója. és a Balatoni Múzeum ügy
ulánus-ezred. Békében minden ezred áll: az ez
redtörzsből^ lovasszázadból, melyek 2 lovasosz
Lóvasút, a közúti vasút (1. o.) eredeti alakja,
tályt alkotáiak, 1 utászszakaszból és 1 pótke melyen a járómüveket állati erővel vontatták.
retből; 22 ezrednél még 1—1 lovas géppuskás Az elektromos közúti vasút azonban ma már
osztag is van. Mozgósításkor minden ezrednél majdnem mindenütt kiszorította a L.-at s kevés
még 1 törzslovas-szakaszt, 1 táviró-járört (2 al kivétellel mind átalakították (1. Budapesti közúti
tiszt és 2 lovas), 1 második törzsszakaszt, 1 pót- vaspálya-társaság). De iparvágányokon és a
századot és 1 tartalékszázadot állítanak fel. Az bányákban fekvő vasutakon még ma is gyakran
ellenség ellen vonuló lovasszázadhoz tartozik használják az állati vonóerőt. Hazánkban min
összesen 171 ember, 150 kincstári és 11 a tisztek den géperejű vasúttól eltérőleg a L.-ak engedé
magántuladonát képező ló. A honvéd-L.-ot 1. Hon lyezése a törvényhatóságok hatáskörébe tartozik.
Lovász Samud (Jiuszti), ref. lelkész és helyet
védség. A cs. k. Landwehr-L. háború esetén 39
íovas'századot állít fel. Háború esetén tehát 391 tes püspök, szül. Huszton 1657., megh. u. o. 1721
tábori, 42 tartalék-, 92 törzsszázad és 58 L.-i máj. 19. Idősb Teleki Mihály udvari lelkésze és
utászszakasz alkotja hadseregünk mozgósítható gyermekeinek nevelője volt: 1711. a tiszántúli
L.-át, ide nem számítva a hadjárat alatt a vesz egyházkerület főjegyzőjévé választották s mint
teségek pótlására embereket és lovakat folyto ilyen 1716 után a püspöki teendőket is végezte
haláláig. Különösen sokat fáradozott a Csipkés
nosan kiképző pótszázadokat.
Komáromi által lefordított, de lefoglalt magyar
Lovassági felügyelő, a lovasság kiképzését és bibliák
ügyében.
alkalmazását ellenőrző hatóság; a hadügyminisz
Lovászad (azelőtt: Lovászod), kisk. Vas vm.
ter segédközege.
. Lovassági tábornok, 1. Gyalogsági tábornok. körmendi j.-ban, (1910) 207 német lak., u. p. és u. t
Pinkamindszent.
Lovas-súly (lósport), 1. Jockey-weight.
Lovászfiú, 1. Istállógyerek.
Lovassy, 1. László, a reformkorszak egyik po
Lovászhetény, kisk.' Baranya vm. pécsváradi
litikai vértanuja, szül. Nagyszalontán 1815-ben,
megh. u. o. 1892 jan. 6. Középiskolai tanul j.-ban, (i9io) 490 német lak., u. p. Eáczmec3ke,
mányai befejezése után mint húszéves ifjú Po u. t. Nagypall.
Lovászi, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1910)
zsonyba ment jurátusnak s itt egész hévvel bele
vegyült e kor politikai mozgalmaiba s több ba 611 magyar lak., u. p. Kerkaszentmiklós, u. t.
rátjával együtt Szemere Bertalan és Wesselényi Alsólendva.
Lovászpatona, nagyközs. Veszprém vm. pápai
Miklós báró pártfogása mellett megalakította a
Társalkodási Egyesületet, amely a liberális poli j.-ban, (1910) 2343 magyar lak., postahivatal, u. t.
tikusok mellett megnyilatkozó ifjúsági tüntetések Gyömörö.
Lovászy Márton, hírlapíró, szül. Zentán 1864
középpontja volt. A roakciós kormány a demon
strációk miatt 1836 máj. 30-án több társával nov. 6. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
együtt elfogatta s tiz évi várfogságra ítélte. végezte és államtudományi doktori oklevelet
1840-ben Deák Ferenc energikus felszólalása kö szerzett. 1886-ban Bács-Bodrog vármegye tiszte
vetkeztében amnesztiát nyert, de a kegyelem letbeli aljegyzője, majd árvaszéki ülnöke lett.
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Később Ada főjegyzőjévé választották. 1896-ban
a Magyarország című polit. napilap felelős, ké
sőbb pedig főszerkesztője lett. 1901 óta a magyarkanizsai kerület orsz. képviselője s mint a füg
getlenségi párt tagja élénk részt vett a véderővitában és a koalíció küzdelmeiben.
Lovat (Lovaty, Lovot), folyó Nyugat-Orosz
országban; Vitebszk kormányzóságban ered a
Szavjeszno-tóból és 497 km. hosszú út után az
Ilmen-tóba ömlik. Hajózható.
Lovca, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,
(i9io) 527 szerb lak., u. p. Mecencani, u. t. Majur.
Lovcic, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban, (1910)
342 horv. lak., u. p. Brodski Stupnik.u. t. Oriovac.
Lovcsa, 1. Lovecs.
Lovcsányi A. Gyula, író, budai polg. iskolai tanítónőképző-intézeti tanár, szül. Ipolyságon 1860.
Földrajzi, történelmi ós pedagógiai dolgozato
kat irt. Főbb munkái, elterjedt földrajzi tan
könyvein kívül: A Vág és vidéke (Budapest
1881); Adalékok a magyar-lengyel érintkezés
történetéhez (u. o. 1888); Der Tod im Glauben
und Brauch der Slovahen (Ethnologische Mitteilungen). Munkatársa volt az Osztrák-Magyar
Monarchia írásban és képben c. vállalatnak.
Lovcsen-hegy, mészkőszirt Montenegró és Dal
mácia határán, Cattarótól K.-re mintegy 7—8
km.-nyire. Legmagasabb része a Stirovnik 1759
m., Cattaro felé igen meredeken ereszkedik le s
uralkodik Cattaro környékén. Maga a csúcs már
montenegrói területen van, Ny.- i oldalán megy
át a dalmát határ. A hegy jelentőségét emeli az
a körülmény, hogy mellette halad el E.-on félkör
ívben a Cetlnjébe vezető elsőrendű hegyi országút,
amely Dalmáciában csatlakozik a Cattaro—
Budua közti országúthoz s így védelmi szempont
ból nevezetes. Az 1914—15-iii háborúban ismé
telten tüzérségi harcok folytak itt az osztrák
magyar csapatok és a hegyet megszállva tartó
montenegróiak között.
Loveblrd (állat), 1. Agapornis.
Lovecs (Lovcsa, Lofcsa), az ugyanily nevű ke
rületnek székhelye Bolgárországban, az Oszma
mellett, kb. 8000 lak., bőrcserzéssel és prémkészitéssel. A törökök 1449. kerítették hatalmukba.
1877 júl. 15. megszállották az oroszok, de júl. 27.
visszafoglalta Oszmán pasa és az oroszok csak na
gyobb segélycsapatok megérkezése után, szept. 3.
foglalták el ImeretinszMj és Szkobelev vezérlete
alatt.
Lovelace (ejtsd: uwiesz), Richardson Clarissa
(1748) c. regényének egyik ismert alakja, akinek
neve a szeretetreméltó, ellenállhatatlan, de jel
lemtelen nőcsábító elnevezésévé lett.
Loveling, Virginia, flamand írónő, szül. Neve
ieben 1836 máj. 17. Nővérével, 'Rozáliával (szül.
1834 mára 19., megh. 1875 máj. 4.) együtt kiadta:
Gedichten (Groningen 1870,2. kiad. 1877), neme
sen egyszerű, gyöngéd versek; Novellen (Amster
dam 1874); Nieuwe Novellen (Új novellák, Gént
1876), mindkét kötet népies és mégis mély lélek
tani elbeszélésekkel; Polydoor en Theodoor (u. o.
1882, 2. kiad. 1886). Továbbá egyedül: Idonla
{Haarlem 1891); Ben dure eed (Drága eskü, Utreoht 1891) és Mijnher Connehaye (Amsterdam
1895). Két művét a belga államdíjjal tüntették ki.

Lövik

Lóvén, Sven Ludvig, svéd zoológus, szül. Stock
holmban 1809 jan. 9.', megh. u. o. 1895 szept. 4.
Tudományos célból beutazta Norvégiát, a svéd
partokat, Finnországot. 1837-ben vezette a Spitzbergákhoz az első tudományos expedíciót; 1841.
Stockholmban tanár és a birodalmi múzeum in
tendánsa lett. A tengeri állatok anatómiája és
élettana köréből számos dolgozata jelent meg.
Lóverseny, a ló képességének nyilvános próba
tétele. Többféle L. van, ú. m. sík (egyenes) pá
lyán való futtatások, gát- és akadály- versenyek
és végre ügető-versenyek. Közönségesen azonban
ama sík-versenyek értetődnek alatta, amiket az
ú. n. angol származású telivér-lovakkal tartanak.
Erre a célra a telivérek különösen idomíthatok már
2 éves korukban, sőt az előleges munkál atokatmár
másféléves korukban megkezdik velük. Célja az
idomltásnak a test edzése, a különböző szervek
ellenálló képességének, a sebességnek, a kitar
tásnak emelése, fejlesztése. A training (és ez a fő)
fokozódása képesíti a verseny- ós vadász-lovat,
hogy az igen megerőltető sebes futást is — egész
ségének veszélyeztetése nélkül —kibírja; a trai
ning alatt, az erős abrakolás ós sebes munka mel
lett a szabad levegőn étvágya növekszik, izmai,
inai erősödnek, vóredényei tágulnak, tüdeje, lólegzőszervei kitisztulnak, szóval szívósakká vál
nak. Tehát az egész állat fürgébb, acélosabb lesz.
Midőn aztán 4—6 heti gyakorlat után egyikmásikról azt hiszik, hogy versenyképes állapot
ban (tip-top) van, kipróbálják a versenyben,
azaz osztályozzák, hogy a többi lovak ellenében
minő a sebessége, tehervivő képessége és kitar
tása. Ugyancsak a versenyek alatt elég alkalom
van kiismerni, hogy melyik lónak van bátorsága,
hogy körömszakadtig küzdjön ellenfelével, hogy
kiismerjék, nem megbízhatatlan (gyáva) vagy ide
ges-e ? A versenyzést több mint másfél század
előtt az angolok kezdték; Magyarországon külö
nösen Széchenyi István gróf kezdeményezésére
s buzdítására jött divatba. Céljuk az, hogy az e
versenyeket kitartó, nagyobb erélylyel és szívós
sággal biró anyaggal a nagy mennyiségű félvérlóanyagot javítsák. A versenyló felnevelése azon
ban igen költséges s azért úgy a kormányok,
mint a társadalom minden módon elősogíteni törekesznek. A különféle versenyeket 1. a meg
felelő címszók alatt.
Lövész, 1. Lópestis.
Lovics (Lowicz), az ugyanily nevű járás szék
helye Varsó orosz-lengyel kormányzóságban, a
Bzura és vasút mellett, (1907) 12,368 lak., bőrcser
zéssel, ecetgyártással, olajprésekkel. Az 1914—
1915-iki háborúban a német csapatok heves har
cok utón 1914 dec. 22. elfoglalták.
Lövik Károly, író és hirlapíró, szül. Budapesten
1874 márc. 9., megh. u. 0. 1915 ápr. 19. Közép
iskoláit és a jogot Budapesten végezte, ahol már
1893 óta mint hirlapíró működött. A Magyar
Hírlapnál kezdte, majd a Pesti Naplónál, Az
Újságnál, a Pester Lloydnál folytatta, de ál
landóan írt szépirodalmi hetilapokba, főként A
Hétbe és az Uj-Időkbe is. Mint a magyar lósport
egyik szakértője szerkesztette a Vadász- és Ver
senylapot. L. az újabb írói nemzedékből elő
kelő ízlésével és művészi érzékével válik ki; nem
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annyira képzeletével, mint inkább megfigyelései
vel dolgozik s lelki rajzzal és a hangulatok finom
megsejtetésével akar hatni. Vándormadár című
regényét (1909^ .az Akadémia 1911. a Péczely-díjjal tüntette ki. Önálló müvei közül, melyek 1907
óta gyors egymásutánban jelentek meg, fontosabbak: Leveles láda (novellák, 1897); Leányváriboszorkányjregény, 1897); Doktor Pogány
(regény, 1897); Kertelő agár (regény, 1907); őszi
rózsa (elbeszélések, 1907); Az aranypolgár (re
gény, 1908); Vándormadár (regény, 1909); A
préda (regény, 1911); Egy barátságos ház tör
ténete (regény, 1911); Okosok és bolondok (novel
lák, 1911); A keresztúton (novellák, 1913).
Lovinac, adók. és pol. k. Lika-Krbava vmegye
srracaci j.-ban, (1910) 1352 horvát és szerb lak.;
posta- és táviróhivatal.
Lovoi, a Lualaba (1. 0.) mellékfolyója.
Lovot, folyó, 1. Lovat.
Lovrana, falu és látogatott tengeri fürdő Volosca osztrák tengerpartvidéki kapitányságban,
Abbáziától D.-re a Monté Maggiore lábánál, (1910)
4297 lak. Enyhe, védett éghajlata miatt klima
tikus gyógyhelyként is sokan keresik fól. Abbá
ziával villamos vasút köti össze.
Lovrecan, adók. Várasd vm. zlatari j.-ban,
nwo) 896 horvát lak.; u. p. Zlatar-Bistrica, u. t.
Zlatar.
Lovrecka Varos, adók. Belovár-Körös vm.
körösi j.-ban, (1910) 755 horvát lak.; u. p. és u. t.
Vrbovec.
Lovrioh József, nöorvos, szül. Budapesten
1868 márc. 19. Orvosi tanulmányait a budapesti
egyetemen végezte. Kezdetben a kórbonctani in
tézetbenműködött minttanársegéd, 1896—1913-ig
a budapesti I. számú női klinikán volt alkalmazva.
1906*ban a szülészeti műtéttanból magántanári
képesítést nyert. 1913-ban a budapesti bábaképzőintézet igazgató-tanárának nevezték ki. Nagy
számú irodalmi dolgozatai a nőorvoslás minden
ágát felkarolják.
Lovrin, nagyk. Torontál vm. perjámosi j.-ban,
(1910) 3881 német, oláh, magyar lak. Vasútállo
más, posta-, táviró- ós távbeszélőhivatal.
Lovska, adók. Pozsega vm. pakraci j.-ban,
(1910) 486 szerb lak.; u. p. Caglic, u. t. Lipik.
Low, sziget, 1. Déli Shetland-szigetek.
Iiow rimrch (ang., ejtsd: 16 csörcs) a. m. az
alsó egyház; egyik pártja az anglikán egyház
nak (1. 0.), mely szemben a felső vagyis a ma
gas egyházzal (High church) kevesebb súlyt fek
tet a rítusra és alkotmányra és inkább az élő,
tevékeny kereszténységet, a belső és külső miszsziót sürgeti.
Lowe (ejtsd: ló), 1. Hudson, sir, angol tábornok,
szül. Galwayben (Írország) 1769 jul. 28., megh.
Chelseaban 1844 jan. 10. Az angol hadseregbe
lépve 1805 óta részt vett a Napóleon elleni har
cokban. 1808-ban Capri szigetét védte a franciák
ellen és csak szabad elvonulás feltétele mellett
kapitulált. 1815-ben mint tábornokot Szt. Ilonasziget kormányzójává nevezték ki s őt bizták meg
a fogoly Napóleon császár őrizetével. L. e tiszté
ben túlságos kíméletlenséggel járt el s kicsinyes
boszantásaival és nyers viselkedésével nagyban
megkeserítette a száműzött császár. életét. Na
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póleon halála után hazatért s 1823. a Bermudaszigetek kormányzója lett. Hogy a közgyülöletet,
melyben Európa közönsége előtt állott Napóleon
híveinek közlései folytán, enyhítse, a maga iga
zolására könyvet írt: Mémorial relatif á la captivité de Napóleon á Ste Héléne (Paris 1830, 2
köt.) címen. V. ö. Seaton, Sir Hudson L. and Napó
leon (London 1898) és Napoleons captivity in relation to Sir Hudson L. (u. 0. 1904).
2. L., Bobért, 1. Sherbrooke.
Lowell (ejtsd: lóéi), Middlesex county székhelye
Massachusetts északamerikai államban, a Merrimac jobbpartján, a Concord torkolatánál, (1910)
106,294 lak. Nagyon fejlett iparát (pamutfonás,
szövés, gyapjúszövés és festés, gépgyártás, vas
öntés) a Merrimac 10 m. magas vízeséseinek (Pawtucketi vízesés) köszönheti.
Lowell (ejtsd: lóéi), James Russell, amerikai
költő és író, szül. 1819 febr. 22. Cambridgeben
(Massachusetts), megh. u. 0.1891 aug. 12. Yankee
dialektusban írt, szatirikus politikai költeményei:
The Biglow Papers (1846) által lett széles körök
ben ismertté. Egyik leghíresebb műve a termé
szeti leírásokban gazdag The Vision of Sir Launfal (1848). 1855-ben Longfellow utóda lett a Har
vard-egyetem modern nyelvi tanszékén. 1857—
1863. az Atlantic Monthly, 1863—72-ig a North
American Review szerkesztője volt. A Fable for
Crities (1848) c. szatírája a korabeli irodalmat
bírálja. Fenkölt életfelfogásának legnemesebb ki
fejezése The Cathedral (1870) c. költeménye. L.
nemcsak finom érzésű lirai költő volt, hanem
ragyogó stílusú prózaíró, irodalomtörténész, kriti
kus és diplomata is. 1877—80-ig madridi, 1880—
1885-ig londoni nagykövet volt. Irodalomtörté
neti és kritikai tanulmányait: Pireside Travels
(1864); Among my Books (2 köt. 1870 és 1876);
My Study Windows (1871), éles ítőlőképosség és
művészi előadásmód jellemzi. Beszédeit és poli
tikai tanulmányait Democracy and other Addresses (1886) és Political Essays (1888) c. totte közzé.
Halála után jelentek meg: Literary Essays and
Addresses(1891); The Old English Dramatists
(1892)ésLetters (1893) Norton kiadásában. Összes
müveit kiadta H. E. Scudder (13 köt., Boston
1896). V. ö. Scudder, J. E. L. (u. 0.1901, 2 köt.).
Lowell-mitrailleuse, olyan mitrailleuse, mely
nek tengelye körül négy cső van szimmetrikusan
elhelyezve; egy-egy csövéből sorjában addig lő
nek, amig a cső föl nem melegszik. Egy percbon
370 lövést lehet vele tenni.
Lower Bebington (ejtsd: lóer bebbingtn), gyár
város Cheshire angol countyban, (1911) 11,412 lak.
Lowestoit (ejtsd: lósztofft), város ós látogatott
tengeri fürdő Suffolk angol countyban, (1911) 33,780
lak., jelentékeny heringhalászattal, vitorla vászon
szövéssel, kötél- és hajógyártással.
Lowicz, város, 1. Lovics.
IiOwry (ang., ejtsd: lauri, magyarosan lóré),
nyitott vasúti teherkocsi, különösen kőszén szál
lítására, amiért is szénmértók; egy L. kőszén
10,000 kg.
Lowthers, halomvidék, 1. Louther Hills.
Loxa. tartomány Ecuadorban, 1. Lója.
Loxakéreg (növ.i, 1. Kinafa.
Loxartrózis (gör.), az izületek elgörbülése.
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Loxia (állat), 1. Keresztcsőr.
Loxodroma (gör.) a. m. a ferde futás vonala;
olyan vonal, ill. gömbfelületi görbe, amelyet vala
mely pont leír, ha az összes meridiánusokat ugyan
azon szög alatt metszi. Ha a hajó mindig az
iránytű ugyanegy irányában halad, a meridiánusokat állandóan ugyanegy szög alatt metszi. A L.
a pólust végtelen sok kanyarulattal, aszimptoti
kusan éri el. Ez a vonal a Mercator-félo térképen
egyenessé változik, úgy hogy ezen a térképen min
den loxodromikus feladat vonalzóval megoldható,
a két kikötő közti egyenes távolság meghúzásá
val. Ezek a L.-k a gömbön nagyobb távolságok,
mint a legrövidebb gömbi távolságok s ezért újab
ban nem a L.-t követik a hajók, hanem a leg
nagyobb gömbi köröket, amelyek számára a gnónionos v. centrális térképek ugyanazt a szolgá
latot teszik, mint a L. számára a Mercator-féle
vetület. A L. feltalálója Pedro Punez. V. ö. Günther, Geschichte d. L. Kurve (Halle 1879).
Loxoklasz, 1. Ortoklasz.
Loyal (franc), 1. Lojális.
Loyalty-szigetek (ejtsd: lajeiti), szigetsor az újkaledoniai csoportban a Nagy-oceánban, francia
birtok. Az alacsony koráll-szigetsor
hossza 248
2
km., területe 1960 km
, ebből Ouveá 160, Lifu
2
1150 és Maró 650 km , kb. 20,000 melanéziai lak.
Hozzá tartoznak még a lakatlan Beaupré-szigetek. Éghajlata egészséges. A növényzet és állat
világ olyan, mint Új-Kaledoniáé. A hatóság szék
helye Lifu szigetén, Chepenehé faluban van.
Loykó Mihály, egyházi író, szül. Gyöngyösön
1833 szept. 10., niegh. u. o. 1882 febr. 1. Pappá
szentelték 1856.1858-ban képzőintézeti tanár és
a Foglár-intézet aligazgatója Egerben, később
jogakadémiai tanár és hitszónok. 1874-ben bessenszöghi, majd gyöngyösi plébános. Irodalmi
munkássága: A japáni vértanuk történele (1863);
Hetvenkét kérdés a polgári liázasságról (1868);
Zöld ág (1869) stb.
Loyola, Inigo, később (1537 óta) Ignacio, szent,
a Jézus Társaságának alapitója, szül. 1491. (má
sok szerint 1495) Loyola várkastélyban (Azpeitia
mellett, Spanyolország). Atyja Beltrán Yanez de
Onez y Loyola volt (tehát az Inigo de Lopez
Secaldo családnév egyszerű találmány), megh.
Rómában 1556 júl. 31. Kora ifjúságát Katolikus
Ferdinánd udvarában töltötte mint hadapród,
majd a hadseregben szolgált s 1521. Pamplona
védelmében súlyosan megsebesült és kórágyra
került. Jézus és a szentek életét olvasván, elha
tározta, hogy lemond a világi életről. Azért, mi
helyt felépült, elosztván vagyonát a szegények
között, előbb Monserratba, azután egy Manresához közel eső barlangba vonult, ahol megírta a
később híressé vált könyvét a lelki gyakorlatok
ról (1. Lelki gyakorlatok.) Magányában érlelő
dött meg lelkében az eszme, hogy a jövőben csak
Isten nagyobb dicsőségét (Omnia ad majorem Dei
glóriám) keresi és e célból vallásos társaságot (a
Comparüa de Jésus-t) alapít. Palesztinai zarándok
latából visszatérve, 1524. a már 33 éves férüú
Barcelonában a latin nyelv tanulásához fogott,
majd az alcalai és salamancai egyetemeken tanult
ós a párisi egyetemen fejezte be tanulmányait.
Parisban hatan csatlakoztak hozzá és pedig:

.Lozsád

Faber Péter, Xaveri Ferenc, Laynez Jakab, Salmeron Alfonz, Bobadilla Miklós és Rodriguez Si
mon. A montmartrei templomban 1534 aug. 15.
letették a szegénység ós tisztaság fogadalmát és
ehhez egy harmadikat, hogy a szent földre utaz
nak a hithirdetés munkájának végzésére. Miután
nem sikerült a szentföldre utazniok, Rómába
mentek. L.-t eközben 1537 jún. 24. pappá szen
telték. A társaság első szabályzatát III. Pál 1540
szept. 27. jóváhagyta, mire az alapító hat tag egy
hangúlag L.-t választotta meg első rendfőnöknek,
generálisnak. XV. Gergely pápa 1622. a szentek
sorába iktatta s emléknapját júl. 31-re tette. Az
említett lelki gyakorlatokon kívül megírta még
a rend alapszabályait (Constitutiones) spanyol
nyelven. Életrajzát sokan irták meg, nevezete
sen : Bíbadeneira (1572); Maffei (1585); Genelli
(1847); Denis (1885); Gothein (1895); Joly (5. ki
adás, 1901).
Loyson (ejtsd: íoazon), Charles, 1. Hyacinthe.
Lozan, adók. Verőcze vm. verőczei j.-banv(ioio)
932 horvát és magyar lak., u. p. és u. t Spisic
Bukovica.
Lozére (ejtsd: iozér),l.hegyvidék, a Cevennek egy
része Franciaországban a róla elnevezett départementban. Legmagasabb csúcsa a Pic Finiels v.
Crucinas (1702 ni.). — 2. L., département Fran
ciaország D.-i részében Haute-Loire, Cantal,
Ardeche, Gard és Aveyron között, 5180 km2 terü
lettel, (i9ii) 122,738 lak. Járásai: Mende, Florac
és Marvejols. Székhelye Mende. L.-t 1790. csak
nem egészen Gévaudanból és Uzés, valamint Alais
püspökség több községéből alakították. V. ö. Cord
et Viré, La L. (Paris 1900).
Lozinski, Wladyslaw, lengyel író, szül. Galí
ciában 1843., megh. Lembergben 1913 máj. 21.
Irt számos elbeszélést és művelődéstörténeti mo
nográfiát. Említést érdemel Zycie polskie w dawnych wiekach (Krakó 1907) c. korrajza.
Loznica (Losznica), város Podrrnje szerb ke
rületben, közel a Drinához, kb. 3500 lak.; algim
náziummal. Tőle 5 km.-re van Koviljacsa láto
gatott fürdő meleg kénesforrással. L. környéke
az 1914—15-iki osztrák-magyar-szerb háborúban
ismételten véres harcok színhelye volt.
Lozoíán, losophan, trijódmetakrezol:
C6HI3(OH)CH3,
előállítására ortooxiparatoluilsavas nátrium ol
datához káliumjodidos jód-oldatot elegyítenek és
a csapadékot: a L.-t forró alkoholból átkristályo
sítják. Vízben alig, alkoholban kevéssé, éterben,
zsíros olajokban bőségesen oldható, 121°-on ol
vadó, színtelen kristálytűk. Adstringens és antiszeptikum. Külsőleg szeszes oldat v. kenőcs alak
jában ekzémánál és élősdiek okozta bőrbántalmaknál alkalmazzák.
Lozornó, kisk. Pozsony vm. malaczkai j.-ban,
(1910) 1837 tót lak., vasúti állomás, postahivatal,
u. t. Zohor.
Lozoya, a Jarama mellékvize Madrid spanyol
tartományban. A L.-csatorna 70 km. hosszú,
a L. folyóból indul ki és Madridot jó ivóvízzel
látja el.
Lozsád, kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban,
(i9io) 845 magyar és oláh lak., postahivatal, u. t.
Piski.
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Lózsárd, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamos
Lőcs, a szekérnek oldalai támasztására szol
újvári j.-ban, (i9io) 852 oláh lak., u. p. és u. t. gáló alkotórésze, mely alul a löcskámvával a
Nagyiklód.
tengelycsapra támaszkodik, fölül pedig a szekér
Lózsír, a lovak nyakáról származó zsír, mely oldalhoz erősített lőcsgúzsba kapcsolódik.
kiolvasztva sárgás, csaknem szagtalan, vajszerü;
Lőcs, kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban,
olvadási pontja 60° s a belőle készült szappan fe (i9io) 1138 sokác, német és magyar lak., vasúti
hér és tömött. A gyepmesterektől származó L. megállóhely: Baranyalőcs, postahivatallal, u. t.
szennyes színű és kellemetlen szagú. A lovak Benge.
hulláinak gőzzel való feldolgozásából nyert L.
Lőcsállás, a háziállatok hibás lábállása, mikor
tisztább és könnyebben olvad. Ipari célokra s ke az elülső lábak lábtőben (térd) szélesen állanak
nőcsként használják.
és a láb tengelye befelé fordult (hegyfaltipró
állás). Rendszerint széles oroszlánszüggyel kap
Löb, 1. Baruch, 1. Börne.
csolatos és hibás hadonászó (lapátoló) járást ered
2. L., Jacques, flziológus, 1. Loéb.
Löbau, 1. az ugyanily nevű járás székhelye ményez.
Marienwerder porosz kerületben, (1910) 5359 lak.
Lőcsatorna, 1. Lőtt seb.
Időnként Culm püspökei itt laktak. — 2. L., az
Lőcse (Lentschaü), régies jellegű s műemlékek
ugyanily nevű járás székhelye Bautzen szász ben gazdag rend. tan. város sz. kir. város címével
országi kerületi kapitányságban, doio) 11,261 Szepes vm.-ben, a vármegye törvényhatóságának
lak., gazdasági gép-, cukor-, gombgyártással és székhelye. Központja a régi érdekes házakból álló
zongorakészitéssel; vasas- és sósfürdőkkel.
Körtér (Ring), melyen a XIV. sz.-ban épült Szt.
Löbe, 1. Ernst, német jogi író, L. 2. fia, szül. Jakabról címzett gót plébániatemplom (hazánk
Lausnitzban 1836 nov. 27.1892 óta a szász vám- egyik legnevezetesebb műemléke, rendkívül sok
és adóigazgatóság főnöke. Művei: Das deutsche
Zollstrafrecht (Berlin 1881,3. kiad. Leipzig 1901);
Handbuch des königliehen sachsischen Etát-, Kassen- und Rechnungswesens (Leipzig 2. kiad. 1904).
2. L., William, német gazdasági író, szül. Trebenben 1815 márc. 28., megh. Lipcsében 1891
jan. 30.1840-ben a Lipcse melletti lützschenai in
tézethez ment és ott néhány évig tanár volt, azután
pedig kizárólag a gazdasági szakirodalomnak élt.
L. a német gazdasági szakirodalom legterméke
nyebb írói közé tartozik. Főbb müvei: Encyclopaedie der gesamten Landwirthschaft (Leipzig
1850—1852, 6 köt.); Illustrirtes Lexikon der ge
samten Wirthschaftskunde (u. o. 1853—55, 4
köt.); Handbuch der rationellen Landwirthschaft
(Weimar 1874); Die Ernáhrung der landw. Hausthiere (Stuttgart 1885): Handlexikon der gesam
ten Landwirthschaft (Stuttgart 1877—78, 2 köt.).
Több gazdasági szaklapot is szerkesztett, ilyen a
Landw. Dorfzeitimg, melyből az Illustr. landw.
Zeitung lett.
Lőcse város címere.
Löbell, Heinrich von, porosz katonai író, szül.
becses
szobrászati
és festészeti régiséggel, a TliurBrombergben 1816 dec. 16., megh. Pankowban
1901 okt. 18. 1864-ben ezredessé nevezték M s zók síremlékeivel s az 1508. épült főoltárral, a
1875-ig a berlini katonai hadi akadémia tanára Virdolorum oltárával s számos más mübecsü
volt. Müvei: Des Zündnadelgewehrs Geschiehte szárnyasoltárral), \z 1551. épült s árkádokkal
und Konkurrenten (Berlin 1867); a Jahrbücher für ellátott városháza ^restaurálta 1895. Sehulek
die deutsche Armee undMarine alapitója (1866) s Frigyes), a régi Thurtó-ház, az evang. templom,
az első német katonai újságnak, a Militárwochen- a vármegyeház s az 1849 febr. 5. vívott brablattnak 1880—89. szerkesztője volt; 1875-tőlki nyiszkói csata emléke (a sétatéren, Faragó Jó
adta a Jahresberichte über die Veranderungen u. zsef müve) a nevezetesebb épületek. A piacról
Fortschritte im MiUtarwesen c. értékes munkát, kiinduló többi utcában is több csinos modern
épület váltakozik a régibb épületekkel. A Zárdamelyet legújabban Pelet-Narbonne szerkeszt.
Löbl Mária Zsófia, Löbl János Kristóf báró utcában van a kir. kat főgimnázium nagy pa
és Ráttkay Anna leánya, Zrínyi Miklósnak, a lotája, mellette a XIV. sz.-beli régi kolostor és
költőnek második felesége. Finom, házias lelkű, templom (szentélye régi, barokk hajój a a jezsuiták
kistermetű asszony volt, aki új, németes szoká műve), az Erzsébet-téren az állami főreál- s a
sokat honosított meg a csáktornyai udvarban és felsőbb leányiskola és a tőrvényszók, a kassai
férjét négy gyermekkel ajándékozta meg (Mária kapun belül a minoriták temploma (1751). A régi
Terézia, szül. 1655; M. Katalin, szül. Í656; városfalak mentén a Probstner-ház udvarán a
Ketterháuschen, szemben a falban a L.-i fehér
Izsák, szül. 1658; Idám, szül. 1662).
asszony képe. L. Szepes vármegye törvényhatósá
- Löböstök (n8v.), 1. Levisticum.
Löbtau, előbb önálló iparos község Drezda mel gának s a L.-i járás szolgabírói hivatalának, kir.
törvényszéknek és ügyészségnek, járásbíróságlett, 1903 óta Drezda város egy része.
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Lőcsei krónika

&ak, pénzügyigazgatóságnak, adófelügyelőség reit (50 ágyút) III. Károly király Bécsbe vitette;
nek, kir. taníelügyelőségnek a a szepes-lőcsei es- a megmaradtakat Benedek tábornok 1849. össze
perességnek székhelye; van itt áílamépítészeti törette és most csak csekélyebb maradványok be
hivatal, közúti kerületi felügyelőség, erdészeti szélnek a régi dicsőségről a városi múzeum
hivatal, állami állatorvos, kir. állattenyésztési ban. V. ö. Henszlmann, Lőcse régiségei; Szepes
hivatal, kir. közjegyzöség, adóhivatal, pénzügyőr vármegye történelmi irodalmának bibliográfiája.
biztosi állomás és csendőrszakaszparancsnokság. (A szepesvármegyei történelmi társulat millen
Intézetei közül kiemelendő a kir. katolikus főgim niumi kiadványai I. kötetében); Divald Kornél,
názium, állami főreáliskola, állami felsőbb leány Szepes vmegye művészeti emlékei I—III. (Buda
iskola, püspöki polg. leányiskola, áll. kertmun pest 1905—1907); Ballagi A., Die Kunstdenkmale
kásiskola, községi iparostanonciskola, továbbá Leutschau's.
van itt minorita szerzetház, több kórház, taka
Lőcsei Pál mester, szobrász, szül. 1455 körül.
rékpénztár s a szepesi hitelbank. Kulturális éle Valószínű, hogy segédje volt Veit Stossnak Krak
tének jelentékeny tényezője az itt székelő szá kóban. Főműve a lőcsei Szt. Jakab-templom dúsan
mos egyesület és társulat, közte a szepesvár- faragott főoltára. Tőle való a Jézus születését,
megyei történelmi társulat, továbbá a szinház, ábrázoló szoborcsoport, amely u. o. egy fülké
a múzeum stb. Van több iparvállalata is, közte ben van elhelyezve. Ezek a nagyszabású, techni
Bzeszfinomító, likőrgyár, gőzfürész, villamos-te kailag is kiváló faragások a kor művészetének
lep, könyvnyomda, téglavető, malmok stb. Vau legelső magyar mesterei közé helyezik L.-t. Dí
vasúti áUomása, posta- és táviróhivatala és tele váid szerint vele hozható kapcsolatba a beszterczefonállomása. L. lakóinak száma (isso) 5270 volt, bányai Borbála-, lőcsei Mária-, Péter-Pál- és Szt.
H870) 6887, 1910-ben 7528, ezek közt 743 ka Miklós-oltár is. V. ö. Szepes vármegye müv. em
tona. A lakosság közt van 2410 magyar, 1377 lékei (II. rész. Budapest 1906).
német s 3094 tót; hitfelekezetek szerint 4960
Lőcsei fehér asszony név alatt ismeretes, fő
róni. kat, 745 gör. kat., 939 ág. evang., 142 ként Jókai hasonló című regényéből, Korponay
reform, és 718 izraelita. A házak száma 856. Ha Jánosné, garamszegi Géczy Juliánná, aki dús
tára 10,161 ha. Közelében látogatott búcsújáró gazdag családból született 1690 táján. Mint báró.
hely (Máriahegy) és Lőcsefürdő van.
Andrássy Istvánnak, Rákóczi tábornokának, a
A szászok ide telepedése legvalószínűbben II. lőcsei vár parancsnokának szeretője, 1710 febr.
Géza idejében, a XII. sz.-ban ment végbe. Ez a havában ő juttatta Lőcse városát az ostromló
régi város a kétségkívül már az őskorban is lakott császáriak kezére. Valószínűen Andrássynak is
«AÍte-Leutsch» nevű dombon terült el, melyet része volt ebben, mert rögtön ezután nemcsak
1241. a tatárok feldúltak. Megmenekült lakói a császárpártivá lett, hanem öccsét, Krasznahorka
tatárjárás után a mostani helyet választva, a mai parancsnokát is a vár átadására nógatta. KorLőcsét 1245. alapították. V. István a szepesi szá ponayné árulásáért királyi adományt várt s azt
szoknak 1271. adott szabadságlevelében Lőcsét a már meg is Ígérték neki, midőn a száműzött Rá-r
«civitas provinciáé capitalis», a szepesi szász tar kóczi-pártiakkal való címboráskodás gyanúja
tomány fővárosa névvel jelöli. Székhelye volt miatt 1712. Pálffy János parancsára elfogták s
már akkor a szász grófnak. Falairól szintén már miután több izben megtör túrázták, 1715 szept.
akkor történik említés. Az Anjouk korában nagy 25. a győri vár piacán lefejezték. Az ő ábrázola
iparos és kereskedő várossá fejlődik, mint áru tának tartják a Lőcsén, a várfal kapuján volt
megállító hely. A Zsigmond és Nápolyi László régi festményt, melyen egy fehér ruhás, piros
közti harcokban 1403. Debróy István hiába ostro kendővel övezett nőalak a kulcslyukra teszi ke
molta a Zsigmond pártján volt erős várost. 1405- zét, másik kezével pedig a sánc felé int, mintha
től mint tárnoki város szerepel. A XV. sz.-ban a hívogatná a támadókat. Ez most a Szépművé
husziták többször zaklatták az Ulászló pártján szeti Múzeumban van s azt tartják, hogy Czirok
állott várost; az ellenök a felvidéken indított János festette.
hadjáratok egyik alapjául választotta Hunyadi
Lőcsei kalendárium, így nevezték azokat a
Mátyás 1474.1494-ben itt fejedelmi kongresszust nagy hírre vergődött naptárakat, melyek a XVII.
tartottak, melyen II. Ulászló fivéreivel kiegye sz.-tól kezdve a lőcsei Brewer-f éle nyomdában ké
zett. A XVI. sz. pártviszályai közben L. állandó szültek. Az elsőket Fröhlich Dávid késmárki ma
híve a Habsburgoknak és mikor Kassa Szapolyai- tematikus állította össze ; a naptári részen kívül
hoz állott, a királyi Felső-Magyarországnak fő rövid krónikát, apróbb történeteket és jövendölé
helyévé lett. A város polgársága korán csatla seket is közölt, melyek közül egyik-másik köz
kozott a reformációhoz. A XVII. sz.-ban mond mondásossá lett.
hatni tisztán evangélikus lakossága volt. A vá
Lőcsei krónika, másként Hain Gáspár (1. o.)
ros, habár mindig biztosltja hűségéről a Habs lőcsei polgár krónikája, mely 1626-tól kezdve
burg-dinasztiát, mindig rokonszenvez a nemzeti 1680-ig tárgyalja a Szepes vármegyére és L6felkelésekkel. Bethlen 1626. itt írta alá a 2-ik csóre vonatkozó eseményeket. Legfontosabb ré*
bécsi békekötés néven ismert okmányt. II. Rá szei a vallásüldözésekről szólnak. A müvet Wag
kóczi Ferenc felkelése idején állotta ki L. az ner jezsuita (Analecta Scepusü c. művében) cson
utolsó ostromot, amikor 1709—10. Löffelholz 3 kán és éppen a legfontosabb részek kihagyásá
hónapon át lövette. Ez az ostrom szolgáltatta val rendezte sajtó alá. Legújabban (1910.) a Sze
a tárgyat Jókai Mórnak A lőcsei fehér asz- pes vármegyei Tört. Társulat megbízásából teljes
szony c regényéhez (1. Lőcsei fehér asszony). kiadását ke.idték meg Bal Jeromos, Förster Jenő
Ezzel a város hadi fontossága megszűnt; hadi sze és Kauffmp/in Aurél.
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Lőcse-lublói hegycsoport, a Magas Tátra
és a Branyiszkói hegycsoport (1. o.) közt levő
homokkő-láncrész Szepes és Sáros vmegyék ha
tárán, a Poprád és a Tarcza völgye közt; jelentéke
nyebb csúcsai: Repiszkó (1250 m.), Ihla (1284 m.),
Javorinszka (1226 in.)» Kereszthegy (1060 in.),
Osztrahora (949 m.), a lublói völgytől K.-re pedig
a Jankovecz (1170 m.), Kuligura (1252 m.) és a
Jakubjanszki Szimeny (1291 m.), amely az egész
hegycsoport legmagasabb hegye.
Lőcseszentanna (azelőtt: Zavada), kisk. Sze
pes vm. lőcsei j.-ban, (1910) 293 tót lak., u. p.
Tarczafő, u. t. Lőcse.
Löcsevölgyi h. é. vasút, Iglótól Lőcséig ve
zető, 12'7 km. hosszú, rendes nyomtávolságú,
gőzüzemű síkpálya. Megnyílt 1892. Alaptőkéje
1.000,000 kor. A kassa-oderbergi vasút kezeli.
Löcsgúzs, a szekérlétra felső szárán a ten
gellyel függőlegesbe eső vasgúzs, mely a lőcs
tálba fekszik.
Lőcskámva, a lőcs alsó végén levő vashüvely,
melyet a lőcskarikával közös darabból kovácsol
nak ; a löcskarika ós lőcs kapcsolására szolgál.
Ló'csköpü v. csésze, az a köpüszerü, belső szélén
peremes vasrész, melyet a kerék föltevése után
kívülről a tengelycsapra tolunk, erre aztán a
lőcskámva karikáját tesszük, majd pedig a L.-n
és tengelycsapon átmenő kerékszöggel rögzítjük.
Lőcstál, a lőcs felső részénél, a villaszerű szót
ágazásnál (lőesfej) az a bevágás, melybe a lőcs
gúzs befekszik.
Lödös, kisk. Vas vmegye felsőőri j.-ban, (1910)
1888 német lak., postahivatallal, u. t. Szentelek.
Lődözés, háborúban valamely területnek, te
rületrésznek, vagy az erősség valamely homlok
zatának lövedékekkel való elárasztása.
Lőfegyver, 1. Lövöfegyver.
Löífler, Grosser, 3382 m. magas csúcs a Zillertali Alpokban.
Löífler, Fi-iedrich, német higiénikus, a diftéria-bacillus felfedezője, szül. Odera-Frankfurtban
1852 jún. 24., megh. Berlinben 1915 ápr. 9.
1888-ban a higiénia tanára lett Greifswaldban,
1913 óta a berlini Koch-intézet igazgatója. L.
1882. felfedezte a takonykór-, 1884 a diftériabacillust, továbbá a sertésorbáne és sertósvész
okozóját; 1891. az egértifusz bacillusát. Tanul
mányozta a vizgőzfertőtlenítést; az ő tanulmá
nyai szolgáltattak alapot a most mindenütt hasz
nálatos vízgözdezinflciálási eljárásokra. Neveze
tesek immunizálási kísérletei a marhák száj- ós
körömfájása ellen is. Müvei: Das Wasser und
die Mikroorganismen (1896); Vorlesungen über
die geschichtliche Entwickelung der Lehre von
den Bakterien (1884); Die Schutzimpfung gegen
Mául- und Klauenseuche (1903).
Löfftz, Ludwig von, német festő, szül. Darmstadtban 1845 jún. 21., megh. Münchenben 1910
dec. 3. Tanulmányait a darmstadti művészeti is
kolában, majd a nürnbergi és müncheni festé
szeti akadémiákon végezte, mely utóbbinak ké
sőbb tanára, azután igazgatója lett. Mint oktató
igen nagy hatással volt a fiatalabb német festftnemzodékre. Ő maga főleg a régi német és né
metalföldi mesterek (Holbein, Quentin, Mattys,
Van Dyck) befolyása alatt állott. Nevezetesebb

Lögyapot

képei: A séta; Orgonázó bibornok; Fösvénység..
és szerelem; Mária mennybemenetele (a freisingi
dómban); Magdolna a halott Krisztust siratfa
(a müncheni új képtárban); Eurydike (u. o.); Rot
terdami Erasmus dolgozószobájában (a stuttgarti
királyi múzeumban) stb.
Lögérpatony, kisk. Pozsony vmegye duna
szerdahelyi j.-ban, (i9io) 450 magyar lak., u. p.
Szentmihályfa, u. t. Nagylég.
Lőgyakorlatok, 1. Céllövés.
Lögyapot (piroxilin, nitrocellulóz, kexanitrocellulóz, cellidóznitrát), Schönbeintöl 1846. felfe
dezett robbantószer, amelynek képlete:
C6H,(N03)3Oa (cellulóztrinitrát) v. C12H14(NOs)804
(cellulózhexanitrát). Mind a két képlet szerint a L.
alkotórészeinek viszonyos mennyisége és így szá
zalékos összetétele ugyanaz, csak molekulasúlyaik
és szerkezeteikkel kapcsolatos tudományos neveik
különbözők. A L. készítésének lényege a követ
kező : 1 sr. jól megtisztított és kiszárított pamutot
24 óráig áztatnak 10°-ra lehűtött olyan savelegy
10 sr.-ben, mely 1 térfogat 1 5 fajsúlyú tiszta kon
centrált salétromsavból és 3 térfogat 185 fajsúlyú
tiszta koncentrált kénsavból áll. Ezután centri
fugáló gépekben vagy sajtolással a savnak fölös
legét eltávolitván, nagyobb mennyiségű vízbe
dobják és több napig folytonosan tiszta vízzel
mossák, végül az alacsonyabb cellulóznitrátok
(kollodiumgyapot) kioldása végett 1 rósz alko
holból és 3 rész éterből álló elegyben áztatják és
enyhe hőmérsékleten (25—27°) megszárítják. A
sajtolt (komprimált) L. hasonló módon készül, az
zal a különbséggel, hogy a jól kimosott tömeget
a papírgyárakban használatos gépekben (rag engine) felaprózzák, forró vízzel péppé alakítják é3
nagy nyomású (600 atmoszférája) sajtológépekben hengeralakuvá formálják. A L. pamuthoz
hasonló test, mely alkoholban, éterben, kloro
formban stb. oldhatatlan, aceton igen gyengén és
lassan oldja fel, feloldódik azonban koncentrált
savakban. 150—180°-ra melegítve (néha már
136°-on) olyan gyorsan fellobban, hogy a puska
porra helyezett L. a meggyújtáskor a lőport
nem lobbantja föl. E sajátsága miatt tenyérre
téve veszély nélkül meggyújtható. A tiszta L.
a levegőn nem változik meg, a direkt nap
fény kis mértékben elbontja. Könnyebben bom
lik akkor, ha nedves, legkönnyebben, ha nem
volt tökéletesen kimosva. As ilyen L.-ból gázok,
néha vörös gőzök fejlődnek. A lassú bomlás kö
vetkeztében gyakran a raktárakban veszélyes
robbanások következnek be, melyek iszonyú rom
bolásokat okoznak (Bouchetben, Dartfordban,
Hirtenbergben). Tapasztalás szerint a L. sokkal
állandóbb lesz, ha kimosás után híg szóda- vagy
vízüveg- (nátriumszilikát) oldatba áztatják. Leg
fontosabb sajátsága, hogy ütéstől, erősebb lökéstől
vagy durranó kénesővel meggyújtva igen hevesen
felrobban. A L.-ból a fellobbanáskor nagy menynyiségü gázalakú test képződik (1 gr. L.-ból a
búvárok szerint 500—720cm3 gáz fejlődik), mely
főként szénoxidból, nitrogónoxidból, széndioxidból,
vízgőzből, metánból és nitrogénből áll. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy a L. fellobbanásakor a nagy
mennyiségű gázon kívül igen magas hőmérsék
let, a számítás szerint 6000°, úgyszólván pillanat
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alatt fejlődik, mely a képződött gázoknak óriási
feszítő erőt kölcsönöz, megérthetjük a L.-nak
rendkívüli robbantó hatását, mely 4—5-ször na
gyobb a puskapor robbantó erejénél. B rendkívül
erélyes hatása miatt lövőfegyverekben nem hasz
nálják, mert azoknak anyagát jóval hamarább
tönkretenné, mint a puskapor. Dejannál nagyobb
mennyiségben alkalmazzák a sajtoltL.-ottorpedók
megtöltésére, robbantó szerül ós másféle robbanó
anyagok (dualin, robbanó zselatin stb.) készíté
séhez.
Lögyapotdinamit, 1. Robbanó szerek.
Löhe, Wilhelm, német lutheránus teológus,
szül. Fürthben 1808 febr. 21., megli. Neudettelsauban 1872 jan. 2. Mint lelkipásztor és egy
házi író sokoldalú tevékenységet fejtett ki. 1849
óta belmissziói, 1854-től kezdve női diakonátusi
egyleteket alapított. Főbb müvei: Drei Bücher
von der Kirche (Stuttgart 1845); Eosenmonate
heiliger Frauen (1860)."Mindkettöben a katoliciz
mushoz közeledést árul el. V. ö. Wilhelm Löhe's
Lében, aus seinem schriftlichen Nachlass zusammengestellt (1874—80, 2 köt.).
Löher, Franz von, német történetíró, szül.
Paderbornban 1818 okt. 15., megh. Münchenben
1892 márc. 2. A müncheni egyetem tanára lett
1856. és 1865—88-ig a bajor állami levéltár
igazgatója volt. Nevezetesebb müvei: Jakobáa
von Bayern (Nördlingen 1862—69, 2 köt.);
Archivlehre (Paderborn 1890); Kulturgeschichte
der Deutschen ím Mittelalter (München 1891—94,
3 köt.). Magyarországon is megfordult s utazá
sát Die Magyarén und andere Úngarn (Leipzig
1874) cím alatt adta ki, melyben az itt észlelt
viszonyokat nagy elfogultsággal és rosszakarat
tal tünteti fel. Hasonló szellemű Das Erwürgen
der deutschen Nationalitát in Ungarn (München
1874) c. müve.
Löherer Andor, közgazdasági iró, szül. Buda
pesten 1846 febr. 14. 1881—83-ig a bodrogközi
tiszaszabályozási társulat igazgató-felügyelője
volt. 1891-ben Budapesten a Magyar Föld c.
lapot szerkesztette s a közgazdasági irodalomban
a napi- és a szaklapok terén fejtett ki élénk te
vékenységet. Önálló művei: Gazdasági válság
és a búza árhanyatlása Magyarországon stb.
(Budapest 1896); A. Il-ik Königgrátz. A német
vámszerződés bírálata stb. (1905); Az amerikai
kivándorlás és visszavándorlás (1908); Magyar
ország szerepe és hivatása a világgazdaságban,
hitele és jelzáloglevelei (1913).
Lökés, 1. Ütközés..,
Lökésháxító, 1. Ütköző készülékek.
Lökös (azelőtt: LSkösháza), kisk. Gömör- és
Kishont vmegye tornaijai j.-ban, (1910) 249 ma
gyar lak., u. p. és u. t. Harkács.
Lőkösfalva (azelőtt: Levkosest), kisk. KrassóSzörény vm. bégai j.-ban, (1910) 784 oláh lak.;
u. p. Bégamonostor, n. t. Bethlenháza.
Lőkösháza, Elek községhez tartozó puszta
Arad vm. eleki j.-ban, U9iofl391 német, oláh és
magyar lak., vasútállomás, posta-, távíró- és
telefonhivataí.
Lökupak, 1. Robbanó szerek.
Löllingit (ásvj, vasarzenid, képlete FeAs.,, több
nyire kevés ként is tartalmaz. Rombos-reiidszer-
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beli kristályai a markazittal izomorfok. Ezüst
fehér vagy acélszürke, karca fekete, fómesfényü;
többnyire csak rostos vagy szemcsés, sugaras
tömegekben terem. Lelőhelyei: Reichenstein Szi
léziában (szerpentinben fénylő tűk), Breitenbrunn;
Lölling Karintiában (vaspátban), Schladning Stá
jerországban, Andreasberg a Harz-hegységben.
Az arzén előállítására használják. A leukopirit
kevesebb arzént tartalmaz, képlete Fe3As4 vagy
Fe2As3; lelőhelye: Reichenstein Sziléziában, ahol
aranyat is tartalmaz. L. még Glaukopirit.
Lönhárt Ferenc, erdélyi püspök, szül. Nagy
ágon (Hunyad vm.) 1819 okt. 3., megh. Gyulafehérvárott 1897 jún. 28- Pappá szentelték 1844
júl. 28. Előbb a püspöki udvarban működött mint
iktató; 1848. teol. tanár, majd püspöki titkár,
1854. irodaigazgató, 1858. kanonok, 1864. ko
lozsvári plébános, 1881. gratianopoli felszentelt
és erdélyi segédpüspök, 1882 márc. 30. erdélyi
püspök lett. Számos templomot építtetett és fel
szerelt, az erdélyi státus gimnáziumainak, elemi
iskoláinak ügyét rendezte, egyes iskoláknak dí
szes palotákat emelt stb., úgy hogy egyházi,
iskolai és jótékonysági célokra tett adományai
meghaladják a 400,000 koronát. V. ö. Dr. Bilinszky és Prokupek, L. F. élete (Nagyszeben
1894).
Löning, 1. Edgár, német közjogász, szül.
Parisban 1843 jún.14.1869-ben magántanár lett
Heidelbergben, 1872. rendkívüli tanár Strassburgban, 1877. rendes tanár Dorpatban, 1883.
Rostockban, 1886. Halléban. Főbb müvei: Geschichte des deutschen Kirchenrechts (Strassburg
1878, 2 köt); Lohrbuch des deutschen Vervraltungsrechts (Leipzig 1884); Die Reprásentativverfassung im 19. Jahrhundert (Halle 1888);
Grundzüge der Verfassung des Deutschen Reichs
(Leipzig 1901, 3. kiad. 1909)); Gerichtsbarkeit
über fremde Staaten und Souverane (Halle 1903);
Kaiser und Reich (1913). Másokkal együtt ki
adta a Handwörterbuch der Staatswissenchaften
c. művet (2. kiad. 1898—1901, 7 köt.). A Jahrbücher f ür Nationalökonomie und Statistik cimü
gyűjtemény egyik szerkesztője.
2. L., Richárd, német jogász, L. 1. öccse, szül.
Majna-Frankfurtban 1848 aug.l7.,megh. Jenában
1913 szept. 19.1875-ben magán-, 18787 rendkívüli
tanár lettHeidelbergben; 1882. rendes tanár Jená
ban. Főbb müvei: Der Vertragsbruch im deutschen
Reeht (Strassburg 1876); Die Widerklage im
Reichszlvilprozess (Berlin 1881); Grundriss zu
Vorlesungen über deutsches Strafrecht (Frankfurt
1885); Die strafrechtliche Haftung des verantwortlichen Redaktenrs (Jena 1889); Geschichte
der strafrechtlichen Zurechnungslehre (1. köt.,
u. 0.1903).
Lönnrot, Elias, népköltésgyüjtő, nyelvtudós
és a modern finn irodalmi nyelv egyik megal
kotója, szül. Sammattiban 1802 ápr. 9., megh.
u. 0.1884 márc. 19. 1853—62-ig a helsingforsi
egyetemen a finn nyelv ós irodalom tanára volt.
1828-ban beutazta Finnországot, Lappföldet, Ingermanlandot ós ÉNy.-i Oroszországot filológiai
kutatások céljából. Kutatásainak első eredménye
volt a Kantele (4 füzet, 1829—1831), melyben
régi és újabb finn nóphagyományokat adott ki
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Lőpor

Ezt követte 1835. a finnek nagy nemzeti eposza, szorítják össze, hogy a 2 cm. vastag lőporanyag
a Kalevala (1. o.), mely ekkor jelent meg először. lepénynek minden négyzetcentimóternyi felüle
A Kanteletar (Helsingfors 1887) szintén a finn tére 120—130 kg. nyomás gyakoroltassák. Az
népköltés lírai és balladás dalainak gyűjteménye; ekként elkészült lepényeket azután szétzúzzák és
kiadott ezután finn találós meséket és közmondá a lőporszemeket 8—10 szita segítségével külön
sokat két kötetben: Suomen kansan arvoituksia böző nagyságuk szerint osztályozzák. A lőpor
(Helsingfors 1844) és Suomen kansan sananlas- szemek végre csiszoltainak, amire egy perc alatt
kuja (u. o. 1842), továbbá az ehhez hasonló rá 3000—3500-szor forgatott fahengerc alkalmaz
olvasások (Loitsurunoja, u. o. 1880) gyűjteményét. nak, melyben a lőporszemek egymáshoz való
Nyelvészeti főműve a finn-svéd nagyszótár (u. o. súrlódásukkal csiszolják egymást. A puskák szá
187-4—80). A finn fővárosban 1902. szobrot állí mára apróbbszemü, tehát gyorsabban elégő, az
tottak neki, amely Wikström sikerült műve. V. ö. ágyúk számára pedig nagyobbszemű, azaz las
Ahlqvist, Blias L. (Helsingfors 1885).
sabban elégő L.-t gyártanak. A kockalőpor alatt
Löns, Hermáim, német író, szül. Kulmban a nedves lőpornak kockaalakúra való sajtolását
1866 aug. 29., elesett a harctéren Reims elótt értjük. A lőporszöveteket ragasztóanyag tartja
1914 szept. 27. Hírlapíró volt Hannoverben. Főbb össze; Nobel-féle találmány. Az Olaszországban
művei: Mein braunes Buch, Heidebilder (Hannover használt battisztit 50°/0 glicerinnitrátot tartal
1907 és 1913); Mein blaues Buch, Báliadén und maz és kocka-, szalag- vagy fonál-alakban (filit)
Romanzen (1909) és Der letzteHansbur (1909), Der állítják elő. A vontcsövű lövőfegyverekben a löve
JVehryolf (1910), Das zweite Gesicht (1912) c. re dék nem engedhet oly gyorsan a lőporgázok nyo
másának, mint a régi, simabelsejű csövekbe töl
gények. " Í-~W-«~W.Í>- •; •-• -.'yvíssís.
tött golyók s ezért kívánatos, hogy a lövedék ki
Löntsch, folyó, 1. Klön.
Lőpor, oly szilárd keverék, amely meggyújtva lövésére használt L. nem egyidejűleg, hanem csak
hirtelen gázzá változik s miután ez utóbbinak azon időköz tartama alatt égjen el teljesen, ame
térfogata sokszorta nagyobb, mint a szilárd álla lyen át a lövedék még a csőben halad. E cél eléré
potban volt anyagé, a nagyobb térfogat elfogla sére az amerikaiak a polgárháború kitörése után
lására irányult kiterjeszkedése következtében (1862.) a L.-t többszörösen átlyuggatott hengerekbe
igen nagy nyomást gyakorol a ki terjeszkedésének préselték, melyek természetesen nem oly hirtelen
ellenálló tárgyakra, mint pl. a puska- vagy ágyú égtek el, mint az aprószemű L. Európában 1889
cső üregét elzáró lövedékre. A XIX. sz. közepéig óta készítenek ily nem éppen hengerbe, hanem
főleg L.-t használtak a lövöfegyverekkel (puska, többoldalú prizmákba préselt prizmatikus L.-t a
ágyú, revolver stb.) való lövésnél s a repeszté- nagy űrméretű vontcsövű ágyúk számára. Angliá
seknél; később, főleg ez utóbbi célra, mindinkább ban különben ágyúkból való lövésre már 1867 óta
lőgyapotot s azután nitroglicerint meg dinamitot használnak mogyoró-nagyságú szemekből álló
kezdtek használni. 1880 óta a közönséges vagyis L.-t, melynek szemei előbb gömbölyűek, később
fekete lőport kevés füstöt fejlesztő keverékek szabálytalan alakúak (pebble-powder, a. ni. kavi
kel és vegyülékekkel iparkodtak pótolni. A kö csos L.) voltak, az igen nagy űrméretű ágyúk
zönséges vagyis fekete lőpor alkotórészei: faszén, számára azonban az angolok is már 1865 óta
salétrom és kén. A kén okozza a szénnek gyors használnak hengeres-szemű (pellet-powder) L.-t.,
elégését, melyhez a szükséges oxigént a salétrom melynek egyes hengerkéi 6 43 grammot nyom
szolgáltatja; a szénnek elégése által keletkezett nak. A L., különböző keverési arányainak meg
szénsavgáz mintegy ezerszer nagyobb térfogatú, felelően, 270°—320° hőnél gyulád meg.
mint amilyent a L. elfoglalt s e térfogattá való
A legújabb időben a katonaság mindinkább le
kiterjeszkedésével löki ki nagy erővel a lövedéket hetőleg kevés füstöt fejlesztő L.-t kivan. E köve
a csőből. A szenet főleg mogyoró-, hárs-, fűz- vagy telmény kielégítésére igen különböző nüropreszilfából égetik vaslemezekből készített hengerek parátumokat hoztak javaslatba; ilyenek a sok
ben 280°—432° hőmérséklet mellett. Kémiai szá között pl. UcJiatius lövőanyaga, melyet 16 r. füs
mítás szerint a L. keveréséhez 14'6 rész szent, tölő salétromsavval és 8 r. kénsavval leöntött
115 r. ként és 739 r. salétromot kellene venni; e bui'gonya-keményltöből készítenek; továbbá Avr
keverékarányt azonban aszerint, amint a L. ren gendre fehér L.-a, melyet 50 r. klórsavas ká
deltetésének megfelelően gyorsabb vagy kevésbbé liumból, 25 r. vérlúgsóból és 25 r. fehér cukorból
gyors elégés kívánatos, megváltoztatják; Így pl. készítenek; a Schultze által készített, füsttelennek
a hadseregünk számára készített puska-L. keve elnevezett L., melyet tisztított farostoknak sa
réséhez vettek: 16 r. szent, 9 r. ként és 76 r. létrom- és kénsav-keverékbe való mártásával,
salétromot és a repesztó porhoz még inkább sza megszáritásával s azután kálisalétrommal és vér
porítják a salétrom mennyiségét, hogy a gáz lúgsóval való itatásával állítanak elő. Yieüle
fejlődés még rohamosabban történjék. A L.-t al Franciaországban zselatinált lőgyapotból készít
kotó anyagokat a keverés előtt igen kisszemű «füsttelen» L.-t s ezt az eljárást követte a spandaui
porrá törik, hogy a különböző anyagok lehetőleg lőporgyár is a német gyalogság számára gyár
jól keveredjenek. A porrátörésre ezelőtt zuzó- tott, igen kevés füstöt fejlesztő L. gyártásánál. A
malmokat, vagy zúzókalapácsmüveket használ francia hadsereg számára Paleina is gyárt kevés
tak, újabb korban inkább gyorsan forgatott henge füstöt fejlesztő L.-t szalmából, melyből úgy, mint
rekben (dobok) bronzgolyókkal törik porrá az a papírgyártásnál, pépet s ebből 15 mm. vastag
alkotórészeket. A megnedvesített alkotórészeket lemezeket gyárt; ez utóbbiakat kénsavas salét
azután keverőmalmokban pogácsaszerü dara romsavba mártja, megszárítja, azután szenet é3
bokká keverik össze s ezután lőporprésekben úgy salétromot is tartalmazó dextrinoldattal itatja 8
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végül megszárítja: ezt az eljárást utánozza Hengst
is Angolországban. Igen jó füsttelen L.-t gyárt
Gaeus is (Hamburgban) 15 r. humuszsavas am
móniák, 60 r. kálisalétrom és 25 r. kollódiumnak
keverésével. Végre még említésre méltó a francia
haditengerészet által a torpedók megtöltésére
használt robbantószer, melyet 90 r. pikrinsavas
káliumnak 10 r. kálisalétrommal való keverésével
gyártanak. (L. még Lövöflyyver).
A L.-t Kínában találták fel, de ott nem hasz
nálták fel soha lövőszernek, hanem tsakis raké
ták és általában tűzijáték-szerek készítésére. Lövésrea L.-t legelőbb a mohammedán hadseregek
(Kis-Ázsiában és a pirenei félszigeten) használták;
történelmileg megállapított tény, hogy a granadai mórok 1323. már ágyúkkal ostromolták
Bazát. Keresztény írók közül a mindenesetre a
XII. sz. előtt élt Marcus Graecus írja le először a
L.-nak hadi célokra való felhasználását a Liber
ignium ad comburendos hostes című művében. A
XIII. sz.-ban Albertus Magmis és Bacon Roger ír
tak le a L. készítésének módját. Franciaországban
(Bordeauxban) már 1326. gyártottak L.-t. Német
országban (Augsburgban) 1340. állították fel az
első L.-gyárat.
Lőporárulás, 1. Lőporegijedáruság.
Löporegyedaruság esetében a lőpor és egyéb
robbanószerek előállítása és árusítása az állam
kizárólagos joga, nem annyira pénzügyi, mint in
kább honvédelmi és közbiztonsági okokból. Fenn
áll Franciaországban, Magyarországban, Ausz
triában és Szerbiában. Ausztriában és hazánkban
a L. közös jövedék, amely a cs. és kir. hadügy
minisztérium kezelése alatt áll. Az 1853 márc. 31.
kelt nyiltparancs és az 1856. ápr. 15. kelt pénz
ügyminiszteri rendelet szerint lőport és más
robbanószert (dinamit, nitroglicerin) csak a cs. ós
kir. tüzérfőparancsnok engedélye alapján szabad
előállítani s az egész előállított mennyiség meg
határozott árban beszállítandó a cs. és kir. lőporezertárakba. A löporgyárosok a gyártáshoz szük
séges salétromot a kincstári raktárakból kapják.
A lőporgyártási engedély személyhez kötött jog,
amely el nem idegeníthető és bármikor elvon
ható. Lőpor és más robbanószer csak belügy
miniszteri engedéllyel árusítható. Az engedélyes
a lőport és robbanószereket meghatározott áron
attól a kincstári lőporraktártól köteles beszerezni,
amelyhez utalva van s meghatározott áron tar
tozik azokat árusítani. A beszerzett és eladott
mennyiségről árújegyzéket kell vezetni. Az áru
sok a pénzügyőrség ellenőrzése alatt állanak.
Külföldről lőport vagy más robbanószert behozni
vagy a monarchián keresztül szállítani csak a cs.
és kir. tüzórfóparancsnok engedélyével szabad.
Az utasok azonban saját szükségletükre 056
kg.-ot meg nem haladó lőport előzetes engedély
nélkül is magukkal hozhatnak. A ki lőport vagy
más robbanószert engedély nélkül termel, árusít
vagy forgalomba hoz, jövedéki kihágást követ
el és a- kihágás tárgyának elkobzásán felül min
den 0 56 kg.-nyi mennyiség után 16 K pénz
büntetéssel büntetendő.
Lőporjövedék, 1. Löporegyedaruság.
Lőpormalom, 1. Lőpor.
Lőpormonopólium, 1. Löporegyedaruság.

Lőrenthey

Löporösszeesküvés, az I. Jakab uralkodásával
elégedetlen angol katolikusoknak az a terve, hogy
a parlament épületét a királlyal együtt légbe
röpítik. A L. tervezői Thomas Percy és Róbert
Catesby nemesek voltak, résztvevői közül még
Guy Fawkes (1. o.) említendő. Az összeesküvők
álnév alatt kibérelték a parlamenti épület pince
helyiségeit s oda lassankint 4500 kg. lőport hord
tak össze. Az volt a tervük, hogy 1605 nov. 5.,
mikor a király megnyitja a parlamentet, légbe
röpítik azt. Tíz nappal előbb Mounteagle lordot
egyik összeesküvő figyelmeztette, hogy ne men
jen el a parlament megnyitására, mert borzasztó
veszedelem éri. A lord feljelentésére átkutatták
a parlament összes helyiségeit s rájöttek az el
rejtett lőporra. Az összeesküvők egy része vidékre
menekült, de ezek Holbeach kastély védelmében
mind elestek. A többieket Londonban kivégez
ték 1606 jan. 30. és 31. A szerencsés megszaba
dulás emlékére a londoni nép századokon át kör
menetet tartott nov. 5-én, melynek végén egy, a
pápát ábrázoló szalmabábot elégettek. V. ö. Sidney, History of Gunpowder Plot (London 1904).
Lőporüreg, lövegeknél a cső ama része, melybe
töltéskor a lőportöltényt helyezik el; közönsége
sen kamarának (1. o.) nevezik. Ezelőtt a védőgá
tak azon üregeit is L.-eknek nevezték, melyekben
a tüzérség a lövegek megtöltéséhez szükséges lőporkészletet oltalmazta az ellenség lövedékeinek
hatása ellen; most ezeket az üregeket lőszerfülkéknek nevezik, mert nemcsak a lőport, hanem a
robbantó anyagokkal megtöltött lövedékeket is
meg kell oltalmazni az ellenséges lövedékek ha
tása ellen.
Lőre, csiger v. törkölybor, borszerü silány ital,
mely úgy készül, hogy a kisajtolt törkölyt azon
nal leöntik vízzel, néhány órai állás után újból
kisajtolják s az így nyert levet kierjesztik. Cukor
hozzáadását bortörvényünk nem engedi meg.
Lőrente nemzetségének első ismert tagja, Lő
rénk, 1251. már nem élt; fia János 1259. már
comes és nagyapa. Dedalus 1236-ban pristaldusa
volt Gyula országbírónak. VIII. Bonifác 1297. el
tiltotta a Lőrentéket a pannonhalmi apátság meg
támadásától s folytonos zaklatásától. 1236—1456
közt a nemzetségnek a Dunántúl 25 birtokát em
lítik. B nemzetségből váltak ki a Bezerédjek é3
a Lőrinczyek. V. ö. Wertner, Nemzetségek (II.).
Lőrenthey Imre, paleontológus, egyetemi ta
nár, szül. Pesten 1867 ápr. 17. Tanulmányai vé
geztével hosszabb tanulmányúton bejárta úgy
szólván egész Európát; 1893-ban Hantken Miksa
s később Koclx Antal egyetemi tanárok asszisz
tense, majd adjunktusa, 1896. az egyetemen
magántanár s 1908. az őslénytan rk., 1914. rendes
tanára lett. Egy évet Zittel müncheni paleonto
lógus tanár intézetében töltött s Bajorország egy
részét is tanulmányozta geológiai szempontból.
A Magyar Tud. Akadémia 1905. levelező tagjává
választotta. Számos tanulmányt írt a harmadkori
rákokról s a pannoniai-pontusi képződményekről.
Ő ajánlotta az egész fiatal harmadkori congeriás
rétegcsoportra a pontiisi helyett a Telegdi Roth
Lajostól már 1870-ben először alkalmazott pan
nóniai emelet elnevezést, amit a hazai és kül
földi geológusok egy része el Is fogadott. Fő-
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müve Die pannonische Fauna von Budapest címen
1902-ben Stuttgartban jelent meg a Paleontographica 48. kötetében.
Lőrések, a védőharcot vívó csapatokat az el
lenség lövedékei ellen óvó, v. az ellenség által való
célbavételt megakadályozó fedezékekbe (falakba,
mellvédekbe stb.) készített nyílások, melyeken át
a védők lövőfegyvereiket (puskákat, ágyúkat, gép
puskákat stb.) az ellenség ellen használhatják,
anélkül hogy a lövőfegyvereket használó kato
nákat az ellenség célba vehetné. Megkülönbözte
tünk löveg-L.-et és a puskákkal harcolók számára
készített közönséges L.-et; ez utóbbiak külső
nyilasai a puskacső átmérőjénél csak valamivel
szélesebbek, mig a belső nyílások oly szélesek,
hogy a lövész puskáját a szükséghez képest ol
dalt is irányíthassa. A löveglöréseknél megfor
dítva, a külső nyilas szélesebb a belsőnél s va
lamennyi igen vastag falakba vágott lőrés leg
keskenyebb nyílása a falnak közepére esik.
Lőrinc, szentek: 1. L- szerpap, vértanú, a római
7 szerpap feje, niegh. 258 aug. 10., 3 nappal atyai
barátja, II. Sixtus pápa halála után. Miután a
tőle követelt egyházi kincsek helyett a szegé
nyeket vezette a kormányzó elé, ez öt izzó vas
rostélyon tüzhalálra Ítélte. Sírja fölé Nagy Kon
stantin császár fényes templomot építtetett, ez a
Szt. Lőrincnek a falakon kívül levő bazilikája
(Basilica s. Laurentii extra muros, Basiliea di S.
Lorenzo fuori le mura). Emléknapja aug. 10.
2. L., brindisi-i (Cesare de Rossi), a kapuci
nusok rendfőnöke, szül. Brindisiben 1559 júl. 22.,
megh. Lisszabonban 1619 júl. 22. A bajor, osz
trák és spanyol udvarok részéről fontos diplomá
ciai állásokat töltött be. Nevét különösen a tö
rökök ellen való háborúkban tette ismeretessé.
Kiváló részt vett a székesfehérvári csatában
1601 okt.ll. Szentté avatták 1881. ünnepe júl. 7.
3. L., Justiniani (Giustiniani), szül. Velencé
ben 1381., megh. 1455 jan. 8. Előbb (1400 óta)
kanonok volt Olga szigetén, 1433. castellói, 1451.
velencei püspök és első patriarcha. Szentté avat
ták 1590-ben Ünnepe szept. 5. Aszketlkai érte
kezéseit, beszédeit és leveleit kiadták Baselben
(1560).
Lőrinc, ellenpápa 498(501)—505. A törvénye
sen megválasztott Symmachus (L o.) ellenében
498. a bizánci párt pápává tette meg (Lőrincegyházszakadás), de Nagy Teodorik előtt meg
hajolt, mire püspök lett Nuceriában. 501-ben
azonban hívei ismét rávették az egyházszaka
dásra, miért is a páAmazsinat (1. o.) 501 okt. 23.
kiközösítette. L. csak 505-ben vonult vissza vég
legesen és mint aszkéta élt és halt meg Pestus
szenátor birtokán.
Lőrinc, több magyar főember neve:
1. L. esztergomi érsek, 1100 táján Esztergom
ban tartott egy híres egyházi zsinatot. 1111-ben
Kálmán király nevében ő állította ki a dalmát
papság kiváltságlevelét. Rósztvett a király szá
mos hadjáratában a Kálmán és Álmos közt nem
egyszer lépett föl mint békéltető. Kitűnt bölcsé
szeti képzettségével s nagy tudományával. 1114
febr. ő koronázta meg II. Istvánt. 1116 máj. 13. a
csehekkel vívott csatában Lucskó mezejón ő men
tette meg a király életét.
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2. L. comes, Imre királyt egy máraniarosi va
dászaton megmentette a haláltól, de a megbok
rosodott ló L.-et annyira összerugdosta, "hogy
egyik kezét le kellett vágni. Imre király L.-et
1199. a Fertő mellett egy Paga nevű öt ekényi
földdel jutalmazta meg.
3. L., az Athinay-család ősapja, résztvett a
mohi csatában (1241). 1242—51-ig erdélyi vajda
és valkói főispán volt s IV. Béla 1243 jan. 27.
jóváhagyta Erdélyben a tatárjárás után tett min
den intézkedését. 1257—63 közt soproni főispán
s 1259—65-ig tárnokmester. Királya a hűtlen
Konrád pohárnokmester roppant uradalmát, az
óvári várral együtt, neki ajándékozta. V. István
ugyan visszaadta Konrád uradalmait, de 1263
dec. 17. L.-et Sopron vmegyében «az egész Locsmánd vmegyé»-vel s Lánzsér várával kárpótolta.
1272-ben L. lett az ország nádora s 1273. baranyai
főispán és a kunok birája volt. 1274-ben IV.
László oldalán vett részt a fövenyi csatában. 1277
táján halt meg s a borsmonostori apátságban
temették el.
4. L., az előbbinek fla, Erzsébet özvegy királyné
1290-ben dicsérettel emelte ki róla, hogy hü
és kiváló módon szolgált neki, vészes időkben
magát és vagyonát készségesen bocsátotta a ki
rály rendelkezésére, követségben járt s az osztrák
herceg egyebek közt három várát is elfoglalta.
A királyné különben hozzá adta nőül valamelyik
kun rokonát, kitől Miklós, Jakab, János ós Péter
nevű fiai születtek.
Lőrinc pap, 1. Nagybotu Lőrinc.
Lőrincz Gyula, egyházi író, szül. Keszegfalván (Komárom vm.) 1862 ápr. 10. Pappá szenteltetése óta (1886.) tanár, később egyúttal konviktusi alkormányzó és kormányzó volt Nagy
szombatban. 1912-ben állami főgimnáziumi ta
nár lett Szentgotthárdon. Tagja a Szent-Istvántársulat tud. és irod. osztályának. Önálló müvei:
A vegyes házasságok, különös tekintettel Ma
gyarországra (1890); A keresztes hadjáratok je
lentősége a pápaságra, különös tekintettel Magyaro-rszágra (1894); Magyarország ezer éves
történetének bölcselete (1896); A magyar törté
net századai (1896). V. ö. Zelliger Á., Egyházi
írók csarnoka.
Lőrinczfalva, kisk. Maros-Torda vm. marosi
alsó j.-ban, (1910) 517 magyar* lak.; u. p. és u. t.
Nagyteremi.
Lőrinczi, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (1910)
3975 magyar lak.; vasúti állomás, posta-, táviróés távbeszélő-hivatallal. Közigazgatásilag ide tar
tozik a selypi cukorgyártelep, 1. Selyp.
Lőrinczi, Lehr Zsigmond (1. 0.) írói neve.
Lőrinczréve, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi
j.-ban, (i9io) 479 magyar és oláh lak.; u. p. éa
u. t. Nagyenyed.
Lőrinczvágása (azelőtt: Vavrincz), kisközség
Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 115 rutén lak.;
u. p. Reménye, u. t. Tapolyhanusfalva.
Lőrinczy György, író, szül. Nagykállóban
(Szabolcs) 1860 dec'. 26. Bölcsészeti és jogi tanul
mányait Budapesten elvégezvén, egyideig hiva
talnok és lapszerkesztő volt Rimaszombatban,
majd a Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület titkára Nyitrán. 1899-ben állami szolga-
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latba lépett s mint tanfelügyelő Komáromban,
Budapesten, Nyitra és Gömör vm.-ben működött.
1911 óta szerkeszti a, Kisdednevelés c. pedagó
giai szaklapot. A Petőfi-Társaság 1908. rendes
tagjává választótta,1911-benKomárom vármegye
fényesen megünnepelte írói jubileumát. Irodalmi
működését versekkel kezdte, melyek Nefelejts
c. alatt összegyűjtve 1888. jelentek meg, azóta
jobbára a szépprózát műveli. L. egyike leg
magyarabb érzelem- és gondolatvilága íróinknak.
Elbeszéléseinek, rajzainak, leírásainak tárgya ki
zárólag a magyar föld és népe; megfigyeléseit
közvetetlenül, természetesen, az egyszerűség bá
jával tolmácsolja, rendszerint némi melancholiával. L. az ifjúsági irodalmat is több értékes
elbeszélő kötettel gyarapította. Nevezetesebb mű
vei : A magam földjén (1898); Kis falum
(1898); A becsület útján (1899); Falusi poten
tátok (1900); Igaz történetek (1900); Megtépett
fészkek (1902); A bujdosók (1902); Eötvös Jó
zsef báró (1902); Hűséges szivek (1903); A
bizófalvi harang szava (1904); Geréblyém alól
(1906); Aranykarikák (1906); Mátyus földjén
(1906); Magyar dicsőség (1907); Játék közben
(1908); Túl a sövényen (1908); Kis diákjaim
(1908); A rétek lelke (1909); Mikszáth Kálmán
(1909); A verdibáli nász (1911); Titokban (1911);
Útitársaim (1911); Az igmándi bég (1911); A
kávai fűzfák (1911); Amit a kender mesél
(1911); Fekete rózsák (1912); Dejanira és más
novellák (1912).
Lörrach, az ugyanily nevű badeni kerület
székhelye, (1910) 14756 lak., posztó-, selyemszalagés pamutszövéssel, csokoládé-, órarúgó- és sör
gyártással ; közelében Rötteln várromjaival.
Lösch (csehül: Lisén), község Brünn morva
kerületi kapitányságban, (1910) 5278 lak. Neveze
tes gyümölcskereskedéséröl.
Löscher, Valentin Ernst, szül. 1673. Sondershausenben, megh. 1749 febr. 12. Drezdában, mint
szuperintendens. Ő volt az első teológiai folyó
irat megalapítója s a pietizmus egyik fötámadója.
Folyóiratát 1702 óta adta ki Unschuldige Nach
richten von altén und neuen theologischen Sachen
címmel.
Löschhorn, ATbeii, német zongoraművész és
zeneszerző, szül. Berlinben 1819 jún. 27., megh.
u. o. 1905 jún. 4. Lndwig Berger tanítványa.
Kitűnő zongorázó volt, nevét azonban főként pe
dagógiai irányú művei tették ismertté az egész
világon. írt bibliográfiai müvet is: Wegweiser in
der Pianofortelitteratur (J. Weis-szel egyetemben
1862, 2. kiad. Berlin 1895).
Löschinger, 1. Hugó, festő, L. 2. fia, szül.
Budapesten 1875 ápr., megh. Grafrathban, Mün
chen mellett 1912. Művészeti tanulmányait a
budapesti Mintarajziskolában végezte, ahol külö
nösen Székely Bertalan volt reá nagy hatással.
Nagy kompozíciókat tervezett, egy ilyenre (Szent
László megszabadítja az elraboltmagyarleányt)
1908. a Műcsarnokban a Vaszary-díjat kapta.
Falfestményeket festett a késmárki Thökölykápolna, a kassai Rákóczi-sírbolt falaira és'a
szekszárdi múzeum termeibe. Az iskolai faliképek
állami pályázatán öt díjat kapott. Halála előtt
két évvel München közelébe költözködött, ahova
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különösen Zügel vonzotta s ott ő is nagy állatkópoket festett. B hátrahagyott művei 1913. vol
tak kiállítva a Műcsarnokban.
2.L. Zsigmond, festő, szül. Budán 1843., megh.
1887. A festő-akadémiát Bécsben elvégezvén,
huzamosabb időt töltött Münchenben és Paris
ban. 1871-ben Temesvárra az állami reáliskolá
hoz, 1874. Budapestre a polgári iskolához nevez
ték ki rajztanárnak. Sok arcképet festett, így
Simor hercegprímás és Haynald érsek arcképét,
ezeken kívül több szentképet készített, melyek az
esztergomi primási és a kalocsai érseki képtárak
ban vannak. Élete vége felé sokat foglalko
zott egy általa «Thaumatikon» néven nevezett
találmánnyal, amellyel az üvegfestést vélte pótol
hatni.
Lössnitz, város Zwickau szász kerületi kapi
tányságban, (1910) 7378 lak., gép- és kalapgyártás
sal, pamut- és selyemszövéssel, bőrcserzéssel,
játékszer-készítéssel és fafaragással.
Lösz, világossárga színű, porózus, meszes föld
nemű törmelék-kőzet, mely a legkülönbözőbb kő
zetek elporlott, igen apró szemcséiből alakult. Gya
kori benne a különböző alakú és nagyságú mészkonkróció (L.-babák), és tartalmaz ezenkívül szá
razföldi molluszkumhéjakat (Helix hispida, Succinea oblonga, Pupa muscorum stb.), valamint
olykor szárazföldi gerincesek csontjait is. ILichthofen mutatta ki először, hogy a L. nem vízi,
hanem subaé'rikus, a szél által felkavart finom
pornak a levegőből való leülepedése. L. csak mér
sékelt csapadékkal biró vidékeken képződhetik,
amikor is finom gyökerű fűvegetáció köti meg.
Ilyenformán a L. mint rétegzetten, vastag takaró
fejlődik ki, főleg dombos vidékeken a széltől el
fordított lejtőkön. Képződésének főideje a pleiszto
cénbe esik. Legklasszikusabban fordul elő a L.
Kinában, nálunk pedig különösen a dunántúli
megyékben található nagy kiterjedésben, ahol
mint kitűnő kulturtalajt becsiilik.
Lösz-babák (geoi.), 1. LöszLőszer v. lövőszer (ném. Munition), a lövőfegyverek részére készült lőanyag. A L. kétféle,
a szerint, amint kézilövőfegyverek vagy lövegek
részére való.
Lőszergyárak, lőszer előállításával foglalkozó
gyárak. Legkiválóbbak Ausztria-Magyarország
ban a völlersdorfl-és a Csepelszigeten levő Weiss
Manfréd-féle; Németországban a drezdai, spandaui, ingolstadti stb.
Lőszerkamra, lövegsáncokban az ellenség ál
tal lőtt vagy hajított lövedékek hatása ellen biz
tosított üreg, melyben a legközelebb kilövésre
kerülő töltényeket tartják.
L. hajókon (ném. Munitionskammern). Hadi
hajókon a lőszert lehetőleg védve, tehát a vízvonal
és vértes fedélzet alatt L.-ban helyezik el. Négy.féle L. van: a) ú. n. gránátkamrák (ném. Círar
natenkammern], melyekbe a lövedékeket rak
tározzák (1. Hajólövegek); b) lőporkamrák (ném.
Pulverkammern), ahol a lőportöltetek és tölté
nyek vannak; c) golyószórólőszerkamrák (ném.
Mitrailleusenmunitionskammern) és d) kézifegyr
verlőszerkamrák (ném. Kleingewehrmunitionskammern, c) ós d) nevüknek megfelelő rendelte
téssel. A L.-k megfelelő berendezésekkel, készülé-
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kekkel vannak ellátva, melyek a lőszer elrakására s ki- s beszállítására, a helyiségeknek lehető
leg tüzveszélytelen világítására, szellőztetésére,
a kazánok közelében lehűtésére, továbbá a hajón
kitörő tűzvész esetén a külsé tengervíz bebocsá
tására szolgálnak. A L.-kon kívül is van némi lő
szer elhelyezve: a készültségi lőszer (nóm. Bereitschaftsmunition), mely szükség esetén leg
elébb tüzelendő el s ennek megfelelőleg a lövegek
közelében van előkészítve. A nagyobb hadihajók
fedélzetén egy kézi löszertár (ném. Handmunitionsdepot) is van, melyben a kézi lövőfegyverek
hez szükséges lőszert tartják.
Lőszerkocsi, 1. Lőszerpótlás.
Lőszerlobogó vagy fekete lobogó, amellyel tu
datják, hogy valamely vasúti vonaton v. szekér
csoporton lőszert szállítanak. L. Lőszer szállítás.
Lőszeroszlop, 1. LőszerpótlásLőszerpótlás, a csapatok által a harcban elhasz
nált lőszert pótolni kell, mert enélkül a csapat
úgyszólván harcképtelenné válik. A gyalogos ka
tona általában 120—140, a lovas 80 töltényt hord
állandóan magánál; ez az úgynevezett haditáska
lőszer. Ennek pótlására szolgál a minden gyalogszázadot követő századlőszerkoesiban és a málhás
állatokon levő, fejenkint mintegy 40—50 darab
töltény. Ezek tölténykészletüket a hadosztály- és
hadtest gyalogsági lőszeroszlopokból egészítik ki,
melyek lövőfegyverenkónt külön-külön mintegy
150 töltényt tartalmaznak. A géppuskás osztagok
fegyverenként 10,000 töltényt visznek magukkal,
mely mennyiség a lőszeroszlopokból körülbelül
kétszeresére emelhető. A tábori ütegek 126—130
töltényt visznek magukkal; a hadosztály- és had
test-lőszeroszlopok ezenfelül még 250—350 töl
tényt tartalmaznak. Az utóbb említett tábori lő
szerintézetek töltónymennyiségét a lőszergyárak
ból pótolják.
Lőszerraktárak, békében mindig lakott helyi
ségektől lehetőleg távol, száraz helyeken, a lakos
ság által használt utaktól legalább 1000 lépésnyi
távolságra, könnyű tetőzettel és lehetőleg vékony
falakkal építendők és sánccal körülveendők. Vá
rakban háború esetén a lőszereket különösen
lőszerraktározásra épített bombamentes kazama
tákban tartják.
Lőszerszállítás. A lőszerek szállításánál külö
nös gond fordítandó arra, hogy a szállítmány
«gyrészt fel ne robbanjon s másrészt, hogy ab
ban az esetben, ha ez mégis bekövetkeznék, leg
alább a környék lakói felette ne veszélyeztesse
nek. Nálunk szabály, hogy a lőszer a rakodóhelye
ken csak éppen annyi ideig maradjon, amennyi
az átadásra s felrakásra szükséges. Folyókon való
szállítás alkalmával a lőszerek csakis a vontatott
hajókra, sohasem magára a gőzösre rakatnak s
a Bzállltmány rövid 'ideig tartó megálláskor a
parton levő helységektől néhány száz, hosszabb
tartózkodáskor legalább ezer lépésnyi távolságra
tartózkodik. Vasúton való szállításkor a fel- és
lerakás mindig az állomáson kivül, a szabadban
történik. Lőszerszállltmányok mindig messziről
láthatóan alkalmazott fekete lobogókkal láttatnak
el, hogy az útközben más hajókkal, vonatokkal
fltb.-vel való találkozáskor mindenki óvatosságra
Intessék.
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Lőtávolság, 1. Lövés.
"
Lőte József, orvos, egyetemi tanár, szül.
Maroscsúcson (Alsó-Fehér) 1856 márc. 19. Orvosi
tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte s
ott 1880—83. és Budapesten 1883—87. az általá
nos kór- és gyógyszerészettani szék tanársegéde
volt. 1887-ben magántanár lett a kísérleti kórtan
ból. 1888-ban nagyobb külföldi utat tett s különö
sen Koch Róbert laboratóriumában foglalkozott
1890-ben a budapesti Pasteur-intézetben lett ta
nársegéd, ugyanez évben a kolozsvári egyetemen
fölállított általános kór- és gyógytani tanszék
nyilvános rendkívüli, majd rendes tanára s egy
úttal a gyógyszerészettani is előadta mint helyet
tes tanár. Számos értekezése közül a budapesti
orvosegylet 1887. pályadíjjal jutalmazta az
anthrax és veszettség-virus beoltása után fellépő
láz körülményeiről szóló tanulmányát. Az Orvosi
könyvkiadó társulat megbízásából magyarra
fordította Woodliead Practical Pathology és
Hoffmann Vorlesungen über alig. Therapie c.
könyvét.
Lötschberg-alagút, egyik legnagyobb, legújabb
svájci alagút, áttörték 1911 márc. 31-én s az el
térés a két oldalról fúrt alagút összetalálkozásá
nál szélességben 26, magasságban 10 cm. volt.
Hossza 145 km.; északon 7'29 m., délen 5"05 m.
volt a napi előrehaladás pneumatikus fúrókkal.
L. Lötschberg-vasút.
Lötschberg-vasút. A L. Bernből indul ki ós
Spiezen, Frutigenen és a Lötschberg-alagúton át
Briegnél egyesül a Rhöne-völgy vasútjával. Ez
által, noha csak 74 km. hosszú, a Simplonhoz
vezető utat Belgium, Hollandia és Németország
felől 135 km.-rei rövidíti meg. E vasutat már 1852.
tervezték, de a Gotthardnak előnyt adtak, úgy,
hogy csak a 80-as évek végén merült fel újból meg
építésének terve. A bern-spiezi szakasz 1893., a
spiez-frutigeni 1900., a frutigen-briegi szakasz
1913 júniusban nyílt meg. Legnevezetesebb műépítménye a kétvágányú, 14,535 m. hosszú Lötsch
berg-alagút (1. o.), amely a Simplon és Gotthard
után a 3-ik leghosszabb európai alagút. A L. von
tatásaelektromos üzemű. 15,000 volt feszültségű,
egyfázisú áramot használnak, amelyről éppen itt
bizonyult be, hogy megfelelő szerkezetekkel nagy
vasutak vontatására igen célszerűen használható.
A nagy alagúton kívül még 33 alagút van, össze
sen 11,998 m. hosszal ós 15 viadukt, összesen 1800
m. hosszal.
Lötschental, a Lonzának, a Rhone mellékfolyó
jának völgye Walüs svájci kantonban. Felső ré
sze Ferdenig 12 km. hosszú, a Berni Alpok és a
Bietschhorn-lánc közt terül el, kb. 1000 lak.;
természeti szépségekben gazdag. Az alsó rész vad
hegyszakadék, amelyben alig van emberi lakás;
ez Stég falunál a Wallis fővölgyébe nyílik.
Lőtt seb (vidntis sdopetarium) az a seb, me
lyet fegyverből kilőtt lövedék vagy annak egyik
szilánkja okozott. A lövedék lehet: a) golyó; b)
lövedékszilánk, amely a lövedék szerterobbanó
fémtokjából ered s igen szeszélyes alakú, nagy
ságú ; c) indirekt lövedéknek szokás nevezni ál
talában mindazt, amit a lövedék felesapódása hoz
mozgásba. A lövedékek hatását kísérletekből s a
háborúk lövési sérüléseinek pontos megfigyelésé -
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1
bői ma elég jól ismerjük. Az élő testen a lövedékek L.-nek nevezik. Ha a L. csúcsán (1—l /, mm.
okozta sérüléseket feloszthatjuk: a) lövési zúzó- szóles) iirt hagynak, akkor ugyanazt a hatást érik
dúsakra, amelyek legyengült (fáradt) vagy a test el, mint a dum-dum-lövedékkel, ezt a L.-et üresfelszínét tangentiálisan érő lövedékek hatására hegyű L.-nek nevezik. Vannak apró, többnyire
támadnak; b) lövési csatorna létesül, ha a löve golyóalakulag öntött L.-ek, amelyeket a hatás
dék a bőrt átütve, a test szöveteibe hatol. Ha a fokozása végett nagyobb L.-be töltenek és ez ok
lövedék a testben marad, vagy ha abból egy má ból töltéléklövedéknek (Püllgeschosse) neveznek.
sodik nyíláson át eltávozik, áthatoló (perforáló) Ily L.-et jelenleg kizárólag csak a lövegeknél
lőesatornáról beszélünk. A bemeneti nyilas a lö alkalmaznak. A lövegeknél jelenleg háromféle
vés távolsága és iránya szerint különböző, de L.-et használnak, ezek: 1. a gránát, hengertojásmindig kisebb és egyenletesebb, mint a kimeneti; dad alakú, belsejében a robbanó anyag befogadá
c) leszakűás létesül, ha nagyerejü, nagykaliberü sára palackalakú üreg van; 2. a srapnel (1. o.); 3.
lövegek egyes testrészeket teljesen szétroncsolva a kartács; ezt utóbbi időben mindinkább a srapnel
letépnek a testről. A L. fájdalmassága igen kü által helyettesítik, sőt a legutóbbi törekvések
lönböző, némelyek a lövés pillanatában egyálta odairányulnak és részben már realizálódtak is,
lában mit sem éreznek, csupán a kicsorgó vér hogy a tüzérséget csak egyetlen egy egységes
teszi őket figyelmessé, mások csekély ütödésre em tölténynemmel lássák el, mely úgy a gránát,
lékeznek, ismét mások, kivált súlyosabb csont-, Ízü mint a srapnel hatását egyesíti magában. A két
let- és idegsérülésnél, elektromos ütéshez hasonló előbbi L. szétrobbantására gyújtót (Zünder) hasz
.hirtelen fájdalomról panaszkodnak, azonban ez a nálnak, még pedig a gránátoknál Ausztria-Ma
fájdalom is hamarosan csökken. A vérzésről ál gyarországon csappantó gyújtót, a srapnel fel
talában azt mondhatjuk, hogy a kisebb erejű, robbantására pedig időzetgyujtót. L. még Löveg
nagyobb kaliberű civil-fegyverek és az ágyúk és Lövőfegyver.
okozta sérüléseknél többnyire csekélyebb, mint
Lövedékek pályája, 1. Ballisztika.
.a nagyerejü, kiskaliberű katona-fegyverek lö
Lövedóklopás, a német birodalmi Btk. 291.
vései után. A szövetroncsolás foka az egyes lö §-a értelmében a lopásnak az a sajátos neme,
véseknél igen különböző s általában azt mond melynek tárgya a fegyveres erő által kilőtt ágyú
hatjuk, hogy a lövedék hatása a távolsággal golyó v. egyéb lövedék. Hazai Btkv.-ünk a L.-t
ogyenletesen folytonosan csökken. A lövések egyik nem vette fel.
föveszedeime a fertőződés, amit a lövéssel járó
Löveg (franc, piéce a feu; ném. Geschütz;
.zúzódás, a lövedékek által a test mélyébe raga 3 képmelléklettel), állványra fektetett súlyos lövő
dott idegen testek (ruhafoszlány) tesznek vesze fegyver. A puskapornak lövésre való alkalma
delmessé. A kezelés főelve a sérült rész teljes nyu zása előtti időkben húrok és kötelek ruganyos
galomba helyezése; a sebet száraz, sterilis, jól ságát használták fel nagy, súlyos nyilak lövésére
BZÍVÓ fedőkötóssel látjuk el. Idegen testek (lövedék, és kövek meg gyújtóanyagok hajítására.
ruhafoszlány)eltávolítása akkor szükségesmulhaEleinte, úgy mint a régi hadigépekből, az
tatlanul, ha a sebben fertőzés jelei mutatkoznak. ágyúkból és mozsarakból is igen súlyos löve
Lötzen, az ugyanily nevű járás székhelye Allen- dékeket lőttek, amit csakis igen nagy L.-ekböl
stein porosz kerületben, (1910) 6962 lak., gőzfű tehettek. Csak később győződtek meg, hogy
részmalmokkal, fa- és gabonakereskedéssel. Tőle kisebb súlyú, de nagyobb sebességgel megindí
nyugatra van Boyen vára. Az 1914—15-iki világ tott lövedékkel ugyanazt a hatást érhetik el, mint
háborúban ismételten heves harcok színhelye volt. a nagysúlyú, de csekély indulási sebességgel kilőtt
Lövedék (ném. Geschoss), rendszerint fémből lövedékkel. Az ágyúk eleinte elől és hátul is nyitott
készült test, melyet a lőporgázok feszülése a csövek voltak, melyeket hátulról töltöttek és bomfegyvercsőbőlkihajít. Arégi fegyverek L.-e gömb bar-dáknak (1. o.) neveztek; később a cső hátulsó
alakú volt; jelenleg azonban kizárólagosan hossz- végéhez illeszthető tölténykamarákat használtak,
(csúcsos) L.-eket alkalmaznak. A L. nagysága első melyeket már megtöltve kapcsoltak össze a cső
sorban a csőfurat átmérőjétől függ. A furatátmé vel. Hegyes vidékeken, amelyeken a néha 100—
retet, vagyisaz űrméretet (kalibert)és aL.-ethossz- 200 mázsát nyomó faltörő lövegek szállítása lehe
mértékben fejezik ki, még pedig a kézi lövöfegy- tetlen volt, az ostromlók málhás állatokon bronzot
vereknél mm.-ben, a lövegeknél pedig cm.-ben. A szállítottak a vár alá és ott öntötték óriási L.-eiket,
L. hosszát rendesen az űrmérethez való aránya melyeket használat után ismét darabokra robban
által fejezik M. A kézi lövöfegyverek L.-eit rend tottak, hogy a bronzot elszállíthassák.
szerint kemény ólomból s ritkábban lágy ólomból
A jelenkori ágyúk főalkotórészei: 1. a cső, 2. a
állítják elő. Az újabbkori kézi lövőfegyverek L.-eit csövet hátul elzáró závárzat, 3. a lövegtalp, i.
fémes burokkal (acél, nikkel-acél, nikkel, réz-nik az irányzógép. A tábori ágyúkhoz tartozik még
kel stb. palásttal) látják el. A L. magvától külön egy kétkerekű taliga, a mozdony; az ágyúból B
böző anyaggal bmkolth.-stcompound-flcöpenyes) a mozdonyból egy négykerekű járóművet alkot
L.-nek nevezik. A köpeny a maggal v. pusztán nak, mely elé közönségesen 6 lovat fognak. Mind
•egymásra, 111. egymásba-sajtolás, avagy forrasz a L.-talpon, mind pedig a mozdonyon töltényeket
tás révén válik egy darabbá. Ha a L. ólomanyagát s közönségesen tüzéreket is szállítanak. A hegy
a kemény fómburokkal egy testté forrasztják, ségekben vívandó hadjáratok alatt hegyi L.-eket
úgy azt kapcsolt L.-nek nevezik. Ha a fómburok használnak, melyek oly könnyűek, hogy egy-egy
•csúcsát behasítják, úgy a L. a testbe való beha málhás állat hátán hordhatja a csövet, a másik
tolása alkalmával szétnyílik és ezáltal arány a lövegtalpat s a harmadik a mozdonyt. A mozsa
talanul nagy sebet okoz. E L.-et dum-dum (1. 0.) I rak talpai szilárdan álló állványok, melyek a
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puskapor gázaitól hátrafelé irányult lökésnek
nem engednek s következőleg igen erős anyagból
készülnek. Az elsütés maga a lövés kivitele, mely
erőmüvi, vagy elektromos gyújtás útján történik.
A különböző lövedékekbe töltött robbanóvagy gyujtószerek általában kétféleképen gyúj
tatnak meg: vagy úgy, hogy a valamely szilárd
testhez ütődő lövedék hegyébe bizonyos erő kifej
tésére (ütődés) lecsapó éket tesznek, mely dörzsö
lés által elsüthető robbanó anyagba lökve ezt
robbanásba hozza, aminek következtében a löve
dék töltése is meggyújtatok, vagy pedig a löve
dék végébe oly készüléket csavarnak, melyben a
lövedék belsejében levő töltésig vezető csatorna
van; e csatornát bizonyos gyorsasággal égő
anyaggal töltik meg s mozgatható fedéllel látják
el, melyen egy nyílást hagynak; aszerint, amint
e nyílást a csatorna végéhez közelebb vagy távo
labb állítják, a lövedék rövidebb vagy hosszabb
idő múlva robban szót. A gyújtózsinór v. gyújtózsineg a robbanó anyag, vagy azzal összekötte
tésben levő gyújtószerkezet biztosított helyről
való felrobbantására szolgáló vezeték. Szigetelt
anyag, középen finom lisztlőporral.
A jelenleg már mindenütt használatban álló
gyorstüzelő L.-ek általános értelemben véve oly
tüzérségi eszközök, melyek rövid idő alatt tete
mes mennyiségű lövedéket képesek kilőni. Ennek
elérhetése végett a lőport fémhüvelybe foglalják,
amelybe a lövedéket belesajtolják, a kettő együtt
véve alkotja a töltényt. Ujabban a drótlövegekröl is sok szó esik. Az angol és amerikai ágyú
gyárak és ágyúkonstraktőrök a gyűrű helyett
egyszerű vagy többszörös dróthálót próbáltak a
bélcsöre rácsavarni a célból, hogy annak ellen
állását fokozzák. Ezek az ú. n. «drótlövegek».
Az első gyorstüzelő L.-ek közül legnevezeteseb
bek a Krupp-fóle 8"8 cm.-es L/30,12,15 cm.-es, a
Skoda-féle 47 mrn.-es és 37 mm.-es, a Grusonféle 37, 53, 75 és 120 mm.-es, a Hotehkiss-féle
gyorstüzelő L.-ek 37, 47, 53 kaliberrel, az Armstrong-, Canet-és Maxim-Nordenfelt-f éle csavaros
závárzatú gyorstüzelő L.-ek stb.
Az újabb szerkezetű L.-eknél a lövés utáni
visszalökés fékezésére nagy súlyt fektettek. A
visszagördülés megakadályozására hidraulikus,
pneumatikus és rugós fékeket alkalmaztak. Az
újabb minták közül: Cail, de Bange és Piffard
1896-iki mintájú 75 mm.-es gyorstüzelő ágyúja,
Canet 1896-iki mintájú 75 mm.-es, továbbá Krupp
A. ós Ehrhardt csővisszafutó lafettájú gyors
tüzelő L.-e érték el a legszebb eredményeket.
Ausztria-Magyarországon kezdetbon Schneider
1895-iki mintájú 75 mm.-es űrméretű gyorstüzelő
ágyújával kísérleteztek, később azonban a SkodaésEhrhardt-féle L. volt kipróbálás alatt. Az Elírhardt- és a Krupp-téle újabb L.-minták főképen
lafettájuk szerkezete által különböznek a többi
L.-mintáktól.
Monarchiánkban a tábori tüzérség az 6. mintájú
8 cm.-es tábori ágyúval van felszerelve; ez egy
pajzzsal ellátott siklócsöves löveg (1. az 1.
ábrát). A L. kiegészítő része a mozdony v. taliga
(2. ábra), melynek szekrénye főkép lövőszer be
fogadására szolgál. Az ezenfelül még szükséges
lövöszert a minden L.-hez tartozó üteglövószeres
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kocsi tartalmazza. Az ágyú nagyobbára csak nyilt
területen levő, látható célok leküzdésére alkalmas,
míg erődítések mögött v. egyébként is födötten
álló célok leküzdésére a hajlított röppályájú tábori
tarack szolgál; a nálunk elfogadott 99. m. 10
cm.-es tábori tarackot a 3. ábra mutatja. Maga3
hegységben a tábori L.-ek nehéz voltuknál fogva
nem igen alkalmazhatók; e célra külön hegyi
L.-ek vannak használatban, nálunk többek között
a 99. m. 7 cm.-es hegyi ágyú (4. ábra), 111. a már
védőpajzzsal ellátott 8. m. hegyi ágyú (5. ábra).
Hasonló célból, mint a tábori háborúban, a
hegyiben is szükség van tarackhatású lövegekre ;
a nálunk rendszeresített 8. és 10. m. 10 cm.-es
hegyi tarackot a 6. ábra mutatja; ez könynyebb szállíthatás céljából 3 részre osztható, mi
végből a bölcső és a cső szállítására a 2 kerekű,
szántalpszerű taligákat használják, melyeket két
egymás elé fogott ló húz. E szerint minden L.
3 egységből áll: a L.-talpból, a bölcsőtaligából és
a csövestaligából (7. ábra).
Már az 1877—78-iki orosz-török háborúban a
Plevna körüli harcok, de még inkább az oroszjapáni háború megmutatták, hogy erős erődítések
mögött álló ellenség ellen a tábori ágyúk és ta
rackok hatástalanok, minek folytán csakhamar
beállott annak szüksége, hogy a tábori hadsereg
nehéz tüzérséggel is felszereltessék. Az e célra
nálunk rendszeresített 99/4 m. 15 cm.-es nehéz
tarackot a S. és 9- ábra mutatja.
Várak ostromlásánál még nagyobb hatású
lövegekre van szükségünk, hogy azokkal az erődí
tett helynek nagy ellenállású védelmi eszközei a
gyalogsági támadás lehetővé tételére szétrombol
tassanak és leküzdessenek. Erre a célra részint
lapos pályájú, messzehordó L.-ek, részint mere
dek pályájú, nagykaliberű tarackok és mozsarak
szükségesek. A mi ostromtüzérségünk legfonto
sabb L.-ei: a80. m. 12és 15cm-es ostromágyú.,
előbbit a 10. ábra mutatja; a 94. ós 99. m. 15
cm.-es ütegsánctarack és a 98. m. 24 cm.-es mo
zsár, mely utóbbit a 11. ábra mutatja. E L.-nemek közül az ostromágyúk messze távolságra
(8000—8500 m.-ig) ható, lapospályájú L.-ek s fel
adatuk a látható célok, falak, L.-ek és páncélok
szétrombolása, illetve leszerelése; az ütegsánc
tarack főfeladata a födött csapatcélok és üteg
sáncok leküzdése s végül a mozsár mindennemű
bombaálló tetőzet betörésére, állandó építmények
elrombolására és egyáltalában a bombázásra szol
gál. A modern várépítés ellensúlyozására had
seregünkben rendszeresítették a Skoda-gy árban
készült 30-5 cm-es motoros mozsarakat és 42
cm.-es ostromágyúkat, amelyek kitűnően bevál
tak az 1914—15-iki világháborúban a legerősebb
várak(Namur, Lüttich, Antwerpen, Przemysl stb.)
ostrománál, valamint a nyilt háborúban a tech
nika vívmányainak hadban értékesíthető eszkö
zeivel szinte a bevelietetlenségig megerősített ál
lások elleni támadásoknál (Gorlice stb.). A német
hadsereg 42 cm.-es ostromágyúi a Krupp-gyár
ban készültek. Ez ágyúóriásoknak rettenetes rom boló hatása és lőtávolsága fölülmulta minden
eddig ismert L.-nek hatását és lőtávolságát. — A
várvédők L.-anyaga nagyjában ugyanaz, mint a
támadóké.

•

LÖVEGEK

1. ábra. 5 m. 8 cui.-es^tábori^ágyú lövés után.

5. ábra. A 8 m. 7 cm.-es hegyi ágyú lövés közben.

6. ábra. 8 és 10 m. 10 cm.-es hegyi tarack.

7. ábra. Csövestalig
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Pelsorolandók még a tengerpartmenti erődí a közeli harctól eltekintve, minden irányzásnál
tések L.-ei; ilyenek nálunk a 15, 24 és a 30'5 alkalmazzák. A messzelátó alsó része mozdulat
cm.-es tengerpartágyú, a hajításra szolgáló 15 lan, csupán annak felső és középső része forgat
cm-es tengerparttarack és a 21. cm.-es tenger ható el és pedig vagy együttesen, vagy különpartmozsár. Ezeknek a L.-nemeknek, valamint külön ; együttesen a középső és felső részt úgy
az ellenséges hajóraj L.-einek és páncélzatának forgatják el, ha az «oldal»-csavar dobját forgat
leküzdésére a hajólövegek vannak hivatva, me ják, ha ellenben a felső részt magában akarják
lyeknek igen nagy űrméret (24—305 cm.) mel elforgatni (a löveghelyesbítések megadása céljá
lett igen nagy, egészen 16 km.-ig terjedő lőtávol ból), akkor a «helyesbítés» csavardobját- hozzák
ságuk is van. Az amerikai hajórajban 35'6 cm. működésbe. A messzelátó úgy van berendezve,
űrméretű hajóágyú is van, melynek csöve 45 m. hogy a tárgylencse forgatásával 360 fok alatt
hosszú, lövedéksúlya 635 kg. s a lövedék 10 km. bármely iránypont vagy kisegítő célpont irányba
távolságra még a 24 cm.-es páncélon is keresztül vehető, miért is körbelátónak (panorámás távcső)
hatol.
nevezik. Az irányzóvonalat a messzelátó optika
Az idegen államok L.-anyagából említésre tengelye jelképezi, mely szálkereszttel van meg
méltó: az Ehrhardt-féle 1907. évi mintájú 7'5 jelölve. Az irányzás tehát a szálkereszttel törté
cm.-es német gyorstüzelő tábori ágyú (12. ábra), nik. A szálkereszt vízszintes ága vonásbeosztás
a 98/900. évi m. 75 cm.-es francia Schneider- sal van ellátva. Használata: A vezényszóban,
Canet-f éle visszafutócsövűágyú (13. ábra), az Ehr megadatik az «oldal» (Seite) és szükség esetén
hardt-féle 15 cm.-es tarack (14. ábra), a Krupp- minden löveg részére külön a «helyesbítés» (Korféle 28 cm.-es tarack (15. ábra), az 1910. m. rektur). Ha a vezényelt oldalra és helyesbítésre
7'5 cm.-es Ehrhardt-féle német hegyi L., az 1906. beállított messzelátóval a löveget a vezényelt,
m. 6'5 cm.-es francia hegyi L., Ehrhardt 1910. kisegítő célpontra irányítják, akkor a csőtengely
m. 65 cm.-es ballonágyúja automobil-szállításra iránya a cél felé megy. A hegyitüzérsógnél a 9.
(16. ábra), Ehrhardt páncélozott automobilja 5 mintájú lövegmesszelátó van rendszeresítve. Lé-,
cm.-es gyorstüzelő ágyúval (17. ábra), Krupp 21 nyege, berendezése ugyanaz, mint a 8. mintájú
cm.-es, sülyesztéssel eltüntethető ágyúja (18. lövegmesszelátóé, csupán a messzelátó maga úgy
ábra), Krupp 30-5 cm.-es tengerpartágyúja stb. van berendezve, hogy az alacsony ágyúnál meg
A Krupp-félo lövegekkel teljesen egyenlő ér feleljen, vagyis a szemlencse kagylója felfelé áll,
tékűek a Skoda-Iéle gyártmányú lövegek, ame A többi alkotórésze általában azonos a 8. mintájú
lyekkel hadseregünk és haditengerészetünk van L.-óval.
felszerelve. Magyarországon 1913-ban kezdték
Lövegpad (franc, barbette), a védőgátak mö
meg Győrben az első modern ágyúgyár építését. götti magaslat, melyre a lövegeket állítják fel;
— L. még Hajólövegek. — A golyószóró L.-eket közönségesen 8—9 m. szélesek és oly magasak,
1. Géppuska.
hogy a lövegekkel a lőréseken át lőni lehessen.
Lövegrés, 1. Lőrések.
Lövegállások, egyes tüzelő-lövegek számára
Lövegszerelék. Ehhez tartoznak a lövegek ke-'
készített fedezékek ; akkor alkalmazzák, amikor
a tüzérségnek az ellenséges lövedékek elleni ol zelésére, tisztogatására és gondozására szükséges
talmazása végett szükséges fedezékeket igen rö tárgyak; úgymint a lövegirányzék, a libellanevid idő alatt kell elkészíttetni és a viszonyok a gyedló, az irányzó dorong, a tölténynek a csőből
lövegeknek nagy távközökkel való felállítását való kivételére szolgáló ürítő, a törlő, a töltőrúd
megengedik. A L.-at egymástól 20 lépésnyi tá (vagyis lövedéktaszító), a töltény elsütésére hasz
volságra készítik. Megkülönböztetünk 1. sülyesz- nált elrántó zsinór, stb.
iett L.-at és 2. a talaj színén lem L.-at.
Lövegtalp v. ágyútalp (ném. Laffette, franc.
:
- Lövgek, 1. Löveg.
affut), az az állvány, amelyen nagy lövőfegyver
Löveggyárak, oly intézetek, melyekben löveg- (lövegek) csöve nyugszik. Megkülönböztetnek:
(ágyú-, mozsár- stb.) csövek és lövedékek gyár tábori, hegyi, vár-, várvívó, part- és tengerészettatnak. Ami hadseregünk számára a lövegeketa tüzérségi, mozsár- és forgó L.-akat. A L. főbb
bécsi cs. és kir. tüzérségi arzenálban, a neuberg- alkotórészei: az oldalak, a"tengely, a kerekek, a
maria-zelli társulati műhelyekben és a pilseni tengely-ülés, melyre két tüzér felülhet, az irányzó-Skoda-gyárban készítik. Magyarországon Győr gép, a talpszekrény, továbbá: a vasazat, a fék és.
ben 1913. kezdték meg az első modern löveggyár a talptartozék, melyhez az irányzásnál segédesz
építését. A külföldi L. közül világhírűek: Német közül szolgáló tárgyak (pl. az irányzódorong)
országban az esseni Krupp-gyár, Franciaország és az ülések felszerelési cikkei tartoznak. L. még
ban a Le Creusot-gyár (Schneider), Belgiumban Löveg.
a Beraing (Ltittich) melletti Coekerill-gyár stb.
Lövegür, a lövegcső belső ürege; átmérőjét
kalibernek vagyis űrméretnek nevezik.
Lövegirányzék, 1. Irányító készülék.
Lövellő, 1. Injektor.
Lövegmérték (ném. Ealiberstab), az a mérték,
Lövenich, porosz falu a kölni közig, kerület
amellyel a löveg-csövek átmérőjét mérik.
Lövegmesszelátó. A tüzérségnél az úgyneve ben, (i9io) 6043 lak.; szép kat. templommal.
Lövér, kisk. Maros-Torda vmegye régeni felső
zett 8. mintájú lövegmesszelátó van rendszere
sítve. Az irányzásnál használják. A lövegmessze- j.-ban, (íwo) 808 oláh lak., u. p. és u. t. Marosvécs.
Lövés a. m. emberek harcképtelenné tevésére,
látót az irányzékon megfelelő tartójába helyezik
el és zárókilinccsel erősítik meg. A messzelátó állatok elejtésére vagy tárgyak szétrombolására,
alkalmazása mellett nemcsak pontosabb lesz az alkalmas tárgyaknak (lövedékeknek) valamely iniirányzás, de nagyon megkíméli a szemet is s igy dltó erő segítségével kisebb vagy nagyobb távolRévai Nagy Lexiktma. A1Í7. KF

2

Lövés

— 18 —

LövészIskoláK

ságra hajítása oly erővel, hogy a lövedék még | lőtávolságot eddigelé a Krupp-féle 40'62 cm.-es
rendeltetésének megfelelő sebességgel érje el a ágyúval érték el, amellyel állítólag 42 kilométer
célba vett embert, állatot vagy tárgyat. Hosszabb távolságra lőttek. (V. ö. M. Rohne, Artill. Moidőtartamon át folytatott L.-t tüzelésnek is neve natshefte, 1914 Juli—Dezember, 371. 1.)
zik. A lövedék útját, mely mindig parabolához
A vadászatban a talált testrósz szerint meg
hasonló görbe vonal, lövedékpályának nevezik és különböztetnek lapocka-L.-t, fej-L.t-, nyak-L.-t
ha e pálya igen magasra emelkedő görbe vonal, stb. Homor-L. az, amely a vad nemesebb részeit
nem éri. Kegyelem-L., mikor a sebzett vadat
akkor a L.-t vetésnek mondják.
A XV. sz.-ig húrok, kötelek, rugók stb. ruga kínlódásától L.-sel mentjük meg. Kapásra L.,
nyosságát használták fel indító erőnek. Azóta mikor a vadász célzás nélkül a vállhoz kapott
mindinkább a lőpor s a legújabb időben más rob fegyvert azonnal elsüti. Keszeg-L., mikor a vadat
banószerek elégetésekor keletkező gázok feszítő elülről v. hátulról találva hosszában lövik át.
erejével hajtják ki a lövőfegyverek (ágyúk, mo
Lövész az, aki fegyverrel jól lő. L.-ek a lö
zsarak, kézi lövőfegyverek, golyószórók, géppus vészeti egyesületek tagjai, kik inkább a célkák stb.) csöveiből a lövedékeket, melyek eleinte lövésben, mint a vadászatban gyakorolják magu
á leggyorsabban — az indulás sebességével — kat. A katonaságnál a jó lövők különös jelvényt
repülnek; mozgásuk közben azonban a levegő (lövész-kitüntetést) hordanak. L. Lövészjelvény.
Lövészárkok vagy lövőárkok ama legegysze
ellenállása következtében e sebességük mindin
kább kisebb lesz, miközben a föld vonzó ereje is rűbb gyalogsági fedezékek, melyek a tűzharcot
á lövedéket a föld felé vonja, úgy hogy az végre vívó rajvonalnak a gyalogsági tüzelés hatása,
a földre esik. Az az erő, amellyel a lövedék a valamint a srapnelekbe töltött lövedékek és az
ürlövedókek kisebb repeszdarabjai ellen oltalmat
•céltárgyat eltalálja: az átütő-erő.
A katonaságnál azt a tért, amely fölé a löve nyújtanak. Alaprajzuk a terepnek megfelelően
dék embermagasságnál magasabbra nem emel megtörött és görbe vonalakból áll. A lövészfede
kedik, pásztázott térnek mondják. A legponto zékeket úgy telepítik, hogy az elöterepet jól
sabb célbavevés mellett is, a használt lőpor s a áttekinthessék és pásztázhassák. Az erődítések
lövedék minőségének és súlyának a szabványos vonala a terephez simul, a legfontosabb lőtól való — habár csekély — eltérései miatt, a irányra azonban mindenkor merőleges. Szűk harc
lövedék néha a célpont mellett fog elhaladni: területen és különösen alkalmas terepen a L. ki
ezt szórásnak nevezik. A szórásnál fogva tehát vételesen egymás mögött emelet módjára készít
Ezeket persze úgy rendezik be, hogy a
a. lövedék vagy a célpont fölött (magasság-szó hetők. vonal
az elsőt semmikép sem veszélyez
rás) vagy mellette (szélesség-szórás) repül el. Az hátsó
tesse. A L. kiterjedésére a puska akadálytalan
ugyanazon puskából a cső azonos fekvése (áll használata
mértékadó. Ehhez minden embernek
ványon) mellett kilőtt bizonyos számú lövedékek legalább 60 cm. arevonalbeli térre van szüksége.
pályái kúpidomú térben fekszenek, melyet a puska A fedezékeket vagy összefüggően (lövészárkok
szóráskúpjának, az ennek közepén képzelt pá álló, fekvő stb. lövészek számára) vagy egyes
lyát pedig középső lövedékpályának és azt a pon emberek, tagok v. csoportok számára külön-külön
tot, melyben ez utóbbi a céllapon áthalad, középső készítik. Ha keresztmetszetük lapos, akkor lövésztaláló pontnak nevezik.
teknöknek, ha pedig meredekebb keresztmetsze
Ezer lépésnél nagyobb távolságokra a lövedé tűek, lövészgödröknek hívják. Az 1914-iki világ
kek szórása már oly tetemes, hogy csak egész osz háború tapasztalatai élénken bizonyítják a tábori
tagok L.-e által és ekkor is csak azon esetben erődítés nagy fontosságát és hogy a terep nyúj
várható jó eredmény, ha alkalmas — nevezete totta előnyöket a harcra való kihasználásra soha
sen a lőirányban eléggé kiterjedt (mély) — cé sem szabad figyelmen kívül hagyni.
lokra lőnek, s ha a távolság legalább megközelítő
Lövészegyesületek, pisztoly- és fegyvorlovós
leg ismeretes. A katonaságnál megkülönböztetnek
egyes- és össztüzet. Egyestiiz közben a rajvonal kultiválására alakult sportegyesületek; számta
ban levő katona akkor lő, amikor valószínűnek lan sportegyletnek van lövőszakosztálya is. Kü
tartja, hogy a célbavett ellenséget el is találja. lönösen Németország városaiban van elterjedve.
Ezt a tüzelési nemet általában csatártiiznek is A legnagyobb magyar lövészegyesület a Buda
szokták nevezni. A tüzelés qyorsaságát a sza pesti Polgári Lövészegyesület. Ujabban az iskolai
kasz-, esetleg a rajparancsnokok szabályozzák a lövésztanfolyamok szolgálják a lövészet ügyét,
mutatkozó célokhoz képest. Össztüzet a sorban és melyeket a honvédelmi minisztérium támogatása
rendben levő csapatosztagok avagy rajok pa mellett alakítanak az egyes községi iskolák.
Lövészet, golyós fegyverrel való lövés nem va
rancsnokuk vezénylésére alkalmaznak. Pőtüznem
az egyestűz. A tüzérség tüznemei: a sortűz (Lage), dászat, hanem céllövés céljából. Nálunk kevésbbé
a szórás (Streuen). az egyestiiz (Einzelfener), az elterjedt; néhány önálló lövészegyesületen kivül
össztűz (Sál-ve), az ütegtűz (Batteriefeuer) és a a sportegyesületek is foglalkoznak lövészettel
melléksportágként. Ujabban Szemere Miklós áldo
lövegirányzótűz (Geschützfiíhrerfeuer).
.. A lövés távolsága a lövőfegyverek különféle- zatkész támogatása mellett a főiskolák hallgatói
sége (forgópisztoly, puska, ágyú, tarack, mozsár foglalkoznak a lövészettel. Nyilvános lövöversestb.) szerint nagyon is változó. A katonaság által nyeket is szoktak tartani, melyeken a legjobb
nálunk használt puskáknak a legnagyobb lőtávol lövőket díjakkal tüntetik ki; ez a dijlövés. L. még
sága 2500 lépés. Az ágyúknál, a tarackoknál és Céllövés.
Lövésziskolák. Rendeltetésük a csapatok szá
"a mozsaraknál a cső átmérőjének nagyobbodáiSával egyenes arányban növekszik. A legnagyobb mára jó löoktatókat képezni, akik a lövőfogy-

Lövészjelvény

..

— Í9 •**-

Verek szerkezetét, azok megvizsgálásának mód
ját és jó állapotban való tartásának feltételeit
alaposan ismerjék s a lövőfegyvereknek lövésre
való célszerű alkalmazásába jól be legyenek gya
korolva. Ezen iskolákban egyúttal a fegyverszak
mában felmerülő újításokat gyakorlatilag ki is
próbálják. Hadseregünkben gyalogsági és lovas
sági tisztek számára a Bruek melletti sátortábor
ban, a tüzértisztek számára pedig a Bécsújhely
melletti Steinfelden és Hajmáskéren van egy•egy lövésziskola, illetve lőgyakorlótér.
Lövészjelvény. Némely hadseregben, így a
mienkben is, a csapatok ama katonái, kik a
célbalövések alatt jó lövészeknek bizonyultak,
bizonyos jelvényt (feltűnő színű zsinórokon függő
bojtokat vagy érdemjelszerü fémlapocskát stb.)
Tcapnak és viselnek, ami egyrészt a legénységnek
lövészeti kiképzésében buzdltólag hat, másrészt
pedig a harctéren ügyes lövészeknek bizonyos
működésre való kiválasztását megkönnyíti.
Lövészkirály. A lövészegyesületek a legjobb
"lövő kiválasztására lövőversenyeket, lövészünnepólyeket rendeznek. A győztes legjobb lövő
nyeri a L. címet, melyet a legközelebbi versenyig
"visel
Lövészmester, a lövész-egyesületek elnökét
nevezik így.
Lövéte, nagyk. Udvarhely vmegye homoródi
j.-ban, (1910) 3434 magyar lak., postahivatallal,
'u. t. Szentegyházasfalu: van vasgyára és vaskő"tenyája; hozzátartozik Szentkeresztbánya és Ki
rályfürdő (Kéruljj.
Lövland, Jörgen Gundersen, norvég állam
férfiú, szül. 1848. Kezdetben néptanító volt, az
után újságíró lett. 1892-ben a storthingba vá
lasztották, hol nagy tekintélyre jutott a svéd"norvég közös konzulság ellen indított küzdel
mekben. 1898 febr.—1903 okt. közmunkaügyi
miniszter volt Steen és Blehr kormányában.
.1905 ben nagy része volt a norvég forradalom
•előkészítésében s ő lett a független Norvégia
első külügyminisztere, mely állásában 1905 nov.
VII. Haakon király is megerősítette. 1907 oki—
1908 márc. a kormány élén állott, azután főYámigazgató lett Kristianiában.
Lövő, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, (1910)
1420 magyar lak.; vasúti állomás, posta- és
' távirohivatal. — L. még az összetételeit alatt
" <Alsólövő, Bgerlövő stb.).
Lövöárok, 1. LövészárkokLövőfegyver (franc, arme a feu, néni. Schiesswaffe; 1. a képmellékletet), tágabb értelemben
minden készülék, mellyel egy testet, a lövedéket
oly nagy indulási sebességgel hajithatunk vala
mely élő lényre vagy tárgyra, a minő szükséges
arra, hogy a lövedék az élőlény — ember vagy
állat — ellenálló képességét megtörje (megsebe] sítse v. megölje), vagy, ha tárgyat vettunk célba,
abba behatoljon, azt átlyukassza vagy szétrom
bolhassa. L.-ek az ókor hajítőgépei (ballistarius,
' iatapulta), a parittya, íj slb. is; manapság azokat
a távolra ható fegyvereket nevezik L.-eknek,
amelyeknek csöveiből gázok feszítő ereje löki
ki a fémből (ólomból, vasból stb.) készített lö
vedékeket (1. 0.). Az ember által magával hord
ható u pusztán kézben elsüthető L.-oket kézi
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L.-eknek az állványokra fektetve alkalmazot
takat pedig lövegeknek (1. 0.) nevezik.
A kézi L.-ek v. két kézzel kezelendő hosszú
csövűek, vagy pedig egy kézzel is kezelhető rövid
csövűek. Az előbbieket a szerint, amint hosszab
bak, vagy rövidebbek: puskáknak, karabélyok
nak, az utóbbiakat pedig pisztolyoknak, forgó
pisztolyoknak (revolvereknek) nevezik. A jelen
kor kézi L. főalkatrészei: a cső, az elcsattantó
(loobantyú), a závárzat, az ágy, az irányzó
készülék és végre a foglalványok és szerelékek.
E föalkatrészeken kívül a katonai puskákhoz
még a cső elülső végéhez erősíthető szurony is
jár. Azokat a kézi L.-et, melyekbe a töltényt a cső
elülső végén (torkolatán) át tolják le a csőbe:
elültöltőknek, azokat pedig, amelyekbe a töltényt
közvetlenül a cső hátulsó végébe teszik: hátultöl
tőknek nevezik. Ha egyszerre több lövésre szük
séges lövőszer és lövedék tehető a L.-be, mely eset
ben ez utóbbit ismétlő L.-nek nevezik, akkor a
závárzat tolja egymás után az egy lövésre szük
séges lövőszert ós lövedéket magában foglaló töl
tényeket a csőbe.
Ha a cső belső felülete (furata) sima, akkor a
L.-t símacsövünek, ha pedig az említett fólületbe
igen nyújtott csavarvonalakat követő barázdák
(huzagok) vannak bevésve, akkor huzagoltaknak
(gezogen) nevezzük; ez utóbbiakat vontcsövű
puskáknak is szokták nevezni. A cső furatának
átmérőjét űrméretnek (Kaliber) nevezik.
Az ókorban és a középkorban oly L.-t nem is
mertek, melyből gáz hajtotta volna ki a lövedéket;
húrokat (hajból font zsinegeket stb.) feszítettek
az íjra s e két főalkatrósz rugalmassága segít
ségével aszerint, amint állványról vagy kézből
használták a L.-eket, kisebb-nagyobb köveket y.
éles heggyel ellátott vesszőt (nyilat) röpítettek
az ostromolt várra, az ellenfélre vagy a vadra.
Puskaporral töltött L.-eket a XIII. sz.-ban kezd
tek használni. Egyik legrégibb nyomukat egy a
szentpétervári Ázsia-muzeumban levő, a XIII. sz.
első feléből való arab kéziratban találták, mely
ben egy tudós arab a puskaporral töltendő L.-eket
írja le. A történelem szerint is arabok használták
fel először (1273) a puskapor gázait kőből készí
tett lövedékek hajítására. A XIV. sz. második
felében már nemcsak ágyúkat, hanem puskákat
is használtak; ezek csöveit kovácsolt vasból ké
szítették és egyenes fa-ágyra erősítették; a cső
hátulsó, elzárt végén gyujtólyuk volt, melyen át
kanóccal gyújtották meg a golyó mögött levő
puskaport. A gyujtólyukon gyakran kis fedő volt,
hogy nedvesség ne érje a puskaport; a gyalog lö
vészek többnyire a földbe szúrt villás-állványra
támasztva lőttek e puskákkal. 1424 körül már
kígyós kanóctartóval és rövid idővel ezután sár
kány- vagy kakasfej-alakú kalapáccsal — a sár
kánnyal vagyis kakassal — látták el a puskákat;
egy billentyű (ravasz) megnyomására az égő ka
nócot tartó sárkány (kakas) úgy csapódott le,
hogy az égő kanóc a gyújtólyukba ért. Ugyan
ekkor alkalmaztak már célzókészülékeket s a
puskapornak, meg az ólomgolyónak a csőbe való
belökésére szükséges töltővesszőt is már az ágyba
vájt vájuba dugták. Főleg kétféle nagyságú pus
kát használtak a XV. sz.-ban: az egyszerű haque2*
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buse-t és a főleg várharcokban használt kettőst; Az ekként keletkezett egységes töltény igen nagy
az előbbinek csöve rövidebb (1 méter) volt, mint haladást jelentett, mert csak ezáltal vált lehet
az utóbbié, melyet gyakran kerekes talpra is ségessé az ismétlő fegyverek megszerkesztése,
fektettek; Vlt—2 m. hosszú csövéből 400—500 melyeknél a több töltény befogadására szolgáló
g.-ot nyomó golyót lőttek. A XVI. sz. elején talál alkatrészt tárnak (Magazin) s az ily puskákat
ták fel a kerekes elcsattantót (ném. Badschloss), ismétlő-fegyvereknek nevezik.
mellyel nem folytonosan égő kanóccal, hanem
Ezeknek a töltényeknek a csőben való befoga
kovának acéllaphoz való ütődésével előidézett dására szolgáló üreget elzáró készülék — a du
szikrákkal gyújtották meg a puskaport. A XVII. gattyú — működtetése kinyitáskor a töltényt,
sz.-ban a gyujtólyuk fölé alkalmazott serpenyő illetve üres fémhüvelyt húzza ki, a bezáráskor
nek tengely körül forgatható fedelére erősítették pedig a tárból ismét egy töltényt juttat a csőbe.
azt az acéllapot, mely a rugóval lecsapásra indí A dugattyút v. kiforgatván hátrahúzzák (a né
tott kakasnak kovájával a serpenyőben levő met, olasz, francia, angol, orosz stb. hadseregek
puskaport s e réven a csőben lévő puskapor-ada fegyverein), vagy egyenesen hátrahúzzák (az osz
got meggyújtotta. A puskák űrmérete (Kaliber) trák-magyar, svájci, bolgár stb. hadseregek fegy
eleinte igen nagy volt (17—19 mm.), később azon verein). Az egységes tölténynek hátulról tölthető
ban az űrméret csökkentése által úgy a lövedék fegyverekből való alkalmazása által, a puskapor
röpülésének pályáját, vagyis a L. hatását javí gázok feszítő erejének teljesebb felhasználása kö
tották, valamint a L. súlyát is csökkentették.
vetkeztében a lövedék indulási sebessége nagyob
A XVIII. sz. 30-as éveiben a fa-töltővesszők he bodott. Mig a XIX. sz. elején a katonai puskák
lyett vasból készítetteket adtak a katonáknak. B csövei 15—18 mm. űrméretűek voltak, jelenleg
Bzázadban a katonai puskákból 10 g. puskapor már csak 5—8 mm. űrméretű csöveket használ
ral 28 g.-os ólomgolyókat lőttek ki. Készítettek nak. Az ismétlőpuskákból percenként — célozva
ugyan akkor is már huzagolt (vontcsövű) fegy — kb. 30-szor lehet lőni. A lövedékek 4000 lépésre
vereket, de nem ismertek még módot, amellyel is elrepülnek, célozva azonban legfeljebb 2000
nagy erömegfeszítés és időveszteség nélkül a go méterre (nálunk 2400 lépésre) lőnek a katonák.
lyót a huzagokba szoríthatták volna; a huzagok A lövedékek mindenütt kengeralakúak, tojásdad
alkalmazása által pedig azt az előnyt érjük el, végűek, kemény ólomból vannak sajtolva és je
hogy a csavarvonalat követő huzagok a lövedé lenleg 9—15 g. súlynak. Legújabban a levegő
ket saját tengelye körül való forgásba hozzák, mi ellenállásának még könnyebb leküzdhetése cél
által a lövedék nagyobb távolságra repül s a cél jából hegyes (csúcs-) lövedékeket (ném. Spitzeltalálása valószínűbb lesz. A legközelebbi lénye geschosse) alkalmaznak.
ges újítást a hátultöltés lehetővé tétele jelzi. B
Újabb időben a régi (fekete), sok füstöt fej
kérdés megoldása, bár azon mára XV. sz. óta foly lesztőpuskapor helyett más, füstötcsak alig észre
tonosan fáradoztak, csak a XIX. sz. elején sikerült; vehetően fejlesztő nitro-vegyületekethasználnaks
1812. ugyanis I. Napóleon Pauli puskamüvesnek ezeket gyérfüstü puskaporoknak nevezik. A gyórszabadalmat adott a hadicéloknak is igen jól meg füstü puskaporokat aszerint, amint nitrocelliúózfelelő hátultöltő puskaszerkezetre, melyet későb ból vagy nitroglicerinből készülnek, nitrocellulóben még tökéletesbítve a Lefaucheux puskáknál zos, illetve nitroglicerines puskapornak nevezik.
alkalmaztak. Pauli gyárában dolgozott Dreyse Az osztrák-magyar hadsereg nitrocellulózos pus
János Miklós, aM 1836-ban a porosz hadsereg szá kaport használ; használatos gyérfüstü lőporok,
mára készítette az első hátultöltő puskákat, me melyek különleges elnevezés alatt ismeretesek: a
lyeket már nem gyujtólyukon át kellett elsütni, cordit (Angliában), a baUisztit (Olaszországban),
hanem a csőben levő töltény gyujtószerének, a a pyrokollodium (Oroszországban) stb. A kis
csappantyúnak f ellobbantása gyújtotta meg a töl űrméretű ismétlőfegyverek rendszeresítése óta,
tény puskaporát. Már a XIX. sz. eleje óta ugyanis melyeknek legfontosabb képviselőit a mellékelt
a kovás puskákat lassanként gyutacsos (csap tábla mutatja, az újabb minták szerkesztésénél
pantyús) puskákkal pótolták, melyeknél ütés által főképen a fegyver kezelhetőségének egyszerűsí
fellobbanó szerrel megtöltött kis fémhengerkóket tésére és a hadiképességre fordították a fő figyel
(csappantyú, gyutacs, kapszli) tettek a gyújtó- met. Az osztrák-magyar hadseregben jelenleg az
lyukhoz vezetö megfúrt vasüüőke végére. Dreyse 1888/90. és 1895. évi mintájú puskák, 1890. és
a lövedéket s a puskaport kemény papirhüvelybe 1895. évi mintájú karabélyok ós 1895. évi mintájú
helyezte, melynek fenekére gyutacsot tett, amit kurtályok (Stutzen) vannak használatban.
elsütéskor a töltény mögött levő závárzatban el
A L.-ek további tökéletesítésének talán már
helyezett tekercs-rugó által elcsattantott acéltü nem is messze fekvő stádiumát az önműködő
keresztülszúrt s az ezáltal előidézett súrlódással L.-ek jelzik. Az önműködő fegyverek közül neve
a gyutacs robbanószerét meggyújtotta. Ily gyú- zetesebbek : az amerikai Maxim, az olasz Freudi,
tűs puskákkal vívták a poroszok az 1864-iM az osztrák Mannliclier, a német Mauser és Borée 1866-iM hadjáratokat s ezzel bebizonyították, chardt, a magyar Frommer, az amerikai Brotohogy — amit addig kótségbevontak—a hátultöltő ning és a svéd Sjögren által szerkesztett ön
fegyverek hadicélokra is alkalmazhatók. Neveze működő puskák, pisztolyok, illetve golyószórók,
tes haladást indítottak meg az ötvenes években az
önműködő puskával eddig hadsereget nem sze
amerikaiak azzal, hogy a töltény három f őalkat- reltek fel, ám a katonai forgópisztolyt már több
részét: a lövedéket, a puskaport s a gyutacsot nyire az önműködő pisztoly váltotta fel. Nálunk
egybefoglaló hüvelyt nem papírból, hanem vé az 1907. évi mintájú és a Frommer-íé\e, Német
konyfalúra nyújtott fémhengerekből készítették. | országban a Borchardt-Luger-íéle, Belgiumbar
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téve. Azonban Pesten nem sikerült letelepedési
engedélyt kapnia, ezért 1835. Pest tőszomszédsá
gában, a Károlyi grófok palotai birtokán, teljesen
lakatlan és puszta vidéken építtette fel gyárát és
lakóházát. A földesúrral olyan szerződóst kötött,
mely lehetővé tette a telep szabad fejlődésót. Első
lakói a gyár munkásai voltak, később azonban
egyre jobban gyarapodott a lakosok száma.
1839-ben a földesúrtól ajándékozott telken L. a
maga költségén felépíttette a ma is fennálló zsi
Irodalom. Instruction über die Einrichtung und Verwen- nagógát. Mindent elkövetett az általa Újpestnek
dnng des Repetier-Stutzens M. 95; Mitteilungen über Ge- elnevezett új helység felvirágoztatására. Jóté
genstSnde des Artillerie- und Geniewesens; Sehiessinstrttctioa filr die technischen Truppén, 1897; Wil'e, Selbst- konyságáért közkedveltségben állott és sok éven
spanner; Szabó Lajos, Újítások fegyverzetünkben; Müller át a helységnek a lakosság által választott bí
Hugó, Az önműködő kézi lőfegyverekről; Korzen und Künn, rája volt. Életrajzát megírta Beich Ignác, BethWaít'enlehre, Wien 190i—1905; Günther, Allgemeine GeBl, Bhrentempel verdienter ung. Israeliten (I.
schiehte der Handfeuerwafíen, Leipzig 1909.
Lövöfegyverek megvizsgálása az 1891. évi 8-20.1.)
XXXIV. t.-c.-ben van szabályozva. B szerint a ma
Löw, 1. Immánuel, rabbi, L. 2. fia, szül. Sze
gyar korona területén készült minden kézi lövő- geden 1854 jan. 20. és 1878 óta atyjának utódja
fegyver forgalombahozatal előtt ellenállási ké a szegedi rabbiságban. Nagyobb munkái: Arapességének kipróbálása végett megvizsgálandó máische Pflanzennamen (Wien 1881); A szegedi
és ezen vizsgálat a fegyverre alkalmazott próba- zsidók (Szeged 1885). Kiadta atyjának össze
jelzéssel igazolandó. Külföldről behozott kézi lövő gyűjtött értekezéseit: Leopold Lőw, Gesammelte
fegyverek szintén ily kötelező vizsgálat alá esnek, Schriften I—V. (Szeged 1889—1900-ig). Azonfelül
ha ínég egy más állam hatósága által a hazaihoz több nagyobb értekezést írt a Zeitschrift der morhasonló érvényességűnek nyilvánított próba- genlandischen Gesellsehaft-ba.
bélyeggel ellátva nem lennének. A próbavizs
2. L. Lipót, zsidó teológus és író, szül. Czernagálati eljárást az 1892-iki 27,290- számú keres horán (Morvaország) 1811 máj. 23., megh. Sze
kedelmi miniszteri rendelet szabályozza. Kereske geden 1875 okt. 13. 1840—46-ig Nagykanizsán
dők, f egyverkészitők, kik meg nem vizsgált lövő- volt helyettes rabbi, 1846—50-ig Pápán rabbi. A
fegyvereket árusítanak, kihágás miatt, 20—600 szabadságharcban mint tábori lelkész vett részt
K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. A s rövid ideig tartó fogházbüntetést is szenvedett.
haderőnek szánt kézi lövőfegyvereknek az illető 1850-ben Szegeden lett rabbi s ez állásában műkö
katonai szakbizottságok által való megvizsgálása dött haláláig. L. a haladó magyar zsidóság egyik
a próbaállomáson történő vizsgálattal egyenlő legkiválóbb alakja volt. Főbb művei: Történeti és
hatályú.
vallástudományi értekezések (Szeged 1861); A
Lövőhal (Toxotes, állat), a Csontoshalak rend zsidó eskü midtja (Pest 1868); Die jüd. Wirren
jébe, a Pikkelyes szárnyú halak (Squamipinnes) in Ungarn (u. o. 1868); Zsinagógai beszédek (Sze
családjába tartozó halnem. Két faj ismeretes az ged 1870); Jüd. Dogmen (Pest 1871). Összegyűj
Indiától Ausztrália É.-i részéig elterülő tenger tött cikkeit ós apróbb munkáit fia, L. Immánuel
ből. Legismertebb a 20 cm. hosszú, zöldesszürke (1. o.) adta ki.
színű és négy sötétebb pásztaszerü folttal díszí
3. L. Márton, mineralógus és bányageológus,
tett jávai L. (T. jaculator C. V.), mely arról ne szül. Budapesten 1885 ápr. 25. 1906—1911-ig a
vezetes, hogy mihelyt legyet v. valami rovart tudományegyetemen az ásvány-kőzettani tan
vesz észre a víz fölé nyúló növényeken, 1—1"5 széken, 1911-től pedig akir. József-műegyetemen
méter távolságról vizet fecskendez reá.
az ásvány-földtani tanszéken mint tanársegéd,
Lövöldi kolostor. A mai Városlőd mellett (Vesz majd mint adjunktus működik. 1914-ben Berlin
prém) Szent Mihály tiszteletére 1364 körül ala ben tanulmányozta Hirschwald műegyetemi inté
pította Nagy Lajos király a kartauzi szerzetesek zetében a kőzeteket műszaki alkalmazhatóságuk
(néma barátok) számára. A szerzetesek száma 12 szempontjából. Munkái: A Rézbányai Cerussitok
volt. Lövöldön kívül övék volt a zalavármegyei kristálytani viszonyai (Földt. Közi. 38. kötet,
Tapolcza város és a somogyvmegyei Karád. Bir 1908); Miargirit Nagybányáról (u. o. 40. köt,
tokaik után az 1492-iki törvény szerint 200 lovas 1910); A mercuriammoniumchlorid és methylkatonát kellett tartaniok az ország védelmére. jodid egymásra hatásakar keletkező reakcióter
1551. a törökök elpusztították. V. ö. Dedék, A mékek (Magy. Chem. Folyóirat 1911); Adatok a
Felsőbányai Bealgár kristálytani ismeretéhez
karthausiak Magyarországban.
(Math. Term.-tud. Ért. 1911).
Lövőpad, 1. Banquette.
Lövőpetri, kisk. Szabolcs vánn. tiszai j.-ban,
Löw, Hermann és Oscar, 1. Loew.
<i9io) 580 magyar lak., u. p. és u. t. Pap.
Löwe, 1. Ferdinánd, német karmester, szül.
Lövőszer, 1. Lőszer.
Bécsben 1865 febr. 19-én. Bruckner tanítványa.
Lövőuborka v. magvarúgó(UÖV.), 1. Ecballium. 1897-ben a müncheni Kaim-Orchester, 1898. a
Lövy Izsák, Újpest alapítója, szül Nagysurány- bécsi udvari operaház, 1904. pedig a Wiener
ban 1793., megh. Újpesten 1847 ápr. 8. 1823- Concertverein karnagya lett. Több ízbeu vezé
ban átvette atyjának nagysurányi talpbőrgyárát, nyelte zenekarát Budapesten.
melyet Pestre akart áthelyezni, mivel megyé
2. L., Isidor, német nagyiparos, szül. Heiligenjében zsidó volta miatt zaklatásoknak volt ki stadtban 1848 nov. 24., megh. Berlinben 1910
a Browning-féle stb. van használatban. Az önmű
ködő fegyverek közül a modern harcászat szem
pontjából fontos szerep jutott az önműködő golyó
szóróknak (gépfegyvereknek). Az elért eredmé
nyek kétségtelenné teszik ennek a fegyvernem
nek az eddiginél is fokozottabb, igen nagy mér
tékben való alkalmazását. A legtökéletesebb ön
működő golyószórókat szerkesztették Maxim és
Frommer. L. még Önműködő lövöfeqyver. — A
vadászaton használt L.-eket 1. Vadászfegyver.
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aug.27.1887-ban megkezdte a fegyver- és fegyvertöTténygyártást s különösen a kiskaliberű fegyve
rek és a füstnélküli lőszer készítését s Martinikenfeldben, Berlin mellett, nagy gyárat alapított,
melyet egyesített a Mauser-féle fegyvergyárral
Oberndorfban, s a köln-rottweili löporgyárakkal
egyesülten megalapította a nagy fejlődést elért
német fémtölténygyárat Karlsruheban.
3. L., Johann Dániel Ludurig, nemet szinész,
szül. Rintelnben 1795 jan. 29., megh. Bécsben
1871 márc. 7. Atyja, L. Friedrich August Leopold
is neveB szinész volt. L. a család legismertebb
tagja, szini pályáját tizenegyéves korában kez
dette, működött Hamburgban, Prágában, 1826 óta
a bécsi Burg-szinház tagja, majd rendezője is
volt. Játszott mindenféle szerepet, a komikustól
a hősszerelmesig s temperamentumával és hu
morával mindenütt sikert aratott. Pesten is nagy
hatással vendégszerepelt.
4. L., Johanna Sophie, német énekesnő, szül.
Oldenburgban 1815 márc. 24, megh. Pesten 1866
nov. 29. L. 3- unokahúga, atyja L. Ferdinánd
szinész volt. 1832-ben lépett föl először Bécsben,
több művészi körutat tett hazájában és külföl
dön. 1837-ben a berlini udv. színház szerződtette,
1848. férjhez ment Liechtenstein hg. táborszer
nagyhoz. Kora egyik legkiválóbb énekesnője volt
s hangjával, játékával egyaránt kitűnt.
5. L., Kari, német zeneszerző, szül. Löbejünben, Köthen mellett, 1796 nov. 30., megh. Kiéiben
1869 ápr. 20. 1821-ben Stettinben zeneigazgató
lett. Jeies énekes volt és kiváló tehetségű zene
szerző. Müveinek opus-száma 145. Legnevezete
sebb munkái: balladái. Ebben a műfajban remek
műveket alkotott. Egyéb munkái: vonósnégyes,
zongorahármas, zongoraszonáták, szimfóniák,
nyitányok és 5 opera, amelyek közül azonban
csak egy, a Die drei Wíinsche c. került előadásra
183 f. Berlinben. L. megírta önéletrajzát, melyet
1870. H. K. Bittér adott ki. V. ö. Bunze, K. L.
(1903); Wossidlo, K.L.Balladenkomponist(1894);
H. Btdthaupt, K. L. Deutschlands Balladenkomponist (1898).
6. L., Ludiv-ig, német nagyiparos, L. 2. bátyja,
szül. 1837 nov. 27. Heiligenstadtban, megh. 1886
ezept. 11. Berlinben. 1869-ben Berlinben varrógépgyárát alapított s ő volt Németországban az első,
aki amerikai szerszámgépekkel szerelte fel a gyá
rát. E rendszere annyira bevált a tömeggyártás
terén, hogy 1871. a porosz hadügyminisztérium
is követte. Miután L. amerikai szerszámgépeket
is kezdett gyártani, a porosz hadügyi kormány
olyan nagyarányú fegyverrendeléseket tett nála,
hogy 1879. a varrógópgyártást abbanhagyta s csu
pán fegyvergyártással foglalkozott. Halála után
vállalata részvénytársasággá alakult át, amelyneküzletköre Magyarországra is kiterjedt, amenynyiben ez a német részvénytársaság Budapesten
is fegyvergyárat állított fel. Ebből a gyárból fej
lődött ki a mai Fegyver- és Gépgyár r.-t.
Löwen (flamand nyelven Leuven, franciául
Louvain), város Belgium Brabant tartományá
ban, L. arrondissement székhelye, a Dyle mel
lett, amelyből itt csatorna vezet a Rupel folyó?
hoz, vasúti csomópont, (1912) 42,482 lak. Régi kör
falai még állanak. Nevezetes épületeu * késő
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csúcsíves Szt. Péter-templom (XV—XVI. sz.), a
barokkstllü Szt. Mihály-templom (XVII. sz.), a
csúcsíves Gertrud-teniplom (XV. sz.), a pompás
városháza, 1447—63); van 1426. alapított, 1834
megszűnt, de 1835. mint szabad kat. egyetem újra
szervezett egyeteme, felsőbb filozófiai iskolája,
müvészakadémiája, papnevelőintózote, képtára,
régiségmuzeuma s füvészkertje; főtörvényszéke,
kereskedelmi törvényszéke; jelentékeny a sör-,
keményítő-, csipke-, szappan-, kalap- és dohány
gyártása, gabonakereskedelme és kertészete. 891.
Arnulf király L. mellett verte meg a normannokat. A VIII—IX. sz.-ban a L.-i grófoknak, később
a brabanti hercegeknek volt székhelye. Virágzá
sát, mint nagy iparos város, a XIV. sz.-ban értő
el, ezután hanyatlott. A XV. sz. óta a római szent
birodalomhoz, majd később Hollandiához tartozott,
Belgium különválása, 1830 után, öuálló szabad
belga város lett és újabb virágzásnak indult. 1914
aug. 27., midőn a Belgiumba bevonult német had
sereg már Antwerpen ellen nyomult, a lakosok
a várost megszállva tartó német csapatokat fegy
veresen megtámadták, mire a németek megtorlá
sul a város nagy részét rommá lőtték és felgyúj
tották; a műemlékeket, nevezetesen a városházát
is, megmentették a pusztulástól.
Lö-wen, Johann Friedrich, német költő, szüL
Klausthalban 1727., megh. Rostockban 1771 dec.
23. Részt vett a rövid életű hamburgi nemzeti
színház alapításában (1767). Megírta a német szí
nészet történetét (Geschichte des deutschen Theaters, 1766, újra kiadta Stümcke 1905). írt ver
seket, elbeszéléseket, tankölteményeket, vígjáté
kokat és drámákat. Müveinek gyűjteménye:
Schriften (1765—66, 4 köt.).. .
Löwenberg, az ugyanily nevű járás székhelye
Liegnitz porosz kerületben, (1910) 6341 lak., len- ós
pamutszövéssel, a Hohenzollern-Hechingen her
cegek kastélyával.
Iiö w e n b u n d (nóm.), máskép Gesellscliaft zum
Lenen, a. m. Oroszlán-szövetség, a német lovagok
szövetsége, melyet 1379. Wiesbadenben kötöttek
a béke fentartására és egymás kölcsönös védel
mére; tagjait oroszlánlovagoknak (Löwonritter)
nevezték. A L. később egyesűit a hasonló célokra
alakult Szt. Vilmos- és Szt. György-társaságokr
kai és szövetségre lépett néhány sváb várossal
is, s valószínűleg a többi városi szövetségekkel
egyidejűleg oszlott fel. L.rnek (Löwlor) hivtak
továbbá egy 1498. IV. Albrecht bajor herceg el
len alakult lovagi szövetségét, melyet III. Frigyes
császár is pártfogolt Később ez is egyesült a sváb
városok szövetségével. V. ö. RiezUr, Gesch.
Bayerns (Gotha 1889).
A L.-nak volt egy paródiája 1848. Erdélyben a
szászoknál. Pár száz szebeni, medgyesi ós szelindeki szász ifjú L. néven fölfegyverkezve, az osz
trák hadsereg és oláh lázadók mellett a magya
rok ellen harcra kelt. Az első csatában azonban
már vad futásnak iramodtak, a magyar huszárok
néhányat elfogtak közülök és Bem elé vitték,
közöttük vezérüket, egy hat láb magasságú, ter
metes szász ifjat is, ki annyira meg volt ijedve, .
hogy hangosan sírni kezdett. Bem így vigasztalta t
«Weinye nyicht Löwe, woinye nyicht, geh zv.
Haus, es geschieht dir nyichts»... .• ...... „
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Lu, a lutetium kémiai jele.
Löwendal, Ulrich Friedrich Waldemar, gróf,
Lualaba (Kamorondo. Konnolondo), a Kongó
francia tábornagy, szül. Hamburgban 1700 ápr. 6.,
megh. Parisban 1755 máj. 27. III. Frigyes dán egyik forrásfolyója, Kongo-állam D.-i részében
király dédunokája volt s Drezdában nevelkedett. ered. A L. hossza kb. 1000 km., Simoloa és Anhoro
Dán, osztrák, szász, majd orosz szolgálatban har közt (400 km.) hajózható. Lemaire (1898—1899) a
colt 1740-ig. Ezután a kat. vallásra tért s mint L. forrásf oly ójának a Kulesit tartja.
Luama, a Kongó egyik mellékfolyója.
altábornagy 1743. francia szolgálatba állott. Kü
Luang-Prabang, állam Laosz (Francia-Indolönösen a németalföldi harctéren tűnt ki s 1747
szept 15—16-a éjjelén megrohanással elfoglalta Mna) területén. Fővárosa L. a Me-Kong balpart
Bergen op Zoom várát. B hőstettéért tábor ján, ahol a Nam-Kan torkollik belé, 350 m.-nyi
naggyá nevezték ki. 1748-ban Szász Móric tábor magasban, mintegy 40,000 lak. A középső MeKong mentén a legélénkebb forgalmú város.
naggyal együtt foglalta el Maastricht várát.
Luapula, a Kongó egyik forrásfolyója.
Löweníeld, Raphael, német színigazgató és
Luat in corpore, q u i non habét in
író, szül. Posenben 1854 febr. 11., megh. Charlottenburgban 1910 dec. 28. 1894-ben alapította aere, latin közmondás annak kifejezésére, hogy
Berlinben a Schiller-Theatert. L., mint író, kivált a pénzbüntetés behajthatatlanság esetében sza
Tolsztojjal foglalkozott, kiről könyvet írt (Tolstoj, badságvesztés-büntetésre átváltoztatandó.
Lub (áiiat), 1. Brosmius.
sein Lében, seine Werke, seine Anschauung.
Lubaczów (ejtsd: ínfcacsov), galkúai város a eieBerlin 1892) s Tolsztoj munkáinak német ki
szanówi kerületi kapitányságban, (1910) 6792 lak.
adását indította meg (n. o. 1891).
Fatermelés, hordógyártás. Régi erősség.
Löwenhaupt, 1. Lewenhaupt.
Löwenklau (Lewenklau), Johann, szül. 1533.
Lnhan Bedowi, L. Sheheri, L. Meyeti, L.
Amelbeuernben (Vesztfália), megh. Bécsben 1593 Matti (növ.), 1. Boswellia.
jun. A szavójai udvarban élt, majd HeidelbergLubartov, város, 1. Ljubartovben a görög nyelv és a jog tanára volt, s bejárta
Lnbb., természetrajzi nevek mellett Lubbock
Magyar- és Törökországot. Főműve: Pandectes John (1. o.) nevének rövidítése.
históriáé turcicae (Frankfurt 1588) ésNeuerMuselLubbook, John, 1900 óta lord Avebury, angol
mannischer Historie türkischer Nation (Frankfurt tudós, szül. Londonban 1834 ápr. 30., megh. Rains1690. Ugyanez latinul 1591. Újból németül 1595; gateban, Thanet szigetén, 1913 máj. 28. Etonban
ebben hazánk az 515—522. lapon, Besolt 1584. nevelkedett. A tudomány legkülönbözőbb ágai
útleírásában). A török ügyről más kisebb könyve val foglalkozott: természettudománnyal, etno
ket is írt.
gráfiával, statisztikával, régészettel stb. Sokat tett
Löwenthal, Eduárd, német filozófiai író, szül. a tudomány népszerűsítéséért, mint a London
Ernsbachban (Württemberg) 1836 márc. 12. Élénk Working Men's College és a London University
irodalmi tevékenységet fejt ki, mely nagy huma Extension Society elnöke és emellett mint a parla
nitárius eszmék szolgálatában áE (békepropa ment tagja a politikában is élénk részt vett. Főbb
ganda, új vallás stb.). Főbb müvei: System und müvei: Prehistoric times (1865. Megjelent ma
Ge3chichte des Naturalismus (6. kiad., Berlin gyarul : A történelem előtti idők. Ford. Öreg Já
1897); Das Kogitantentum als Staats- und Welt- nos, 2 köt. 1876); The origin of civilisation (1870);
religion, u. o. 1892); Die Fulgurogenesis im Ge- The origin and metamorphoses of insects (1873);
gensatz zur Evolutionstheorie und die Kulturziele British wild flowers (1875); Ants, bees and waspa
d. Menschheit (u. o. 1902); Orgauische Neubildung (1882); Flowers, fruít and leaves (1886 ; magy.
und Regeneration (u. o. 1903); Wahrer Monismus ford. Mágocsy-Dietz S.: A virág, a termés és a
und Scheinmonismus (u. o. 1907); Geschichte der levél, Budapest 1889); Thepleasures of iife 1887);
Friedensbeweguug (2. kiad. u. o. 1907); Mein Le- The senses, instincts and intelligence of animals
(1888); The beauties of nature (1892); The use of
benswerk. Memoiren (2. kiad., u. o. 1912).
Löwisohn Salamon, zsidó költő és tudós, szül. life (1894); Marriage, Totemism and Religion
Mórott (Fejér vm.) 1788., megh. u. o. 1821 ápr. 25. (1911). Magyarul megjelent még: A község éa
1809-ben Prágába költözött, ahol a latin, görög, állam mint vállalkozó. Ford. Mikes Lajos (Buda
francia, olasz és német irodalomban jártasságot pest 1908).
Lubena (Lubin), város, 1. hűbben.
szerzett s héber ismereteit gyarapította. 1814-ben
Lubény (azelőtt: Lubenyik), kisk. Gömör és
Schmid Antal bécsi könyvnyomdájában a héber
munkák korrektora lett. Bécsben jelentek meg Kis-Hont vm. nagyrőczei j.-ban, (1910) 885 tót és
Meliczát jesurun (Zsidó poétika, 1816); Mechkeré- magyar lak., u. p. és u. t.: Hizsnyóvízi vasgyár
árecz (A föld tájai, bibliai földrajz, u. o. 1820); (L Hizsnyóvíz).
Luberon, Montagnes du L. (ejtsd: montány aii wVorlesungen über die neuere Geschichte der Juden (u. o. 1820) c. művei stb. Költeményei élénk broS), a Nyugati-Alpok mészkőzónájának egyik
fantáziát ós finom formai érzéket árulnak el, tagja Vaucluse és Basses-Alpes francia départenyelvezete erőteljes. Őrültség vitte fiatalon sírba. mentokban. Legmagasabb csúcsa 1125 m.
Lubilas, folyók, 1. Lomami ós Szankuru.
Életrajzát közli Reich: Beth-El, és az Izraelita
Ltibina, község, 1. Lobonya.
magyar irodalmi társulat 1895. évkönyve.
Lublin (Ljublin),
1. orosz-lengyel kormányzó'
Löwy, Maurice, csillagász, 1. Loeivy.
2
1*. 8., a latin loco sigilli rövidítése, 1. Loco. ság, 16,838 km területtel, (1912) 1.575,100 lak.
I<st rl., 1,. s t . (rendesen £), a livre sterling, Az éghajlat enyhe. A föld termékeny; a mező
gazdaság, az állat- ós lótenyésztés eléggé kifej
pound sterling rövidítése, 1. Sterling.
lett. A kormányzóságban van 1900 gyártelep
Ltd., a limited (1. o.) rövidítése.
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13,500 munkással, 18 millió rubel értékű árú áll helyre, mikor sírját felássák és tetemét el
termeléssel. A gyártelepek közül a legfontosabbak égetik. Éltkor a papság kiátkozza. Bél Mátyás
a cukor- és szeszgyárak, továbbá a malmok. Járá Prodromus Hungáriáé etc. müvében megemléke
sai: L., Bjelgoraj, Cholm, Grubesov, Janov, Krasz- zik róla. Irodalmilag felhasználja báró Jósika
nosztav, Ljubartov, Novo-Alexandrija, Szamoszt Miklós: II. Rákóczi Ferenc c. regényében, külö
és Tomasov. — 2. L., az ugyanily nevű kormány nösen pedig Mikszáth Kálmán: Kisértet Lublón c.
zóság fővárosa, püspöki székhely, a Bisztrica elbeszélésében. A mondára vonatkozó részletes
partján, vasút mellett, (1912) 68,700 lak., dohány-, okmányokat Lubló város levéltára őrzi. V. ö. Ifj.
gazdasági gép-, sör- és bőrgyártással. A Jagellók Matirko B., Egy szepességi népmondáról (Ethnokorában már jelentős város volt 40,000 lakossal; graphia I. 6., 1890, Budapest); Wéber S., Id. Buchtöbb ízben itt tartották a lengyelek országgyűlé holtz György és kora (Protestáns Szemle 1892).
seiket, így különösen 1568—69-ig, midőn Lengyel
Lublókorompa (azelőtt: Lublókrempach),
ország és Litvánia egyesítését (L.-i unió) kimond kisk. Szepes vrn. ólublói j.-ban, (1910) 203 rutén
ták, aminek emlékére 1825-ben 15 m. magas vas lak.; u. p. és u. t. Ólubló.
oszlopot emeltek. Az oroszok Kreutz vezérlete
Lublóváralja (azelőtt: SzadeMublóvár), Sze
alatt 1831 nov. 11. elfoglalták. Az 1914—15-iki pes vrn. ólublói j.-ban, (1910) 233 tót, lengyel ós
világháborúban L. környéke heves harcok szín és cigány lak.; u. p. és u. t. Ólubló.
helye volt. L. Világháború.
Lubni (Lubny), az ugyanily nevű járás szék
Lubliner, Hugó, írói nevén Hugó Bürge)-, né helye Poltava orosz kormányzóságban, a Szula
met drámaíró, szül. Boroszlóban' 1846 ápr. 22., mellett, (1907) 10,108 lak., gabona- és gyümölcs
niegh. Berlinben 1911 dec 19. Első sikerét Der kereskedéssel.
Frauenadvokat című vígjátékával (1873) érte el.
Lubochna, telep, 1. FenyöMzaMüvei közül nevezetesebbek: Die Modellé des
Lubóez, kisk. Sáros vrn, eperjesi j.-ban, (1910)
Bheridan (1876); DieFrauohne Geist (1879); Auf 298 tót és rutén lak.; u. p. Sárosszentimre, u. t.
der Brautfahrt (1880); Die Mitbürger (1884); Der Abos.
kommendeTag (1891); Der RiegnitzerBote (1894);;
Lubóczi Zsófia, Pulszky Polyxena (1. 0.) írói
Boriin im Kaiserreich (regénv, 1886, 2 köt.); Das álneve.
fünfte Rad (1898); Die lieben Feinde (1901).
Luboka (azelőtt: Hluboka), kisk. Nyitra vm.
- Lublini unió, 1. Lublin.
szeniczei j.-ban, (1910) 1192 tót lak., vasúti meg
' • Lublinski, Sámuel, német író, szül. Johannis- állóhely ; u. p. és u. t. Szenicze.
burgban 1868 febr. 18.. megh. Weimarban 1910
Lubomirski, lengyel főnemesi család, mely a
dec. 26. Előbb könyvkereskedő, 1895 óta hírlap XVII. sz. óta nevezte így magát Lubomierz
író volt Berlinben. Munkái: Litoratur und Gesell- (Galícia) birtokáról. Nevezetesebb tagjai: L. Se
cchaft im XIX. Jahrhundert (4 köt., Berlin 1899— bestyén (szül. 1537., megh. 1613), ki H. Rudolf
1900); Die Bilanz der Moderné (u. 0. 1904); Vom császártól 1598. a birodalmi grófi címet kapta.
nnbekannten Gott (Dresden 1904); Die Humanitát Fiát Szaniszlót (szül. 1583., megh. 1649.) III. Fer
•als Mysterinm (Jena 1907); Shakespeares Problem dinánd császár 1647. birodalmi fejedelmi címmel
im Hamlet (Leipzig 1908); Der Ausgang der Mo tüntette ki a törökökön nyert fényes győzelmeiért.
derné (Dresden 1909); Der urchristliche Erdkreis 0 alapította 1642. a podolini piarista kolostort és
und sein Mythos (2 köt, Jena 1910).Drámai művei: gimnáziumot. Fia, György Sebestyén (szül. 1616.,
Der Imperátor (Dresden 1901); Elisabeth und megh. 1667.) a legrakoncátlanabb lengyel főúr
Essex (Berlin 1903); Péter von Russland (München volt, ki fellázadt János Kázmér király ellen.
1906); Kaiser und Kanzler (Leipzig 1910).
1657 tavaszán Magyarországba tört és zsoldos
Lubló, községek, 1. Ólubló és Ujliéló.
hadaival feldúlta Beregszászt, Szatmárt ós Mun
Lublófürdö, Újlublóhoz tartozó fürdő 556 m. kácsot. Két fiától, JeromosÁgostontól (megh. 1706.)
magasságban, gyönyörű fenyveserdők közepett; ós Szaniszlótól (megh. 17Ó2.) származott a L..Szepes vármegye legszebb fürdői közé tarto- család rzeszovi és przevorski ága, mely utóbbi
-zik, melynek égvényes vasas savanyúvizet vér ismét a diérovnaira és az ifj. przevorskira sza
hiányon alapuló női bajok ellen nagy sikerrel al kadt. A rzeszovi ág birtokai Galíciában vannak,
kalmazzák. A fürdőben több nyaralóban 150 lakó jelenlegi feje György herceg (szül. 1882.), Jeromos
szoba és 30 fürdőszoba van. A fürdő parkja nagy Ádám herceg (megh. 1905.) fia. Az ifjabb ágak
kiterjedésű szép fenyves.
birtokai túlnyomóan Oroszországban vannak. A
Lublói kisértet, Lubló városához fűződő dubrovnai ág feje István herceg (szül. 1862.), a
monda, mely szerint Gasparek lublói borkeres przevorskié András herceg (szül. 1862.).
kedő bort szállított Lengyelországba egy varsói
Lubotény (azelőtt: Liibotin), kisk. Sáros vm.
-vevőjéhez, kinek távollétében a pincében talált héthársi j.-ban, (1910) 626 tót és magyar lak.,
-arannyal telt hordóját üres hordó gyanánt el márványbányászattal. Vasúti megállóhely: Lubovitte. A varsói ember hazatérve, észrevevén a tény-Lublófürdő, postahivatal; u. t.: Orló. .
lopást, Lublóra jön és bevádolja Gaspareket a
LnhTÍchÁgost(ga?-amszeghi). pedagógus, egye
birák előtt. Ez égre, földre esküszik, hogy ő ár temi tanár, szül. Beszterczebányán 1825 dec. 28.,
tatlan. De hamis esküjéért megbünteti az Isten, megh. Rákospalotán 1900 júl. 14. Miután több éven
.harmadnapra halva találják. Halála után se ég, át tanítóképzőintézetekben, majd középiskolákban
-se föld be nem vette s kísérteni jár. Világos nap- tanárkodott, 1870. a budapesti egyetem pedagógiai
-pal bántalmazza a járó-kelőket, a munkásnépet, tanszékére neveztetett ki s 1871. az akadémiai
özvegyéhez is eljár segítségért könyörögni. Az 200 arany nagy jutalmat és levelező tagságot
egész város megrémül és a nyugalom akkor sem | nyerte Neveléstudomány c. müvével. Ezt követte
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A nevelés történelme (3 köt., Budapest 1874-77). napfordulat idejének ősi pogány szokásaiból és
Más munkái: Herbart bölcseleti rendszerének az ezek alapjául szolgáló hiedelmekből szárma
alaptévedéseit kimutató szemelvények^, o. 1875); zik, s azért mutat oly széleskörű elterjedtséget 8
A középtanodai tanárok paedagogiai kiképzésé annyi hasonló vonást a legkülönbözőbb népek
ről (u. o. 1871); lársadalomtudomány (u. o. hagyományaiban.
Lucaciu László, 1. Lukács, 9.
1883); Természetbölcselet (6. köt., u. o. 1890—
Lucae, 1. August, német fülorvos, szül. Ber
1893).
Luby Sándor (benedekfalvi), költő és hírlapíró, linben 1835 aug'. 24., megh. u. o. 1911 máre. 17.
szül. Balassagyarmaton 1855 aug. 30., megh. 1865-ben Berlinben magántanár, 1871. rendkí
Budapesten 1905 okt. 5. Vidéken tanult, de ked vüli tanár lett. Több éven át tartott fenn magán
vezőtlen anyagi viszonyai miatt nem végzett. klinikát fülbetegek számára, míg 1881. Berlin
Egy ideig tanítóskodott és szerkesztette Balassa ben egy állandó egyetemi klinikát kapott fül
gyarmaton Komjáthy Jenővel a Röpke Ivek c. betegek számára, amely az első ilynemű intézet
szépirodalmi lapot, majd 1883. Budapestre költö volt Németországban. 1899-ben rendes tanár lett.
zött, több fővárosi napilapnál dolgozott s a Mátyás L. főleg a fül kórbonctanát tette tanulmány tár
Deák c. élclapba irt humorisztikus vezérverseket. gyává és igen értékes eredményekkel gazdagí
Idegbaj ölte meg. Fordításai közül legértékesebb totta az etológiát. Nevezetes általa inaugurált
Scheffel Sackingeni trombitásá-nak átültetése eljárás a középfülszklerózis mechanikus kezelése.
<1900). Eredeti művei népies prózai és verses el Irodalmi dolgozatai: Die Schalleitung durch die
beszélésein kívül: Tűnő percek (1885), Almok az Kopfknochenu.ihre Bedeutungfür die Diagnostik
üdvről (1894), Vergődés (1899) c. verskötetek. der Ohrenkrankheiten (Würzburg 1870); Zur
Luc, Le (ejtsd: iö iuk), város Var francia dépar- Entstehung imd Bohandlung der subjektiven Getementban, (1911) 2669 lak. Közelében ezüsttar hörsempflndungen (Berlin 1884); Die chronische
progressive Schwerhörigkeit, ihre Erkenntnis u.
talmú ólombánya van.
L u c , természetrajzi nevek mellett Lttcas Hyp- Behandlung (Berlin 1907).
2. L-, Johann Ghristian Gustav, német an
polyte francia entomológus nevének rövidítése.
Luca, a martirológiumban Lucia (1. o.) nevű tropológus és anatómus, szül. 1814 márc. 14. Marszent vértanú magyaros neve. E szent ünnepe burgban, megh. Majna-Frankfurtban 1885 febr. 4.
dec. 13. esik s a napját megelőző estén kezdik a 1851-ben a Senckenberg-féle orvosi intézetben az
mi népünk babonája szerint a L. székét faragni, anatómia tanára iett. L. úgy az antropológia,
melynek hagyományos alakja, az ősrégi idők mint az emberi és állati anatómia terén számos
óta varázserejünek hitt pentagramm v. pentidfa, maradandó becsű munkát írt. Főbb müvei: Zur
magy&rulboszorMny-szög,mint az ábra mutatja: organischen Formenlehre (1845); Zur Architektur
des Menschenschádels (Frankfurt 1857); Zur Morw egy szabályos ötszög köré írt öt egyen- phologie
der Rassenschadel (u. o. 1861—64); Die
szárú háromszögből alakuló csillag. Állítólag a Hand u. der Fuss (u. o. 1865); Zur Anatomie des
kelták jóspapjai és varázslói, a druidák is is weiblichen Torso (Leipzig 1868).
merték. A L. székéről népünk azt tartja, hogy aki
3. L., Richárd, német építész, szül. Berlinben
L. napjától karácsony estéig minden este annyit 1829 ápr. 12., megh. Charlottenburgban 1877
farag rajta, amíg éppen a mondott időre teljesen el nov. 26.. 1872-ben a berlini építészeti akadémia
nem készül vele, az az éjféli mise alatt rajta ülve igazgatója lett. Legnagyobb műve a majna-f rank(vagy ráállva, ha kicsiny formájú és alacsony furti új színház, melynek akusztikája ugyan
lábú), meglátja a helység összes boszorkányait. hiányos, de építészeti szempontból egyike a leg
L. napján egy lepedőkbe burkolt, seprűvel fegy remekebb alkotásoknak.
verkezett alak jár körül a falvakban, ijesztgetve
t ű é n fa p r e s t o , 1. Giordano, 2.
a gyermekeket s az asszonynépet. Ez a szintén L.
Luca-játék v. Lucázás; ezt a dec. 13-iki nép
nevet viselő alak tehát az egy héttel előbb (dec. 6.) szokást még kotyulásnak és palázolásnak is ne
körüljáró jóságos Mikulás (1. o.) kíséretében sze vezik. Leginkább a szlovén befolyást közvetítő
replő Krampusz női mása s vele együtt idegen területen, tehát az ií- n. Göcsej-Hanság vidékén
eredetű nálunk. Legközelebbi rokona a délnémet van elterjedve. Ama számos téli népszokások
JPerhta, Berthl, Perchtl, akinek neve eredeti egyike, melyek az állatok jövendő termékenysé
leg szintén «fénylő»-t, «ragyogó»-t jelent, tehát gének babonás elérésével függenek össze: a ráol
ugyanazt, amit Lucia. A L.-napi szokásokat, vasásokkal, kenegetéssel stb. Egy idősebb legény
részben a Befana (Epiphania) nevéhez fűzve, víz 6—7 iskolásgyerekkel (néha a gyerekek maguk)
kereszt napjára ruházta át az olasz néphit. Ná Luca-nap hajnalán «lopott» fahasábot vagy szal
lunk Magyarországon érdekes még a L. napjá mát cipelve, belopózkodnak a házakba. Az ajtót
hoz fűződő babonák közül, hogy e naptól kezdve maguk mögött betéve, rögtön leülnek a maguk
-12 napig megfigyelik az időjárást; amilyen az hozta fára v. szalmára s dünnyögve kezdik
első nap, olyan lesz az időjárás a jövő év első mondókájukat. Rigmusokban kivannak sorra a
hónapjában és így tovább (Luca kalendáriuma). háziak állatjai számára bő szaporaságot. Gyak
Továbbá el van terjedve az ú. n. kotyulás vagy ran a háziasszony kukoricát szór rájuk és víz
palázolás, amelynek célja a baromfi szaporasá- zel megfröcsöli őket s ezt a baromfiaival feletetigának biztosítása (1. Luca-játék). Néhol e szo- felitatja. Újabban a szokás kiveszőben van, mert
Mst a két héttel későbbi karácsony böjtjén gya a gyerekek dünnyögő verseikben durva trágárkorolják, amint különben az összes L.-napi ba ságokat mondanak a háziakra (ahol t. i. tudják,
bonák s még sok más ide tartozó dolog a téli hogy az odavalók fösvények!) Emiatt a tanítók,
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sőt csendőrök üldözik őket. Verseiket 1. a Kisf. lemzett rétegeit nevezték régebben így, főleg
Társ. Népköltési gyűjteménye VIII. kötetében Hantken Miksa az esztergomi barnaszénterüle
149—168 1. L. még Luca.
ten. Előfordul a budai hegyekben, az esztergomi
Luca kalendáriuma, 1. Luca.
barnaszénterületen, Kolozsvár vidékén stb.
Luca napja, dec. 13., 1. Luca és Luca-játék.
Lucas van Leiden, nématalföldi festő és
Lucania, Alsó-Itáliának egyik ókori tarto grafikus, szül. Leidenben 1494 körül, megh. u. o.
mánya. Hegyes vidék volt, magaslatai közül ki 1533. Engelbrechtsen Cornelisnak volt tanít
emelkedik az Alburnus,Paestum mellett; továbbá ványa. Mesterének stílusából kiindulva, azt to
a Palinurus-hegyfok Velia ós Buxentum között. vább fejlesztve, L. 1620 körül Dürer, majd az
Lakosai, a szamait eredetű lukánok, leginkább olasz művészet hatása alá került. Ez a fejlődés
baromtenyésztóssel foglalkoztak. Kr. e. 420. ván mind festményeiből, mind metszeteiből kitűnik.
doroltak be. A városok kétfélék, hol benszülött Amazok a genreszerű, realisztikus fölfogásnak az
lakosságuak, hol görög telepesekkel megrakot- olaszos kompozicionális művészettel való egye
tak. Az utóbbiak egyre nagyobb jelentőségre sítését mutatják. Még fiatalkoriak: A játékosok
emelkednek. Említendők: Paestum (Poseidonia), (Wilton-House); A sakkozók (Berlin, Kaiser FriedVelia (Blea), Buxentum, Thurii, Metapontum. L. rich-Museum); ezeket követik Madonnái (u. o. és
belsejében: Potentia, Grumentum, Acherontia ós a müncheni Áíte Pinakothekben); Az angyali üd
Atinum.
vözlet (München); az utolsó ítéletet ábrázoló ol
Lucanus, Marcus Annaeus, római költő, szül. társzárnyképek a leideni múzeumban (1526), L.
Cordubában Kr. u. 39., megh. Rómában 66. Se- legkiválóbb festészeti müve, olaszos formákkal,
neca unokaöccse, Nero kegyét egy dicsőítő köl északi szín- és fényhatásokkal; Mózes vizet fa
teményével megnyerve, quaestorrá, szenátorrá kaszt a sziklából (1527, Nürnberg, Gernianiscb.es
lett, de Nero csakhamar féltékeny lett az ifjú Museum); A jerikói vak (Szentpétervár, Eremitehetségre s megtiltotta neki a további műkö tage). 170 rézmetszete közül a legkiválóbbak:
dést. L. ekkor gyalázó költeményt irt a csá Ádám és Éva földi élete, Ecce homo, Tejes leány
szárra, sőt részt vett a Piso-féle összeesküvés (1510); Pyramus és Thisbe (1514); Keresztvitel
ben is. Bár kislelküsógóben árulóvá lett, a csá (1515); Kálvária (1517); Noli me tangere (1519);
szár parancsára meg kellett nyitnia ereit. Müvei Miksa császár arcképe (1520); Passziósorozat
közül lenmaradt a 10 könyvre terjedő, befejezet (1521); A fogorvos (1523); A sebész (1524);
ten Pharsalia, melyben a polgárháborút énekli Venus és Ámor (1528) stb. Sokoldalúságra nézve
meg Pompeiust dicsőítve, Caesart ócsárolva. Ra L. Dürerre emlékeztet, kivel gyakran együtt is
gyogó retorikája nem pótolja a jellemző erő és emlegetik. Kevésbbé mély és tudatos művész an
költői kompozició hiányát. Kiadta Weber (Leip- nál, de nagyobb festői tehetségű. V. ö. Volbehr,
zig 1821—31, 2 köt); Hosius (Leipzig 1892); L., Verzeichnis seiner Kupferstiche stb. (Ham
Frankén (Leiden 1896—7). Nálunk sokan foglal burg 1888).
koztak vele. Prózában már Bessenyei megpró
Luca széke, a róla szóló babonás hiedelmet 1.
bálta fordítani, versben Sztrokay Antal, Laky Luca. Közmondásos értelemben a. m. sokáig ké
Demeter, Márki József. Legjobban Baksay Sán szülő dolog, aminek nem győzik az elkészültét
dor (Pest 1869). V. ö. Genthe, De Lucani vita et bevárni.
scriptis (Berlin 1859).
Lucaya (Lukáji-szigetek), 1. Bahama-szigetek.
L u c a n u s L. (áiiat), 1. Szarvasbogár.
Lucázás, 1. Luca-játék.
L u c á m é (franc, ejtsd: íiikárn, a latin lucerna
Lucca (ejtsd: lukká), l. olasz tartomány, 1847-ig
[lámpás] szóból), ablaknyílás, amely az épüle szuverén, azután Toscana nagyhercegséghez tar
tek tetőzetében levő helyiségeket bevilágítja. L. tozó hercegség Massa-Carrara, Modena, Firenze,
Lámpás, 2.
Pisa és a Földközi-tenger közt 1437 km* területtel,
Lucas, Eduárd, német pomológus, szül. Erfurt ós (1913) 338,369 lak. — 2. L., az ugyanily nevű
ban 1816 júl. 19., megh. 1882 júl. 24.1860-ban tartománynak és az egykori hercegségnek fővá
Eeutlingenben (Württemberg) az első németor rosa, érseki székhely, (1913) 77,453 lak., selyem-,
szági pomológiai intézetet alapította, melynek bársony-, pamut- és posztószövéssel, üveg- és
vezetését ő utána fia, Friedrich L. vette át. szalmapapirkészltéssel, selyem- és olajkereske
Főbb művei: Die Lenre vom Obstbau (Stuttgart déssel. A csaknem szabályos négyszögalakban
1886,8. kiad. 1898); Der Gemüsebau (u. o. 1882, épített város jelentékenyebb épületei a San Mar6. kiad. 1905); Der Obstbau auf dem Lande (u. o. tino-templom, a San Frediano-bazilika, a Szt.
1876,5. kiad.); Die Lenre vom Baumschnitt (Stutt Mihály- és Szt. János-templom, az érseki pa
gart 1884, 7. kiad. 1899); Vollstandiges Hand- lota és a császárok korából való római amfiteá
buch der Obstkultur (u. o. 1881, 4. kiad. 1902); trum romjai. Az emlékszobrok: Garibaldié LucOberdickkel együtt 8 vastag kötetben az Illus- chesitól, III. Károly spanyol királyé, Bourbon
trirtes Handbueh der Obstkunde c, több mint Mária Lujzáé Bartolinitól, II. Viktor Emanuelé
2000 gyümölcs leírását tartalmazó müvet adta stb. Kulturális intézmények: a Palazzo pubblicoki (1858—75, Stuttgart—Ravensburg). Die Lenre ban elhelyezett régiség- és képtár, a királyi-, a
vom Obstbau c. müvét A gymnölcstenyésztés művészakadémia, a székesegyházi és az érseki
tana címen Vülási P. magyarra dolgozta át könyvtár stb. Környékén van a blres L.-i fürdő (L
(Budapest 1879); Lvkácsy pedig Gyümöksfa- Bagni). L. eredetileg etruszk város, a ligurok és
későbben (Kr. e. 177) a rómaiak birtokába jutott.
islcolák c. müvót dolgozta L. után (u. o. 1859).
Lucasana-emelet (geoi.). A középső eocénnek A nyugat-római birodalom megdőlése után a ke
a Nummulites lucascmus vezérlőkövülettel jel leti gótok, későbben a longobárdok (774-ig) ós
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Lucelnica, adók. Zágráb vmegye pisarovinai
frankok (962-ig) tartották elfoglalva, a XII. sz.ban pedig független várossá lett. A guelfek és j.-ban, (i9io) 574 horvát lak., u. p. és u. t. Pisaghibellinek közti versengés azonban önállóságá rovina.
Lucena, város, L. járás székhelye Cördova spa
tól teljesen megfosztotta s ezt csak a XIV. sz.ban nyerte vissza. 1799-ben a franciák foglalták nyol tartományban, a Cascajar és vasút mellett,
el. Napóleon 1805. húgának, Bacciocchi Blisának igen termékeny vidéken, (1910) 21,020 lak., olajadta. Napóleon bukása után a nápolyiak és mind és vörösbortermeléssel, posztó- és vászonszövósjárt utána az osztrákok tartották megszállva, sel, híres lótenyésztéssel. Közelében vannak a del
akik 1816. Panna hercegének, majd Károly Lajos Horcajb kénesvizforrások. 1483-ban itt győzték
le a kasztiliaiak Bóabdil mór királyt.
1847 okt. havában Toscanának engedte át.
Lucera (ejtsd: inaséra) v.Nocera, város és püspöki
Lucca, Pauline, német operaénekesnő, szül.
1841 ápr. 25. Bécsben, megh. u. o. 1908 febr. 28. székhely Foggia olasz tartománybán a Salsola
Tizenhat éves korában az udv. operaház karába jobbpártja és vasút mellett, (1911) 16,922 lak.,
lépett, ott tűnt fel drámai Bzopránója.l 861-ben aber- agyagipar, olaj- és selyemkereskedés; szép gót
lini Operaházhoz szerződött. 1862-ben Rhaden báró székesegyházzal. Az antik Luceria Apulorum alaneje lett, akitől azonban elvált ós 1871. Wallho- pítója állítólag Diomedes. II. Constans 663. lerom
fen Emil báróval kötött házasságot. 1872-ben bolta, de újra felépült. II. Frigyes német császár,
szerződésszegéssel megvált a berlini Operától és aki a közeli, ma romokban heverő Fiorentino
bejárta az egész világot. Mindenütt nagy sikert kastélyban halt meg, 20,000 szaracént telepí
•
aratott. 1874—89-ig a bécsi operaház tagja volt. tett ide.
Legjobb szerepei voltak: Zerlina (Don Jüan), ZerI«uceres, a patríciusok három őstribusának
line (Fra Diavolo), Selica (Afrikai nő), Carmen.
egyike a régi Rómában, 1. Tribus.
Lucerna (lat.), a lámpa, mécses neve a régi
Luccheni (ejtsd: lukkéai), Luigi, anarchista, Er
'
zsébet királyné gyilkosa, sziii. Parisban 1873., rómaiaknál.
megh. Genfben 1910.. Mint vasúti munkás kü
Lucerna v. kék csigacső (Medicago sativa L.),
lönböző vállalatok szolgálatában Svájcban és az évelő, jó viszonyok között hosszú időn át még
olasz eritreai gyarmaton dolgozott. 1898-ban Lau- csapadókszegóny vidéken is, kivált mélyrétegű jó
sanneba azzal a szándékkal utazott, hogy meg erőben levő kötöttebb talajban, kitűnő takarmány
ölje az ott időző orléansi herceget. A herceg azon növény. Ázsiából a rómaiak hozták Itáliába és
ban már elutazott és igy L. az éppen Genfből innen terjedt el egész Európa mérsékelt égövének
Territetbe a gőzhajóval visszatérő1 magyar ki vidékein. Tájfajtái közül a francia a leghíresebb,
rálynét szeptember 10. délután /12 órakor a bár a magyar határozottan többet érő, az ameri
Beaurivage szálló és a tó közötti téren orozva kai az utolsó helyen áll. Hosszas tartóssága miatt
meggyilkolta. A gyilkosság után a Eue des Alpes- forgóba nem állítható be, hanem mellékszakaszon
ban elfogták s november 10. a genfi esküdtszék v. L.-s táblákon termesztik. Előtte trágyás kapásélethossziglani fegyházra ítélte. 1910 okt. 18. növény, utána gabonaféle vethető. Jó trágyája a
azonban cellájában felakasztotta magát.
komposzt, trágyáié, istállótrágya. A műtrágyák
Luccliesini (ejtsa ^a^e2,isá)1Girolaino,marchese,közül a gipsz, mész és a Thomas-salak. Szórvaporosz diplomata, szül. Luccában 1751 máj. 7., vetéshez 14—16 kg., soros vetéshez 10—12 kg.
megh. Firenzében 1825 okt. 20. Berlinbe kerülve, szükséges kat. holdanként. A vetés ideje márciusNagy Frigyes kamarása lett 1780. s annak bi április. Termőképessége a 3-ik évben teljes, ilyen
zalmas környezetéhez tartozott. II.Frigyes Vilmos kor 5 kaszálást is adhat. Teremhet kat. holdan
diplomáciai megbízatásokat bízott reá. 1790-ben ő ként 120—150 q zöldtakarmány vagy 30—45 q
kötötte meg a lengyel-porosz szövetséget, 1793. széna. Magot az idősebb, dó tiszta lucernásokról
pedig Bécsbe ment követnek, hol 1797 márc.-ig termesztenek. Kat. holdanként 200—500 kg. mag
maradt. A baseli béke után franciabarát politikát teremhet.
követett, de mivel 1806 növ. önhatalmúlag fegy
Lucernabogár, 1. Katica-bogarak.
verszünetet kötött Napóleonnal, a porosz szolgá
Lucernaborona, lucernamezők megboronálálatból ki kellett lépnie. Ezután Bonaparte Elisa sára való borona. A legtöbb borona alkalmas erre
luccai hercegnőnek, Napóleon császár legidősebb a célra, különösen, ha fogai kis mértékben előre
húgának kamarása lett.
vannak hajlítva.
Luce (ejtsd: lüsz), 1. Maximűien. francia festő
Lucernaböde (állat), 1. Katica-bogarak.
és grafikus, [szül. Parisban 1858. Carolus Duran
Lucernakosz, 1. Aranka.
műtermét látogatta. Az ü. n. neoimpresszionista
IiUcernaria (állat), letelepedett, ülő életmódot
festők csoportjához tartozik. Képei: Moulineux folytató kéhelymedúzák (1. 0.).
falu; Nocturne; Terrils de Sacré Madame stb.
Lucerne, 1. Luzern.
*
Gueules noires c.. alatt megjelent rajzainak egy
Lúcfa, lucfa v. lucsfa (növ.), I. Lucfenyő. .;
sorozata, melyet Meunier szobrai után készített.
Lucfenyő, lúcfa (Picea Link, németül Fichter
2. L., Simeon, francia történetíró, szül. Brette-. níiv.j, az Abietaceáe (Fenyőfélék) család génusza";ville-sur-Ayben (Manche dép.) 1833 dec. 29., megh. 12 faja északi mérsékelt tájakon van elterjedve
1892 dec. 14. Az École des chartes könyvtárosa, Úgy az ó-, mint az újvilágban. Magas fák, fő
levéltárosa, majd tanára volt. Nevezetesebb mü ágaik örvösek, a mellékágak kétsorosak. Csak
vei : Histoire de la Jacquerie (1894, új kiadás); hosszhajtásaik vannak; tüjök magános, csava
Jeanne d'Arc á Domremy (1887, 2. kiad.); La ros elhelyezésű, négyszögletes. Virágjuk magá
Francé pendant la guerre de Cent-ans (1890). Ki- nosan fejlődik a tülevél hónaljában tavalyi ága
••dta.még Froissart krónikáját(1869-88,8köt.j. kon, a termő (toboz-) virág végálló is. A töbözt
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az erősen megnagyobbodott tennőpikkelyek alkot cent III., Eome et l'Italie (1905,2. kiad.); Innocent
ják ; lecsüngő, a magvak kümllatása után egész III. La croisade des Albigeois (1905); Innocent
ben lehull. A mag hosszúszárnyú, 5—8 szíklevelü. III., papauté et l'empire (1906—07,3 köt.). Irt még
Európai és elterjedt a közönséges L., P. excelsa kisebb tanulmányokat a baszk nyelvről.
(Lam.) Link. (Pinus abies L., Pinus pic'ea Duroi,
Luchon, francia fürdő, 1. Bagnéres-de-Luchon.
Abies excelsa DC, magos, nemes tiszafa-jege
Luchtmans, híres könyvkereskedő és nyom
nye, szurkos fenyő, keresztes jegenyefenyő; 1. dász-család Leidenben. Az üzlet alapitója L. Jor
a képmellékletet). Szélességi elterjedése a 42— dán (szül. 1652., megh. 1708.) s folytatója lett fla
69 V, fok közé esik. Eléri az 50 m. magassá L. Sármieljszül. 1685.) s ennek fia, szintén Sámuel
got; koronája kúpalakú, törzse néha 2 m. átmé (szül. 1724., megh. 1780.). A nyomdászatban nagy
rőjű ; kérge vörösesszürke. Tűje legfeljebb 2 cm. hírre jutottak, kivált ez utóbbi, ki János fivéré
hosszú, csaknem négyélü, sötétzöld, fényes, az ág vel e célra nagy utazásokat tett. Különösen klaszminden oldalán áll. Toboza 10—16 cm. hosszú, szikus kiadványaik hírosek 1754—89 közt. Utána
pikkelyei éretten barnák, visszástojásdadok vagy fivére, János, aztán fla, Sámuel vezette az üzle
rombosak, bőrnemüek, egyenletesen laposak. Ma tet, melybe 1812. Brill János lépett be. 1850-ben
got 50., 60., sőt 80. életévében hoz. Októberben megszűnt s részben az B. J. Brill cégbe olvadt.
érö magva a következő tavasszal hull ki. Fontos
Lucia, szent, vértanú, előkelő szirakuzai szűz,
erdei fa; nekünk a leggyakoribb fenyőnk maga kit vőlegényének följelentésére keresztény volta
sabb hegyvidékünkön, ahol erdőt alkot. 5—600 miatt Dioklecián üldözése alatt 303 körül kivé
évig is elél. Fája ruganyos, világos színe sokáig geztek. Ünnepe dec. 13. L. Luca.
megmarad. Kitűnő épület- és asztalosfa, bizonyos
Luciakóreg (nst.), 1. Exostemma.
minőségű részei pedig húros hangszerekre igen
Lucián, szent, 1. Lukianos, 2.
alkalmasak, de ezenkívül felhasználása még
Lucián, caninoi herceg, L Bonaparte, 2.
igen sokféle. Tüzelésre nem olyan alkalmas, mint
Lucián, Zöldi Márton (1. o.) írói álneve.
más fenyő vagy lombos fa. A P. obovata Ledeb.
Luciáid, Sebastiano, festő, 1. Sebastiano dél
(szibíriai fenyő) Európa ÉK.-i részén, Sziblriában, Piombo.
különösen az Altai-hegységben nagy erdőket al
Luciamis. 1. Lukianos.
kot. Kisázsia hegyein és a Kaukázusban van el
Lucia-öböl, 1. Santa Lucia-öböl.
terjedve a P. orientális (L.) Link (keleti fenyő,
Lucic (ejtsd: íucics), l. Hannibál, régibb horvát
szapinduszfenyő), melynek tűi a L.-fajok közül költő, szüL Lesina szigetén, megh. 1553 körüL
a legrövidebbek, 5—10 mm. hosszúak. A fiatal Szerelmi költeményeket és egy drámát n-t Roágai végén kifakadó gyantacseppek a kereskede binja (rabnő) cím alatt, mely 1638. jelent meg
lem szapinduszkönnyei. Hazájában 30 m. magas, Velencében. Összes munkáit a zágrábi délszláv
Középeurópában, ahol télálló, alig lesz magasabb akadémia adta ki a Stari pisci hrvatski című
15 méternél, Dél-Európában magasabb. Tartós, kiadvány VI. könyvében.
gyantás fáját felhasználják. Kertben több L.-fajt
2. L. János, 1. Lucius János.
ültetnek. Sűrű csoportok alakítására a közönséges
Lucidel, festő, 1. Keufchatel.
L. alkalmas. Nagyobb pázsitterületen az alacsony
laicHlmu i n t e r v a l l u m (lat.) a régi jogban
termetű P. álba (Ait) Link (a kertészetben P. az elmebajosok látszólagos ajózan pillanatait*
glanca v. P. atba coerulea) fajt kedvelik. Ter jelentette. Ez a modern természettudományi gon
mete tömött kúpalakú; tűje rövid, kékesszürke dolkodással teljességgel ellenkező fölfogás ma
(ezüstös); toboza 3—4 cm. hosszú. Hazája Észak- már meg nem állhat s az orvosok teljesen elve
Amerika K.-i széle. Észak-Amerikából való a P. tették. Főképen az időnként súlyosabb tüneteket
nigra (Ait.) Link is (fekete L.), 15 m. magas, mutató elmebajokban a nyugodtabb lefolyású idő
egyenletes termetű, finom ágú. Tűje szintén ké szakokat gondolták ilyennek, ma azonban tudjuk,
kes. A Balkán-félsziget hegyein előforduló P. hogy ilyenkor is csak éppen olyan beteg az az agy
omorica Panc. pompás sötétzöld, 10—18 mm. velő, mint máskor.
iosszú, lapos tűivel és karcsú termetével tűnik
Iiiicidus (lat.) a. m. világos, továbbá átvitt
ki. Parkokban nagy jövőre számíthat. Hazájában értelemben nyilvános, nyilvánvaló; innen lucimár ritka, bizonyára a velenceiek pusztították ki, ditas, világosság, nyilvánvalóság.
Akik törzsét árbocnak használták. Igen kedvelt
Lucien, caninói lierceg, 1. Bonaparte, 2.
faj az északamerikai sziklás hegységből a P.
Lucifer. Az egyházatyák Ézsaiás próféta 14,
jpungens Bngelm., mely szúrós, merőlegesen el 12. verse után a sötétség fejedelmét, az ördögöt
álló tűiről könnyen felismerhető. Pompás válto nevezik L.-nek, ami különben a közönséges be
zata a P. pungens argentea felálló, ezüstös tűk szédbe is átment. Ézsaiás hivatkozott versében
kel és a P. pungens glauca, kékesebb ezüstös, egyszerűen a bukott babilóniai királyról van szó.
mint az előbbi. Más kerti faj: a P. polita Carr L. még Mephistopheles. — L. továbbá neve az
acélos tűkkel, Japánból; a P. ajanensis Fisch. esthajnalcsillagnak (1. o.).
Jesszo és Szachalin szigetéről.
Lucifer, cagliarii (Szardínia) püspök a IV. sz.Lúcfenyökéreg.'l. Cserhéj és Cserzőnövények. ból, megh. 370. vagy 371. Egyike az arianizmus
Luchaire (ejtsd: Msér), Achüle, francia történet leghatározottabb és leghevesebb ellenzőinek, aki
író, szül. Parisban 1846 okt. 24., megh. u. o. 1908 a milanói zsinaton (355) Szt. Athanasius kárhoz
nov. 14. A párisi egyetem (Sorbonne) tanára volt tató Ítéletét alá nem irta, miért is Constantius
1885 óta. Nevezetesebb munkái: Histoire des in- császár száműzte és Julianus alatt tért vissza. A
JStltutions monarchiques de la Francé sous les kegyes bánásmód miatt azonban, melyben az
jtfemiers Capétiens (1891, 2 köt., 2 kiad.); Inno- alexandriai zsinat a megtérő ariánusokat része
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L u c f e n y ő (Picea excelsa).
1. Porzós virágzatu ág. — 2. Hajtás csúcsa termő virágzattal (fiatal toboz), — 3. porzós virágzattal. — 4. Érett
toboz. — 5., 6. Termőpikkely kívülről és belülről a rátapadt 2 szárnyas maggal. — 7. U. a. mint 6, az eltávolított
magvak lenyomatával. — 8. Mag a szárnyával és anélkül. — 9. Főlrepedt porzó két oldalról tekintve. — 10. Tű
iével ós keresztmetszete. — 11. Csiranővényke; a mag hója még rajta van. — 12. Ugyanaz a mag héja nélkül.
13. (az első ábrán). A Chermes nevű kéreg- v. fenyötetü okozta gnbacs. Természetes nagyság.

<Iuúcfenyfff> cikkhez.
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Lucretius

eltette, szakított a zsinati atyákkal, ami a róla van. Életrajzát és munkáinak méltatását Raéki
nevezett rövid ideig tartott Luáferiamis schis- írta a délszláv akadémia évkönyveiben (1879).
Lucius Corona, Jacobus, XVI. sz.-beli jeles
mát hozta létre, amelynek követői az előbbi
ariánusokat minden egyházi hivatalból ki akar brassai fametsző és könyvnyomtató. Heltaival és
ták zárni. L. száműzetésében több könyvet írt Con- Abádival együtt járt az egyetemre s 1556. egy
Btantius ellen: De non eonveniendo cum haere- képíróval (akit csak D. B. monogrammjáról isme
ticis; De regibus apostaticis; De s. Athanasio; De rünk) szövetkezett s ennek rajzai nyomán met
non parcendo in Deum deliquentibus stb.V. ö. Krü- szette fába kompozícióit. Wittenbergben jelent
ger, Lucifer, Bischof von Calaris (Leipzig 1886); meg 1558. a Catechesis scholae Goldpergensis stb.
77 metszetével (bibliai jelenetek, allegóriák). L.
Cavalkra, Le schisme d'Antioche (1905).
Wittenbergben nyomdászkodott is, az ő kiadásá
Lucigén-világítás, 1. Petroleuinlángzóh
Lucilius, 1. Gaius, római lovag, a latin szatíra- ban látott ott napvilágot 1564. a De grote dudesche
költészet megalapítója, szül. Suessa Aurunca latin Catechismus s más művek. 1564-ben Rostockba
városban Kr. e. 180., megh. Nápolyban Kr. e. 103. vándorolt, ahol az újonnan megnyitott egyetemi
Barátja volt Laeliusnak, Scipiónak s ez utóbbi nyomda élére állt. Itt metszette a mecklenburgi
alatt harcolt Numantiánál. 30 könyvre terjedő fejedelmi ház családfáját. 1580-ban az első ro
szatíráiban az akkori élet és erkölcs igazi tük stocki szász bibliát adta. ki, ami számos.kitüntetést
rét nyújtotta. Kíméletlenül megtámadta a politi szerzett számára.
kai nagyságokat, ostorozta a fényűzést, a köz
Luck, az ugyanily nevű járás székhelye Volélet hazugságait, s őszintén elbeszélte egyéni élmé hinia orosz kormányzóságban, a Sztir mellett,
nyeit, utazásait. Műgondja igen kevés, mértékei (i»D7) 17,701 lak., malmokkal és nagy vásárokkaL
döczögősek, gyorsan, pongyolán dolgozott, de
Luckau, a hajdani Lausitz örgrófság területén
azért nagyon népszerű volt. Csak mintegy 1200 fekvő hasonló nevű járás székhelye Frankfurt
versnyi szakadozott töredékek maradtak reánk. porosz kerületben, (1910) 4218 lak., szőnyegkészíLegjobb kiadása Pr. Marxtól való (teljes kommen tóssel, szivar- és sörgyártással. 1813 jún. 4. Bülow
tárral és L.-ra vonatkozó minden adattal, Leipzig itt győzelmet aratott Oudinot francia hadain.
1904, 2 köt.). — 2. L. junior, Seneca barátja, az Ugyanazon év aug. 28. a poroszok elfoglalták.
Aetna c. költemény (645 hexameter) állítólagos
Luckenwalde, város Potsdam porosz kerület
szerzője. Kiadta Sudhaus (Leipzig 1898).
ben, (1910) 23,478 lak., jelentékeny posztószövés
Lucina, Juno istennő (1. o.) mellékneve.
sel, kalapgyártással, gyapjufonókkal, gép-, bronzIiiiciocephalns (állat), a Csontoshalak rend áru- és papírkészítéssel.
jébe, a Csukafejüek (Luciocephalidae) családjába
Lúckéreg, fenyőkéreg, 1. Gserliéj és Cserzőtartozó halnem. Egyetlen faja, a csukafojü hal növények.
(L. pnlcher Gray) ismeretes. A keletindiai szige
Lucknow, város, 1. Lákno.
tek édesvizeiben honos. 8—10 cm. hosszú.
Lucomagno, hágó, 1. Lukmanier.
Lucioperca (állat), 1. Fogas.
Lucon (ejtsd:iüszon), 1. város és 1317. alapított
Lucius, három pápa neve:
püspökség székhelye Vendée francia dóparte1.I. L., szent (valószínűleg 253 jún. 25.-254 mentban, a Marais partján, a L.-csatorna és vasút
máro. 5.). Megválasztatása után Gallus császár mellett, (1910) 6759 lak., likőrkószltés, kereske
száműzte Rómából. Visszatérése után 8 hónapig delem ; székesegyházzal (XII. sz.). Richelieu L.
kormányozta az egyházat. Ünnepe márc. 5.
püspöke volt. — 2. L., Filippi-sziget, 1. Luzon.
IiUcrativ (lat.), 1. Lukrativ.
2. II. L. (1144márc. 12.—1145 febr. 15.), előbb
Lucretia, Bpurius Lucretius Tricipitinus leánya
Gherardo Caccianemici, Bolognából. II. Honorius alatt bibornok lett és pápai követként több és Tarquinius Collatinus neje, a régi római nőnek
ször jelent meg Németországban. Alatta számta és feleségnek mintaképe. Midőn a monda szerint
lan támadásnak volt kitéve a pápa világi ha Tarquinius Superbus fia, Sextus, erőszakkal meg
talma, különösen Eoger szicíliai király és a vá gyalázta, L. elhívatta atyját és férjét, felfedte
előttük a dolgot s tőrével véget vetett életének.
rosi forradalmi érzelműek részéről.
3. III. L. (1181 szept. 6.—1185 nov. 25.). Előbbi Halála volt közvetlen oka annak, hogy a Tarquineve Ubaldo Allucingoli, 1140. bibornok, 1158. niusokat Rómából elkergettek (Kr. e. 610.) és a
ostiai bíbornok-püspök. Sok kellemetlensége volt köztársaság megalakult.
Eőtszakállu Frigyes császárral és a rómaiakkal,
Lucretilis, ókori hegycsúcs a szabinok földjén,
úgy hogy mintegy menekülnie kellett Veronába, Horatius, kinek villája a közelben volt, megörö
ahol meg is halt.
kítette ; ez idő szerint Monté Pennaro.
Lucius (Litcic) János, horvát történetíró, szül.
Lucretius, Titus L. Carus, római költő, való
Trauban (Dalmácia) a XVII. BZ. elején, megh. színűleg Kr. e. 97—53-ig élt Rómában. Állítólag
Rómában 1679 jan. 11. Hat könyvben megírta szerelmi bájitaltól eszelős lett s világos pillana
Dalmácia és Horvátország első oknyomozó és taiban írta müve egyes részeit és végre öngyilkos
rendszeres történetét a XV. sz. derekáig terjedő- lett. Befejezetlen filozófiai tankölteménye De releg De regno Dalniatiae et Croatiae című mun rum natura (a dolgok mivoltáról) hat könyvre
kájában (Amsterdam 1666). Azonkívül megjelen terjed s Epikuros rendszerét adja elő. Hálátlan
tek tőle: Vita b. Joannis episcopi Tragusiensis tárgyát nagy tehetséggel és lelkességgel dolgozta
(Roma 1667); Inscriptiones dalmaticae (Velence ki. Tagadja a túlvilágot s a lélek halhatatlansá
1673); Memorie storiche diTragurio(Padova 1673). gát s a fájdalomtól ment, nyugodt, erényes álla
Gazdag kézirati hagyatéka részint a vatikáni potot tartja boldogságnak. A negyedik könyv
könyviárban, részint pedig a spalatói egyházban erős realizmussal, leplezetlenül rajzolja a sze-
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gény szerelmesek szánandó állapotát. A nyelv
vel, verseléssel küzd, de oly sikerrel, hogy a római
költészet egyik úttörője lett. Kritikai kiadása
Laehmanntól (Berlin 1871) és Munrotól (Cam
bridge 1886). Magyarra fordította Fábián Gábor
(1870 és 1873).
Literi bonus odor (lat.) a. m. a haszonnak
jó az illata. Juvenalis mondása (14, 202).
Lucrinus-tó, Itáliában, Bajae közelében, me
lyet földszoros választ el a cumaei öböltől, leg
inkább osztrigák tenyésztésére szolgált Jelen
leg Lago Lucrino, Nápoly mellett.
Lucronins, Logrőno (1. o.) középkori neve.
Lncrum (lat.) a. m. haszon. L. cessans, elma
radt haszon, ezzel ellentétben a damnum emergens tényleges kár(l. Damnum, Elmaradthaszon,
Kár). — L. camerae, 1. Adó (története) ós Ka
marai nyereség.
Lncrum nuptialiuin (lat.) alatt a római
jog általában mindazt érti, amit az egyik házas
társ a másik házastársnak vagyonából nyer. Az
özvegy nő, aki férjének halála után a gyászév
eltelte előtt újabb házasságra lépett, egyéb hát
rányok mellett minden L.-ot elvesztett.
Lucslenyőfa (növ.) a. m. lucfenyő (1. o.).
Lucsivna (Lautschburg), kisk. Szepes vm. szepesszombati j.-ban, (1910) 447 tót lak., vasúti állo
mással, postahivatallal, u. t. Batizfalva. A köz
ségtől félórányira fekszik L. klimatikus gyógy
hely, 759 m. magasságban, gyönyörű kilátással
a Magas-Tátrára; a csinos épületekből álló tele
pen 50 szoba áll a fürdővendégek rendelkezésére;
hidegvízgyógyintézete igen látogatott.
Lucska, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban, (1910)
406 magyar lak., u. p. és u. t. Dernö. — L. még
az összetételek (Nagylucska, stb.) alatt.
Lucski, kisk. Liptó vm. rózsahegyi j.-ban, (1910)
1418 tót lak. Az itteni fürdő a kassa-oderbergi
vasút liptó-teplai állomásától félórányira fekszik,
a Nagy-Chocs hegy tövében, fenyvesek közt 599
m. tengerfeletti magasságban. A fürdő 12 épület
ből áll, melyekben 140 szoba áll a vendégek ren
delkezésére- forrásai a vasas héwizek (31'5° C.)
sorába tartoznak, melyeket sápadtság, női be
tegségek, idegesség és hisztéria ellen sikerrel
használnak. A fürdőben posta- és táviróhivatal
van. V. ö. Hlavács S., A lucski gyógyfürdőnek rö
vid vázlata (Budapest 1889).
Lu-csu-szigetek, 1. Eiu-kiu.
' Iitictas (lat.) a. m. gyász; a róm. kat. egyház
jogban különösen az ú. n. «egyházgyász» (luctus
ecclesiae), amely a nyilvános istenitisztelet meg
szüntetésében (cessatio a divinis) v. legalább az
istenitisztelet ünnepies külső jelvényeinek (zene,
orgona, harangozás) mellőzésében áll. L. még
Egyházgyász.
Lnculens (lat.) a. m. világos, fényes, szembe
szökő ; liwulentia, világosság, tisztaság.
Lucullus, Lucius Licinius, római hadvezér,
először Kr. e. 90. a marsus v. szövetséges hábo
rúban tűnt ki, az első mithridatesi háborúban
Sulla vezérlete alatt mint quaestor vett részt, 74.
mint konzul a II. mithridatesi háborúban a szá
razföldi seregnek volt a vezére. Előresieti kon
zultársát, Marcus Aurelius Collát, a pontusi ki
rály visszaszorította és Kyzikosban ostrom alá
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vette; L. nemcsak a várost szabadította fel az
ostrom alól, hanem Mithridates visszavonuló se
regót is szétverte. Mialatt azután L. Pontus vá
rosait foglalgatta, Mithridates új seregével Kabeiránál foglalt ellene állást. De L. ügyes moz
dulataival a túlnyomó sereget megverte s ellen
felét Kis-Armeniáig oly erővel üldözte, hogy
Mithridates vejéhez, Tigranes armeniai király
hoz menekült s minthogy ez apósát nem akarta
kiadni, L. Tigranokertát is elfoglalta. De további
hadmenetet meggátolta katonáinak forrongása,
mely szigorú fegyelme miatt ellene támadt. Egy
idejűleg a római lovagok is bevádolták, mivel
Kis-Ázsiában zsarolásaiknak véget akart vetni s
azzal gyanúsították, hogy hatalom- és kincsvágya
miatt húzódik oly sokáig a háború. Ezért ellen
felei néphatározattal kivívták, hogy a mithrida
tesi háború befejezését Pompeiusra bízzák (66),
akinek már kevés teendője akadt ós így L. a há
ború befejezésének dicsőségétől elesett, 63-ig nem
is szavaztak meg neki diadalmenetet. Ezentúl L.
mint magánember ólt Rómában; rengeteg gaz
dagságát azonban nemcsak fényűző életmódra,
ú. n. L.-i lakomákra használta fel, hanem nagy
nyilvános könyvtárt is alapított, e nemben az
elsőt és haláláig (58. v. 56) filozófiai tanulmá
nyokkal foglalkozott. Háza a tudósok találkozó
helye volt és nemes tulajdonságaiért általános
tiszteletben részesült. Hagyomány szerint ő hozta
át a pontusi Kerasos városából Itáliába a cse
resznyét (cerasus).
IiUcuinones (etruszk nyelven lauchme), az
etruszk államokban annak a 12 főnemesnek címe,
akik az ügyek ólén állottak.
Lucus (lat.), berek, mely sokszor valamely
istennek volt szentelve.
Lucus a non lucendo (lat), Quintilianusból (I., 6, 34) merített szólásmód, a. m. a berek
neve azért lucus, mert non lucet (nem világit).
Tréfásan mondják a helytelen szószármaztatá
sokra, noha lucus mindenesetre a lucet-tel azo
nos tőből származik. Ilyen ez is: canis a non
canendo, a. m. a kutya azért canis, mert non
canit (nem énekel).
Lucvér, 1. Lidérc.
Lucza, kisk. Pogaras vm. fogarasi j.-ban, 11910)
283 oláh lak., u. p. és u. t Pogaras.
Luczatő, kisk. Zólyom vm. beszterczebányai
j.-ban, (i9io) 667 tót lak., vasútállomás posta
hivatallal, u. t. Zólyomlipcse.
Luczialva (azelőtt: Luczin), kisk. Nógrád
vm. szécsónyi j.-ban, (1010) 731 tót és magyar
lak., u. p. Nógrádmegyer, u. t. Pálfalva.
Lúd, 1. Lúdfélék.
Ludad, kisk. Vasvm. kőszegi j.-ban, (1910) 298
magyar lak., vasúti megállóhely: NagypöseLudad, u. p. Nagycsömöte, u. t. Nagygencs.
Ludak, 1. Lúdfélék.
Ludány nemzetsége Kézai szerint cseh ere
detű. IV. Béla szerint Turócz földjétől Péter király
fosztotta meg a nemzetséget. II. András azon
ban 1217. megismerkedvén a Szentföldön a len
gyel király seregében harcoló L. Bohmával, Tu
rócz földjét visszaadta neki; maga IV. Béla az
időközben benépesített Turóez heíyett Ny Urában
Ludánnyal együtt 19 helységgel kárpótolta a nem-
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zetséget, melynek a tatárjáráskor 36 tagja vér gozott, s regényt meg egy vígjátékot írt németül
zett el. Károly Róbert király sok birtoktól meg (Nachder Stadterweiterung). Mint a magyar kon
fosztotta a Csák Mátéhoz csatlakozó nemzetséget, zervatív párt híve, a Sürgöny tudósítója volt, majd
melynek fényét egyidőre Liidányi Tamás állí Apponyi György meg Sennyei Pál támogatásával
totta helyre. Tamás kolduló barátból lett szerómi megindítva a Debatte c. lapot, a kiegyezés mel
<1398—1400), majd egri püspök (1400—1404). lett küzdött. Andrássy Gyula visszahívta Pestre,
1403-ban mindent elkövetett, hogy Zsigmond ki ahol előbb (1866—66) a Magyar Világ c. lapot
rályt megfossza a tróntól s inkább odahagyta szerkesztette, majd a sajtóiroda vezetését vette
püspökségét s áldozatul dobta oda vagyonát, csak át. Nemsokára visszatért Bécsbe a külügyminisz
hogy ne kelljen meghajolnia a «zsarnok» előtt. térium sajtóosztályába, szerkesztette (1870—71)
Ezért vasfejünek nevezték. Azonban testvérének, Beust megbízásából a németellenes udvari párt
Lászlónak Zsigmond megengedte, hogy Ludány- közlönyét, a Tagespresse-t, utóbb a berlini Nordban kővárat építsen. 1481 táján magva szakadt a deutsche Zeitung levelezője lett. Élete végén Petőfi
nemzetségnek, melynek a XIII. sz.-ban Nyitra és és Vörösmarty költeményeiből sokat közölt né
Trencsón vármegyében mintegy 26 birtoka volt. met fordításban a hírlapokban. A hirlapírás terén
V. ö. Boí/ca, L.-nemzetség (Századok, 1876, 671— tett szolgálataiért még 1867. magyar nemességet
€79); Wertner, Nemzetségek (II. 168—171); Ba kapott.
Lúdbőr v. libabör, 1. Cutis anserina.
lassi/ F., Ludányi Tamás egri püspök (Budapest
Ludbreg, adók. és pol. község Várasd vm. L.-i
1878): Monuni. Vat. (V. 43., 73., 180., 182).
Ludány (azelőtt: Nógrádludány), kisk. Nóg j.-ban, a Kalnikhegység tövében, (1910) 1724 hor
rád vm. szécsényi j.-ban, (191011013 magyar lak., vát lak.; a járási szolgabírói hivatal székhelye,
vasútállomás távíróval, postahivatal. — L. még járásbírósággal, posta- és táviróhivatal telefon
állomással. L. a középkorban oppidum volt; a
NyitraludányLudányi apátság Nyitra vármegyében a ben XVI. sz. elején a város és kastély gróf Zagorski
céseké volt. Imre király kívánatára András her György tulajdona volt. Halála után II. Ulászló
ceg megajándékozta. 1656-ban a nyitrai káptalan Pylzberger Farkas kamarásnak adományozta; a
lett a kegyura, mely — a bencések távoztával — XVIII. sz.-ban a herceg Batthyány-család tulaj
roskadozó templomát 1711. szóthányatta s rom donába került, mely ma is birja.
jaiból új plébániai templomot építtetett.
Ludbreska Komarnica, adók. Várasd vmegye
Ludas, Verbőczy Tripartitumában (I. tit. 119. § ludbregi j.-ban, (1910) 458 horvát lak., u. p. és u. t.
1.) az esküszegők, nyilvános becstelenek magyar Ludbreg.
népies neve. Alighanem szláv eredetű; legalább
Ludbreski Karlovec, adók.Várasd vm. ludbregi
•elég közel jár értelméhez a cseh Iwlaf, amely j.-ban, (1910) 708 horvát lak., u. p. és u. t. Ludbreg.
(huj, a. m. bolond) könnyen válhatott az olyan
Ludbreski Sigetec, adók. Várasd vm. ludbregi
ember nevévé, akinek a szavára nem lehet adni, j.-ban, (1910) 388 horvát lak., u. p. és u. t. Ludbreg.
amitől már csak egy lépés kell a szószegő, s a ki
Ludbreski Sveti Gjuragj, adók. Várasd vm.
tanult «hazug» (Lügewacker) értelemhez. A hazu ludbregi j.-ban, (1910) 624 horvát lak., u. p. és u. t.
dozó és csalafinta bohóc népies alakja, amilyenül Ludbreg.
& mi L- Matyink Fazekas Mihály (1. o.) nyilván
Ludbresko Sesvete, adók. Várasd vm. ludbregi
népmesei eredetű versezetében szerepel, szintén j.-ban, (1910) 683 horvát lak., u. p. ésu. t. Ludbreg.
támogatja e szó szláv eredetét, mint akinek egyik
Ludditák néven nevezték magukat a XIX. sz.
legolcsóbb tréfája a könnyen hívőknek minden elején 1811—1816 között azok a munkások, akik
féle sületlen hazugsággal való rászedése. A L. Angliában a gépeket szétrombolták. A mozgalom
Matyi csínyeinek egyikében előforduló lúd-dal egy Ludd nevű gyengeelméjű embertől kapta a
való magyarázata nem egyéb népies etimológiá nevét, aki egy alkalommal ingerkedésektől fel
nál, minthogy e híd a dologban éppen nem lénye izgatva, összezúzta a harisnyaszövő gépet.
ges és helyette a nagyszámú külföldi párhuza
Ludenberg, előbb önálló porosz falu, 1909 óta
mokban más állat (malac, tehén, tyúk stb.) szere Düsseldorf egyik városrésze.
pel. V. ö. Tóth Béla, Szájrul szájra (Budapest
Ludendorff, Erich, porosz tábornok, szül. 1865
1895, 25. old.).
ápr. 9. Kruszewniában, Posen mellett. A hadi aka
Ludas, kisk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, (1910) démia elvégeztével 1882. hadnagy lett az 57. gya
•950 magyar lak., vasútállomás, posta-, táviró- és logezredben, 1895. százados a vezérkarban. Kü
telefonhivatal. — L. még az összetételek (Erdö- lönböző állásokban működött, hosszabb ideig a
ludas, Eisludas stb.J alatt.
fölvonulási osztály főnöke volt s 1911. ezredes és
Ludaskása, a puhára főtt lúdaprólék levével az alsórajnai 39. gyalogezred parancsnoka lett.
főtt s az aprólékkal elegyített rizs v. köleskása; 1914-ben vezérőrnagygyá és strassburgi dandárta imént érkezett, kedves vendégnek adják fel, parancsnokká neveztékki.A világháború kitörése
szoktató kásának nevezik.
kor Bmmich tábornok hadtestében Lüttieh ostro
Ludas Matyi, 1. Fazekas, 2.
mánál nagy sikert ért el, amiért a császár sa játLudas Matyi, Csernátony Lajos (1. 0.) írói ál kezüleg adta át neki a Pour le mérite érdemren
neve.
det. Midőn Hindenburg megkezdte diadalmas had
Ludassy (Gans) Mór, hírlapíró, szül. Koma • járatát, L.-ot mint a keleti hadsereg vezérkari
romban 1829., megh. Reiehenauban 1885 aug. 29. főnökét osztották be melléje. 1914 nov. 28. altá
Komáromban és a pesti egyetemen tanult. 1849- bornaggyá nevezték ki s a császár ismételten
ben az Esti lapok-at szerkesztette, a szabadság kitüntette, a königsbergi egyetem filozófiai fakul
harc után Bécsbe költözött, ahol hírlapokba doí-1 tása pedig tiszteletbeli doktorrá avatta.
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Ludesd, kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban, nyésztésre a gunár 3—4 éves korában a legalkal
(1910) 592 oláh lak.; u. p. és u. t. Szászváros.
masabb, a lúd is legfölebb 10 éves koráig. ÉvenLúdiélék (Anseridae), a Lúdalakuak rendjébe kint rendszerint csak egyszer tojik (ritkán ősszel
tartozó madárcsalád. Fószekbagyók, úszólábuak, is, ha tojásait elvették), jan.—febr.-tól kezdve 10,
rövid farknak. Szárnyaik középnagyságuak, erős legfölebb 20 darab 120—200 gr. súlyú, fehér héjú
csapótollakkal; lágybőrü csőrük körömformájú tojást, mire azonnal hozzálát a kiköltéshez. Erre
kúpban végződik, szólei pedig harántul álló szaru- inkább két éves, mint fiatal lúd használandó, mely
lemezekkel vannak ellátva. Csőrük mellfelé kes alá 13-nál több tojást ne rakjunk. A libácskák
kenyedő, csüdjük a középső ujjnál hosszabb. Elég 27—28 nap, ritkábban 30 nap után kelnek ki és
jól mennek, keveset úsznak, leginkább zöld nö életük első 24 órájában nem kívánnak eleséget
vényi részekkel táplálkoznak. Többnyire társasán Másodnap keményre főtt, finomra vagdalt csalán
élnek és fészkelnek a földön v. a fákon. Tojásaik nal összekevert felaprózott tojással etetjük, mitnéegyszinüek, melyeket a nőstény egyedül költ ii; hány nap múlva árpalisztből, korpából ós kenyér
a hímet gunárnak hívják és a tojótól nem igen darabokból tejjel gyúrt tésztával helyettesítünk,
különbözik. 50 ismert fajuk közül hazánkban 7 mihez mindig zöldség keverendő; 8—14 nap múlva
él, ú. m. a vad lúd v. nyári lúd (Anser anser L.), már a szabadba ereszthetök anyjuk vezetése alatt,
sárgás v. vöröses csőre olyan hosszú, mint a feje, de a kényes pelyhes állatokat harmattól, esőtől
kampója fehéres, felső kávájának harántlemezei gondosan meg kell óvni, az erős napfény is halá
a szélen túl érnek. Fején fehér homlokfolt nincs. los lehet; 8—9 hetes korban az első vedlés után
Tollazata szürke. Farktöve, hasa és az alsó fark az idő viszontagságai ellen már teljesen edzettek
fedői fehérek, az öregeknél a mellen fekete foltok s durvább, kizárólag növényeleséggel élnek s a
vannak. 18 kormánytollal. Szeme világosbarna, tarló legelőkön jól megerősödnek. Húsán, zsírján
lábai halvány-húsvörösek. Hossza 82, szárny és máján kívül a lúd szárny- és pehelytollaival is
hossza 47,, farkhossza 16 cm. Található Buró- hasznunkra van, melyekkel többi közt hazánk és
pában és Ázsiában a 70. szélességi fokig és költ Csehország élénk kiviteli kereskedést űznek. Pedélre egészen a 45°-ig. Hazánkban közönséges helynyerés céljából a ludat nyaratszaka több Íz
vándormadár, márciusban jön, a nyarat itt tölti ben koppasztják, kitépvén a has- és mellpelyheit,
8 ősszel délre költözködik. Ékalakban vándorol. ami azonban mellőzendő ott, ahol a hús-haszonra
Mocsaras, ingoványos helyeken tartózkodik; már- fektetnek súlyt, mert a tollmegújításra használt
ciusbanö—14 zöldesfehér, sárgás tojást rak a nős nedvek a hús- és zsirkópződéstől elvpnatnak. L.
tény, melyeket 28 nap alatt költ ki. A fiatalok fog Lúdhizlalás.
ságban csakhamar mogszelidülnek, ősszel azonban A mitológiában a ludak igen nevezetes szerepet
elvándorolnak és csak nagy ritkán térnek vissza. játszanak. A görögöknél Persephone szent állatai
Az öreg húsa kemény, a fiataloké azonban ízletes. voltak, a rómaiaknál pedig, mert gágogásukkal
Tőle származik a mindenütt közönséges Mzi lúd. a Kapitoliumot megmászni készülő gallusok kö
Tollait még többre becsülik, mint a házi lúdét. — zeledését az őrség előtt jelezték, kiváló nagy becs
A téli lúd (A. fabalis Lath.), csőre fekete, csőr- ben és tiszteletben részesültek. Miután tollaik
körme mögött narancssárga szalaggal, különben szolgáltatták az írótollakat, melyekkel régi kó
hasonlít a vad lúdhoz, háta sötétbarna, az egyes dexeket kalligraflkai módon készítettek, azért a
tollak szürkésfehérrel szegettek, szárnyai a fark legtöbb régi nép tiszteletben tartotta a ludakat. Kí
végét elérik és hasa sötétszürke. Hossza 80, szárny nában a házastársak közötti hűség jelképe. V. ö.
hossza 44—47, farkhossza 15 cm. Hazánkat csak B. v. Bodiczky, Monographie d. Gans (Budapest
télen keresi fel. A vöröslábú lúd (A. neglectus 1875).
Sushkin), a téli lúdhoz hasonlít, de annál valami
Lúdfü (uöv.), 1. Ikravirág.
vel nagyobb, sötétebb, csőre karcsúbb, csörszalagja
Ludger
(Liudger), szent, a frízek apostola,
és lábai narancs helyett vörhenyes rózsaszínűek. szül. 742 előtt
Frizföldön, moghalt BitterbeckHazája Szibéria és Közép-Oroszország; nálunk ben
809 márc. 26. Pappá szenteltéli látogató. A nagy lilik, a kis lilik (1. Lilik), az tetése(Vesztfália)
Frízföldön működött a pogányok
örvös lúd, (1. o.). A sarki lúd (Chen hyperboreus között, után
de 784. az erőszakos Wittekind pogány
Pali.), tiszta fehér, feje néha vörhenyesen árnyalt, szász herceg
elöl menekülnie kellett. Rómába
evezői feketék, csőre és lábai rózsásvörösek, szeme utazott, ahonnan
a montecassinói bencés ko
sötétbarna. Hossza 70, szárnya 40, farka 15 cm. lostorba vonult vissza.
Nagy Károly a
Hazája Észak-Ázsia és Észak-Amerika. Magyar szászokat legyőzte, L. Midőn
visszatért a frízekhez.
országon igen ritka, Petényi említi Apaj környé Nagy Károly Mimigardefort
Münster,
kéről, ahol Madarász Gyula is kétségtelenül meg Vesztfália) püspökséget bízta rá. (később
Ünnepe
márc.
26.
figyelte, elejteni azonban nem sikerült
Ludhiana (Ludihama), város Pandzsab brit
A házi lúd a vad lúdtól származik, de ennél indiai főkormányzóságban, a Szatledzs és vasút
nehézkesebb, rosszabbul repülő, szine a fehére mellett, kb. 50,000 lak., jelentékeny kasmír-, sál-,
désre hajlamos, szaporasága nagyobb. Több faj pamutkelmeszövéssel, turbánkészítéssel; Abdul
tája ismeretes; nálunk a magyar parlagi Mának Kadir-i-Dzsalani szentnek kápolnájával.
Lúdhizlalás, intenzív etetéssel szűk ketrecben
fehér, szürke és göndör változata van elterjedve.
Külföldi kultúrfajták közül a fehér emdeni és vagy töméssel végezhető. A tömés történhetik kézolasz lúd, továbbá a francia toulousei (tulúzi) ér zeíVagy tömőgépek felhasználásával. A L. 3—4
demel említést, melyek közül az emdeni fajta a hétig tart; nálunk tengerivel, Pomerániában zab
legelterjedtebb és nálunk is jól bevált a nemesítő bal, Angliában zabbal és tejben áztatott árpapép
keresztezésre. A házi lúd magas kort ér, de te pel; Franciaországban ós Németország több részé-
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ben borsó- és tengerilisztből készült, tejben ázta matica Amharicae Linguae (1698); Lexicon Amtott tésztacsíkot használnak a hizlalásra.
harico-Latinum (1698); Lexicon Áethiopico-LatiLúdhúr ÁA/sJne Wahlenb., növ.), a Caryophyl- num (1661). Életrajzát Junker irta meg (Leipzig
laceae (Szegfűfélék) család génusza; 60 faja évelő 1710).
fű v. félcserje az É.-i félgömb mérsékelt és hideg
Ludolí-íéle szám, a Ludolf van Ceulenről
tájain, 2 faja mexikói, 1 chilei. Levelük fonalas, (1. o.) elnevezett következő szám:
árszerü ; viráguk fehér. Futóhomokon homokkö
3-14159 26535 89793 23846 . . . ,
tök; hegyeken, havasokon, sziklákon is élnek. mely mértékszáma a kör kerülete és átmérője közt
Hazánkban is több L.-faj ismeretes, így a korai fennálló viszonynak. Rendszerint JC (pi) betűvel
L. (Álsine ver na (L.) Bartl.). L. még Stellaria. jelölik.
Ludolí van Ceulen, német matematikus,
IiUdí (lat.) a. m. játékok, 1. Cirkuszi játékok.
szül. Hildesheimban 1540 jan. 28., megh. LeidenLudihama, 1. Ludhiana.
ben 1610 dec. 31. mint a hadi építészet tanára.
Iiiíííí m a g i s t e r (lat.) a. ni. iskolamester.
Ludina, adók. és pk. Belő vár-Körös vm. kutinai A Ceulen nevet csak azért használta, mert kölni
j.-ban, fioio) 634 horvát ós cseh lak.; vasútállomás származású volt. Főleg a kör kerülete és átmérője
távíróval: Ludina-Vidrenjak, posta- és telefon közt fennálló viszonynak (-i-nek) kiszámításával
foglalkozott. Van den circkel (Delft 1596) című
hivatal.
Ludington (ejtsd: íoaűingt'n), Michlgan észak művében e viszonyt húsz tizedesre számította ki,
amerikai állani Mason countyjának fővárosa a de számításait még tovább is folytatta, úgy hogy
Michigan-tó mellett, (woo) 7166 lak., fakereskede sírkövére állítólag 35 tizedest vésetett. L. Ludolfféle szám.
lemmel.
Ludoviceum, 1. Ludovika-akadémia.
IiUdí s a e c u l a r e s (lat.), 1. Cirkuszi játékok.
Ludovika-akadémia (előbbi nevén Ludovi
Ludisor, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban,
(i9io) 558 oláh lak.; u. p. Posorta, u. t. Alsószom- ceum), honvédtisztképző katonai iskola, melynek
rendeltetése, hogy abban a hadköteles korba még
batfalva.
be nem lépett (14—17 éves) önkéntesen jelentkező
Lúdláb, 1. Lábelferdülések.
Ludlow (ejtsd: ísddiaui, város Shropshire angol ifjak tényleges állományú tisztekké kiképeztesse
nek. A L. fölállítását az lS08-ik évi országgyűlés
coimtyban, (1911) 5926 lak., régi vár romjaival.
Lúdmáj, kedvelt eledele volt már a régi'ró határozta el. Nevét Mária Ludovikáról, I. Ferenc
maiaknak, kik e célból fügével hizlalták a luda magyar király harmadik nejéről nyerte, aki ko
kat s a római ínyenc képes volt a friss vagy a ronázási tiszteletdijából 50,000 forintot ajánlott
szárított fügével etetés révén nyert L. izét meg föl építésére. Közadakozás útján s egyes hazafiak
különböztetni. Nagy L. képződése céljából a hízó alapítványából (ilyen Buttler János gróf 126,000
forintos alapítványa) tekintélyes összeg gyűlvén
ludakat szomjaztatják.
Lúdmájpástétom, a legfinomabb előétkek össze, József nádor 1831-ben tette le az épület
egyike, melyet Contades marsai Close nevű sza alapkövét. A kormány mindent elkövetett arra
kácsa készített legelőször Strassburgban a XVIII. nézve, hogy létrejöttétmegakadályozza, s az össze
sz.-ban, mely városnak jelenleg is legfontosabb gyűlt összeget más célokra fordította. Az 1832—
kiviteli cikkét teszi (körülbelül 2 millió márka 1836-iki országgyűlés nem engedte meg, hogy a
forgalommal). Kétféle alakban küldik szét, vagy tanítás nyelve a magyar legyen; ugyané tilalom
légmentesen porcellándobozban, s ez tovább tart ismétlődött a szabadságharc után következett
ható el, vagy vajas sütemény közé helyezve vagy időkben. Mostani szervezetét az 1872. XVI. t.-c.
kenyértésztába burkolva, ami kényesebb, mert adta meg s ez új formában, mint Magyar királyi
hamarabb romlik, de ízletesebb. Anyagát mindkét honvédségi L-, 1872 november 21-én nyilt meg.
esetben linómra vágott lúdmáj, szarvasgomba és Az 1897. XXIII. t.-e. által a L. egyenrangúvá
hús alkotja, gyengén fűszerezve. Házilag is készít tétetett a bécsújhelyi katonai akadémiával. Első
hető megsütött és áttört libamáj, tojás, zsír és évfolyamába a honvéd főreáliskolát végzett nö
kevés zsemlye keverékéből, sóval borssal és mus vendékek v. pedig oly ifjak vétetnek fel, akik
tárral fűszerezve. Szokták aszpikba is burkolni valamely teljes középiskola legfelsőbb osztályát
legalább is kielégítő eredménnyel elvégezték s a
vagy csinos formában megfőzni.
Ludmilla (Lidmila), szent, Csehország védő betöltött 17. és túl nem haladott 20. életévben
szentje, Borivoj első keresztény cseh herceg neje, vannak. A felvételre való pályázatokat évenkint
szül. 860 körül, megh. 921 szept. 15. Unokájára, tavasszal hirdetik ki a hivatalos lapban. A L.-ban
Szt. Vencelre való nagy befolyása miatt ennek tisztekké kiképzett növendékeket elvileg a hon
anyja, Drahomira,L.-t özvegyi lakóhelyén, Tetin- védséghez sorozzák be s úgy védkötelezettségüknek általában, mint a véderöről szóló 1889.
ban megfojttatta. Ünnepe szept. 16.
Ludoíi, Hiob, német orientalista, szül. Erfurt VI. t.-c. 21. §-ában megszabott tényleges szolgá
ban 1624 jún. 15., megh. Majna-Frankfurtban lati kötelezettségüknek is a honvédségnél tesznek
1704 ápr. 8. Nagyterjedelmü tanulmányi uta eleget. A L.-ból kilépő tisztek azonban, akik arra
zásai során Rómában egy Gregorius nevű afrikai önként jelentkeznek és a közös hadseregben tá
tól az aethiopiai nyelvben nyert oktatást, melyre masztott szolgálati követelményeknek is megfe
tanulmányai központosultak. Németországba visz- lelnek, a honvédség és a közös hadsereg tiszti
szatérve, Altenburgban, majd a pfalzi választófe állomány-viszonyainak mértékéhez képest a kö
jedelemségben magas állami hivatalokban műkö zös hadseregbe is beoszthatok.
Ludovisi, Villa, 1. Róma.
dött. Művei: História Aethiopica (1681); CommenLudovisi trónus, 1. Aphrodité.
arius (1691) és Appendices (1693—94); Gram
Révai Nagy LexQcona. X11J. liöt.
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Lúdpázsit (n6v.), 1. Potentüla.
Lúdtalp, 1. LábLúdtetü, a Tolltetvek (Mallophaga) egyik
faja (Trinotwm conspurcatum Nietzsch.), mely a
házi lúdon élősködik.
Lúdtoll, 1. Lúdfélék.
L u d a s (lat.), 1. a. m. játék; 2. elemi iskola.
Ludus Oscus (lat.), 1. Atellana fabula.
Ludvég (azelőtt: Szászludvég), kisk. Kolozs
vm. tekéi j.-ban, (1910) 971 oláh, magyar és né
met lak., u. p. Tekeújfalu, u. t. Bátos.
Ludvérc, ludovérc, 1. Lidérc.
Ludvigh, 1. Gyula, főrendiházi tag, L. 2. fia,
szül. Szepesbólán 1841. Iskoláit és mérnöki ta
nulmányait Belgiumban végezte. 1868-ban a ma
gyarországi vasutak központi irodájának osztálymérnöke lett. 1872-ben beutazta Törökországot
és Szerbiát s megjelölte azokat a vonalakat, ame
lyekre később vasutakat építettek. 1883 óta az
államvasutak igazgatásában vett tevékeny részt.
1887-ben az államvasutak elnökigazgatójává ne
vezték ki. Ebben az állásában 1910-ig működött
s ez időszakba esik az államvasutak nagyarányú
fejlődése, hálózatának kialakulása, bevételeinek
emelkedése és európai hírneve. A helyiérdekű vas
utak hálózatát kifejlesztette. Tevékeny részt vett
az 1889. és 1900. évi párisi világkiállítások és a
millennáris kiállítás rendezésében. 1893-ban fő
rendiházi tag, 1905. valóságos belső titkos taná
csos lett; 1906. az áDamtitkári címet, 1909.
pedig a Ferenc József-rend nagykeresztjét kapta.
A kassa-oderbergi vasút elnökéül választotta.
2. L. János, politikus és publicista, szül. Szepesbélán 1812., megh. Budapesten 1870 júl. 11. Ta
nulmányai befejezése után a hírlapirodalom te
rén működött, majd a reformkorszak országgyű
lésein a 16 szepesi város követe lett. A szabad
ságharcban mint kormánybiztos szerepelt a tá
borban, 1849. pedig a hétszemélyes tábla birájává
nevezték ki. A világosi fegyverletétel után kül
földre menekült, Brüsszelben telepedett meg s a
belga és francia lapokba sok cikket írt a magyar
kérdésről. 1861. hazatért, 1869. mint a késmárki
kerület képviselője balközépi programm alapján
foglalt helyet a képviselőházban. V. ö. Vasárnapi
Újság (1870 jul. 24.); Hon (1870 jul. 12. és 13.).
Ludvik Endre, orvos, szül. Tapoly-Németfalván 1843 szept. 4. Orvosi tanulmányait a buda
pesti és bécsi egyetemen végezte. 1873. a Szt.
János-kórház sebész-főorvosa, 1885. ugyanezen
kórház igazgatója lett. L. igazgatása alatt épült
a főváros legmodernebb kórháza, az új Szt.
János-kórház (1898), továbbá az óbudai Szt. Mar
git-kórház (1897), a báró Wodianer-üdülőház
(1904), a két barakkból álló tüdőbeteg-osztály
(1908). 1912. nyugalomba vonult.
Ludvinci, adók. Szerem vm. vukovári j.-ban,
(i9io) 71 magyar, német és szerb lak., u. p. Bobota,
u. t. Borovo.
Lndw., növénynevek után Ludwig Christian Gottlieb nevének rövidítése. Született Briegben 1709 ápr. 30., megh. Lipcsében mint az or
vostudományok tanára 1773 máj. 7. Hebenstreitot
afrikai útjában kísérte. Munkái: Deflnitiones generum plantarum (1737 és 1760); Ectypa vegetabilium (Leipzig 1760—64).
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Ludwich, Artur, nemét filológus, szül. Lyckben
1840 máj. 18. 1876-ban rk. tanár lett Boroszló
ban, 1878. r. tanár a königsbergi egyetemen.
Főbb művei: Aristarchs homerische Textkritik
(2 köt., Leipzig 1884—1885); Die Homervulgata
als voralexandrinisch erwiesen (u. o. 1898). Nagy
becsű Homeros két eposzának s a Békae'iórharcnak kiadása (Leipzig 1889—1902). Továbbá:
Eudociao, Procli, Claudiani carmina (u. o. 1897).
Kiadta Lobeck és Lehrs levelezését (u. o. 1894)
és Lehrs kisebb müveit (Königsberg 1902).
Ludwig Ernő Gottfried, író, szül. Pozsony
ban 1876 nov. 26. A bécsi keleti akadémia elvég
zése után Sanghaiban és Tiencinben működött,
majd a pekingi osztrák-magyar követséghez ke
rült mint attasé. Magyar őstörténeti kutatásokat
is végzett a, pekingi állami könyvtárban. Magyar
fordításban megjelent tőle: Kínai mesék (Buda
pest 1903).
Ludwig, 1. Alfréd, osztrák szanszkritista, szül.
Bécsben 1832 okt. 9., megh. Prágábanl912 jún. 12.
1860—1901-ig az összehasonlító nyelvtudomány
tanára volt Prágában. Művei: Der Inflnitiv im
Veda (Prag 1871); Die philosophischen und religiösen Anschauungen des Veda (u. o. 1875).
Főműve a Bigveda teljes német fordítása (u. o.
1876-1888, 6 köt).
2. L., Cliristian Gottlieb, 1. Ludw.
3. L., Hubert, német zoológus, szül. Triorben
1852 márc. 22., megh. Bonnban 1913 nov. 17.
1878-ban a brémai városi természetrajzi és nép
rajzi gyűjtemény igazgatójává, 1881. a giesseni
egyetemen, 1887. a bonni egyetemen az állattan
és összehasonlító bonctan tanárává nevezték ki.
Különösen nagy érdemeket szerzett a Tüskés
bőrűek tanulmányozásával és a Leunis-fél? Synopsis des Thierreichs c. rendszertani munka ki
adásával.
4. L., Kari, német flziológus, szül. Witzenhausenben (Hessen), 1816 dec. 29., megh. Lipcsében
1895 ápr. 23.1846-ban az összehasonlító boncolás
tan rendkívüli tanára lett Marburgban, 1849. a
boncolástan és élettan rendes tanára Zürichben.
1855-ben meghívták Bécsbe. 1865-ben Lipcsébe
ment, hol az élettani intézet igazgatását vette
át. A Magyar Tudományos Akadémiának kültagja
volt. Legkiválóbb munkája: Lehrbuch der Physiologie des Mevschen (2. kiad. 1858—61); mun
kái a vérkeringésről és nyirokkeringésről, a vér
nyomás- és húgyképződésről az orvosi tudomány
nak legszebb eredményei közé tartoznak. A nyál
mirigyek elválasztásáról tett kísérletei szintén
kiváló becsüek.
5. L., Kari, német festő, szül. Römhildben
1839 jan. 18., megh. Berlinben 1901 szept. 19.
Nürnbergben, Münchenben és Düsseldorfban ta
nult. 1880 óta Berlinben élt. Romantikus jellegű,
többnyire hegyes vidékeket ábrázoló tájképei
közül' említendők: Az elomlott kapu (München,
Schack-féle képtár); Holdas éj (a barmeni kép
tárban) ; A Szt. Gotthard-hágó (Berlin, Nationalgalerie); Zivataros éj a Boden-tó mellett; Nyári
nap a graubündeni Alpokban: Az Albula-hágó
Graubündenben; Hohenzollern, Hohenstaufen stb.
6. L., Maximilián, német színész, szül. Bo
roszlóban 1847 jan. 1., megh. Berlinben 1906
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dec. 14. Pályáját tizenhétéves korában kezdette
Brandenburgban. Több színháznál működött, míg
1872-ben föllépett a berlini kir. színházban, mely
tagjai sorába szerződtette. A retorikai iskola
egyik legjelesebb képviselője volt. Férfias meg
jelenés és nemes pátosz jellemezték. Főképen
Schiller hőseinek eljátszására termett, mint Fer
dinánd, Max, Posa marquis stb.
7. L., Ottó, német költő, szül. Eisfeldben (Meiningen) 1813 febr. 12., megh. Drezdában 1865
febr. 25. Eövid ideig (1839) zenét tanult Lipcsében,
majd felváltva Meiningenben, Lipcsében, Drezdá
ban és egy Meissen mellett fekvő faluban ólt.
1849-ben Drezdába költözött. Itt hozta színre
185U. Devrient Der Brbförster c. drámáját (megj.
1853), melyet gyors egymásutánban követtek:
Die Makkabaer (1854, dráma); Zwischen Himmel
und Erde (1856, elbeszélés, magy. ford. Mildner
Gyula: Ég és föld között, Budapest 1913); Die
Heiterethei und ihr Widerspiel (1857, elbeszélés).
L. novellisztikus kísérleteivel s első drámatervei
vel a romanticizmushoz kapcsolódik, de később
függetlenítette magát minden idegen hatástól s
mint drámaíró Ibsen előkészítője. Shakespearedramaturgiája (Shakespeare-Studien, 1871) egy
oldalúsága és Schiller-gyűlölete mellett is a
német irodalom legmélyebb Shakespeare-tanulmánya. Műveinek legjobb kiadása: Gesammelte
Schriften, herausg. v. E. Schmidt u. A. Stern
(1891—92). V. ö. A. Stern, 0. L. (1906).
Ludwigit (ásv.), vasmagnézium-borát, össze3MgO.BíO,j.FeO.Fe2Os.
Valószínűleg rombos, finom rostok- és szálakból
álló ereket alkot; igen szívós; feketés-zöld, ibo
lyás árnyalattal; selymes fényű. Eddig csak ha
zánkban találták: Vaskő határában (Krassó-Szörény vm.) a Dániel-külfejtésben a kristályos mész
kőben magnetittel átjárt ereket alkot. Tschermak
bécsi mmeralógus-tanár Ludwig bécsi vegyész
tanár tiszteletére nevezte el.
Ludwigsburg, az ugyanily nevű járás szók
helye Württemberg királyságban, U9io) 24,926
lak., gyapjúszövéssel, orgona-, pléh- és lakktár
gyak készítésével, sörgyárral. A csupa egyenes,
fasorokkal díszített utcákból álló város kiváló
épülete az 1710—20. Eberhard Lajos herceg ál
tal rokoko-izlésben épített királyi kastély, 460
szobával és nagy parkkal.
Ludwigsburgi porcellán. Ludwigsburgban
1758—1824. állott fönn a Károly Jenő herceg
által alapított porcellán-gyár, melynek rokokoizlésü porcellánedényei a XVIII. században hírne
vesek voltak és nagy keresletnek örvendtek. A
gyár jegye két egymásba font C betű koronával
vagy korona nélkül, azonban a gyár termékein
gyakran előfordul Frigyes és Vilmos királyok
neve és a württembergi címer.
Ludwigshafen, az ugyanily nevű járás szék
helye Pfalz bajor kerületben, amelynek legélén
kebb kereskedő városa, a Eajna balpartján, Mannheimmal szemben, amellyel vashíd köti össze.
1t 10) 83 301 (1894. még csak 3911) lak., vas- ós
fé nöntéssel; gép-, anilin-, szóda-, kénsav-, borkő-,
TI iáta-, vasúti kocsi-, ecet- és szeszgyártással;
ti Hó- és jutaszövéssel; gőzfürészmaloi"'^al éa
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sörgyárakkal. 1849 jún. 15. itt ütköztek meg a
poroszok és badeniek.
Ludwigskanal, 1. Lajos-csatorna.
L u d w i g s l i e d (Ludivigsleich, Lajos-dal),
német történeti népdal 881-ből, mely III. Lajos
frank királynak 881 aug. 3. a normannokon ki
vívott sauconrti győzelmét felsöfrank nyelvjárás
ban, 2- és 3-soros versszakokban dicsőíti. Kézirata
a st-amand-sur-l'elnoni apátságból való; szerzője
(Hucbald ?) pap, mit egyházi fölfogása is bizonyít.
Félig történeti, félig vallásos költemény, melyet
dialógusok és vallásos áhítat tesznek mozgal
massá. Magyarra fordította és magyarázta Heinrich Gusztáv (Egyet. Philologiai Közlöny VIII.
1883, 476-81).
Ludwigslust, város és nagyhercegi nyaraló
Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben, (i9io)
6976 lak., posztószövóssel, csokoládé- és cukornemügyártással, szép kastéllyal és több emlék
művel.
Lúdzsír, 1. Zsír.
Luedecke, Ottó, német mineralógus, született
Teutschentalban 1861 jún. 8., megh. Halléban
1910 szept, ahol az egyetemen a mineralógla ta
nára volt. Főkép a szerves vegyületek kristály
tani viszonyainak tanulmányozásával, továbbá a
sótelepek vizsgálatával foglalkozott; legnagyobb
munkája: Die Minerale des Harzes.
Lueder, Kari, német jogtudós, szül. Celleben
1834 szept. 2., megh. Erlangenben 1895 ápr. 24.
1861-ben magántanár lett Halléban, 1867. rend
kívüli tanár Lipcsében, 1874. rendes tanár Erlan
genben. Főbb művei: Das Souveránitatsrecht der
Begnadigung (Leipzig 1860); Die Vermögensbeschadigung (u. o. 1867); Grundriss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht (2. kiad., Erlangen
1877); Die Genfer Konvention (u.o. 1876, franciául
is megjelent); Eecht und Grenze der Humanitat
im Krieg (u. o. 1880); Krieg und Kriegsrecht
(Holtzendorff Handbuch des Volkerrechts-jónek
4. kötetében, Hamburg 1889).
Lueg, Pass L., a Tennen- és Hagengebirge közt
levő 9 km. hosszú szűk hegyszoros Salzburgban,
amelyen át a Salzach folyó folyik, legkeskenyebb
részében 928 m. hosszú alagút visz át rajta. A
szorost 1809. a Haspinger vezérlete alatt álló
tiroliak a francia-bajor hadak ellen sikeresen
védték. D.-i részén vasút visz keresztül.
Lueger (ejtsd: luéger), 1. Kari, osztrák politikus,
szül. Bécsben 1844 okt. 24., megh. u. o. 1910 márc.
10. Az ügyvédi pályára lépett s 1875. beválasztot
ták a bécsi községtanácsba, hol mint demokrata
liberális harcolt az uralmon levő liberális városi
kormányzópárt ellen. Később átcsapott az anti
szemita irányba s a bécsi kisiparosokat egy pártba
tömörítve, páratlan népszerűségre és befolyásra
tett szert. Magyarország iránt ellenséges érzéssel
viseltetett, melynek sokszor a legdurvább módon
adott kifejezést.l890-ben beválasztotta Bécs egyik
kerülete az osztrák képviselőházba, hol a «keresztény-szocialistay párt egyik alapítója lett. 1895.
az antiszemiták győztek s L.-tmáj. 15. Bécs első
alpolgármesterévé választották. A kormány erre
feloszlatta a községtanácsot, de az új választások
után L.-t pártja okt. 29. polgármesterré válasz
totta. A császár azonban nem erősítette meg a
3*
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választást, mire a községtanács nov. 13. újra érdes. Kocsányai 2 v. több águak. Virága egymegválasztotta. Erre ismét a községtanács fel lakú, jókora nagy, sárga, néha fehér, a porzós
oszlatása következett. 1896 ápr. 18. az új község virág fürtben áll, a termős magános. Termésük
tanács negyedízben is L.-re ruházta a polgár szárazfalú, belül az edénynyalábok rostos szöve
mesteri hivatalt, ki most a császár egyenes fel déke tölti ki és hosszúkás, lapos magvai vannak.
szólítására hívének, Strobachnak engedte át e Ha megérik, a csúcsán egy fedéllel felpattan és
méltóságot, míg ö beérte az alpolgármesteri hi magvait kiszórja. Alakja hosszúkás, hengeres v.
vatallal. Strobach egy év múlva lemondott, mire többélű, sima v. tüskés. A L. cylindrica Röm. ter
L. 1897 ápr. 8. véglegesen Bécs polgármestere mésének rostos szövedéke a lujfaszivacs- Kiforlett. Mint ilyen nagy érdemeket szerzett a városi rázás után szárazon kemény és érdes, de a víz
vasút kiépítésével, a lóvasút megváltásával és ben megpuhul és mosdószivacs helyett a bőrt
villamossá való alakításával s az új gázművek dörzsölik vele. Cipötalpnak, képkeretnek és kosár
megalapításával. 1909-ben, midőn már nagybe nak is alkalmas. Óvilági, de Amerikában is ter
teg volt, hetedszer is megválasztották, de már mesztik. Termése és levele ehető. A kereskede
egy év múlva meghalt. V. ö. Tomola, Unser lembe főkép Japánból, ritkábban Egyiptomból
Kürgermeister Dr. Carl L., Festschr. (Wien 1904); kerül. Kertben dísztöknek ültetik. A L. acutanStauracz, Dr. Kari L. Zehn Jahre Bürgermeister gula Roxb. termését fiatalon úgy fogyasztják,
(u. o. 1907).
mint az ugorkát; gyökerével együtt orvosság.
2. L; Ottó, német mérnök, szül. Thengenben Magvából olajat sajtolnak. Ázsiából elterjedtél
(Baden) 1843 okt. 13., megh. Stuttgartban 1911 forró övben, Amerikában is kultiválják.
máj. 2. Mint magánmérnök és később mint a
Luffaszivacs, 1. Luffa.
stuttgarti műegyetem tanára főképen városi víz
Luift, Hans, a «biblianyomtató», szül. Witten
vezetékekkel és csatornázásokkal foglalkozott. bergben 1495., megh. u. o. 1584 szept. 2. Lotther
Müvei: Theorie öer Bewegung des Grundwassers Melchior (1. o.) távozása után 1525. őt bízta meg
in den Alluvionen der Flussgebiete (Stuttgart Luther egyéb művei s a bibliafordítás kiadásával,
1883); Die Wasserversorgung der Stádte (Darm- melyet haláláig több mint 100,000 példányban
stadt 1890—95); Lexikon der gesamten Technik nyomatott ki. A nyomda, melynek élén állt, 1524
und ihrer Hilfswissenschaften (Stuttgart 1894— óta Christian Döringó s Lucas Kranaché volt
1899, 2. kiad. 1904).
1534-ig, aztán más társaságé. 1550 óta tanácsos
Luegg (Predjama), Arenowitz községhez tar s 1563. Wittenberg polgármestere lett. V. ö. Zeittozó falu Adelsberg krajnai kerületi kapitányság ner, G. G. Historie der gedruckten Bibel-Version...
ban, (i9io) 265 lak. Ismeretes több emeletet alkotó M. Lutheri, in der Beschreibung des Lebens . ..
barlangjairól; ezek a Lokva-, a nagybarlang, a Hanns Luffts (1727) és Dommer, Die áltesten
Belvedere, a várbarlang, amelyben egy középkori Drucke aus Marburgin Hessan 1527—1566 fMarvár, a Höhlenschloss L. épült és a felső barlang. Az burg 1892).
elsőben elvész a Lokva folyó, az egyetlen Európá
Lufidzsi (Luftji), keletafrikai folyó, 1. Rufidzsi
ban, amelyről nem tudni biztosan, hogy hová jut.
Luft maciit frei (ném.), jogi elv, 1. Levegő
Valószínű, hogy a Wippach feiső folyása, amely szabaddá tesz.
az Isonzóval egyesül.
Lúg. így nevezik általánosságban a vizes ol
Luegloch (Lueloch. Lugloch, Lurloch), nagy datokat. A sóknak oldatait sólúg-nak, a szénsavas
mészkőbarlang Stájerországban, Semriach mel alkáliákét (kálium- és nátriumkarbonátét) gyenge
lett. A barlangon átfolyó patak vize néha a bar L.-nak, a maró alkáliákét (kálium- és nátrium
langot tejesen elönti s a turistákra ilyenkor na hidroxid) inarólúg-wk, a különféle sóknak kigyon veszedelmes.
kristályosítása után visszamaradt oldatot pedig
Luerssen, Christian, német botanikus, szül. anyalúg-nak is szokták nevezni. Közönséges ér
Brémában 1843 máj. 6. 1881-ben Lipcsében az telemben azonban mindig a fahamunak vízzel
egyetemi herbárium őre, 1884. a neustadt-ebers- való kezelésénél kapott oldatot értik, melyben fő
waldi erdész-akadémia tanára, 1888. a königs- leg káliumkarbonát (1. Hamuzsír) van. A kémiá
bergi egyetemen a botanika tanára lett. Jeles tan banlúgnak röviden az alkálihidroxidokat nevezik,
könyv-író. Nevezetesebb munkái: Filices Graef- így kálilúg a. m. káliumhidroxid; nátronlúg a. m.
feanae (Leipzig 1871); Beitráge zur Entwicke- nátriumhidroxid. L. még Alkáliák és Bázisok.
lungsgeschichte der Farnsporangien (u. o. 1872 —
Luga, 1. 291 km. hosszú folyó Szent-Pétervár
1873): Medicinisch-pharmaceutische Botanik (u. orosz kormányzóságban, a Finn-öbölbe torkollik.
o. 1879—1882, két kötet); Forstbotanik, Lorey — 2. L., Szenegál francia-nyugatafrikai gyarmat
Handbuch der Forstwissenschaft-jában (Tübingen egyik kerülete, U9oi) 3674 lak.
1887—88); feldolgozta a harasztokat Eabenhorst
Luga László, kat. publicista, szül. Fónyban
Kryptogamenílora von Deutschland-jában (u. o. (Abaúj vm.) 1840 júl. 24., megh. Egerben 1905 okt.
1884—1889, 2. kiad.). Szerkeszti a Bibliotheca 25. Pappá szentelték 1862. A lelkipásztorkodás
botanicát.
teréről súlyos torokbaja miatt lelépni kénysze
Lues (lat.) a. m. járványos betegség; az or rülvén, minden erejét az irodalomnak szentelte.
1869-ben megalapította a nép között nagy elter
vosok szifllist értenek alatta. L. Szifilis.
jedtségnek örvendett Népajságot, 1875. az Iro
Luí, sziget, 1. Hermit-szigetelc.
Liilta L., szivacstök (növj, a Cucurbitaceae dalmi Szemlét. E lapokat 1893. megszüntette
(Tökfólék) család génusza; 7 faja közül 6 az óvilág és helyettük az Egri Híradó hetilapot indította
tropikus részén, a L. operculata Cogn. Ameriká meg. Önálló művei: Egyháziakat érdeklő újabb
ban honos, egyéves fű. Levelük 5—7 karélyú, törvények kézikönyve (1873,1874); A választási
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Lugan, falu Chemnitz szászországi kerületi ka
törvény; Róma (1878); Téli Estek (1878); Téli
pitányság stollbergi j.-ban, (1910) 8713 lak., kő
olvasmányok stb.
Lugano (ném. Lauis), város, L. járás szék szénbányával, robbanóanyag-gyártással.
Lugdunum (Lugudiinum), latin neve Lyonnak
helye Tessin svájei kantonban, a L.-i-tó partján,
vasút mellett, (1913) 13,700 lak., selyemfonással, (1.0.).—L. Batavorum, latin neve Leidennek(l. 0.).
Lúgesszencia, a kereskedósbeli tisztátalan ká
vas-, kocsi-, bútor-, csokoládé-, bőr-, papír- és
késgyártással; marha- és lóvásárokkal. Környéke lium- vagy nátriumhidroxidnak töményebb vizes
gyönyörű, éghajlata igen enyhe, téli közepes
hő oldata, amely rendkívül maró, roncsoló és erő
mérséklete 2-8°, a tavaszi 11-5°, a nyári 20-8° és sen lúgos kémhatású. A háztartásban tisztítósze
az őszi lTö". Dús délszaki növényzete és sok déli rül használják a ruhamosásnál, faedények, szoba
gyümölcse van. Nagy az idegenforgalma. Kivá padlók stb. tisztításánál.
lóbb épületei: a S. Lorenzo-teniplom (XV. sz.),
Lúgfém-cianidok, 1. Cianidok.
márványhomlokzattal, a Sta Maria degli AngeliLúgfémek, 1. Alkáli-fémek.
templom B. Luini legszebb freskóinak egyikével
Lugger (Logger), 2 v. 3 árbocos kisebb parti
(A keresztrefeszítés). L. inár a X. sz.-ban szere vitorláshajó, melyet többnyire halászati célokra
pel, 1881. Locarnóval és Bellinzonával fölváltva a sík tengeren, v. mint vámőr-hajót használnak.
Tessin fővárosa volt. V. ö. Hardmeyer, L. (3. ki
Luggerbank, zátony, 1. Do.ggerbank.
adás Zürich 1903).
Lúgkő v. száppankö, a tisztátalan kálium-,
Luganói tó (Lago di L., il Ceresio), Tessin ilierve nátriumhidroxid kereskedésben neve,melysvájci kantonban és Olaszországban 266 m. ma ből a lúgesszenciát (1. 0.) készítik.
gasban, 35
km. hosszú, 1—3 km. széles, területe
Lugloch, barlang, 1. Lúegloch.
50'46 km2, legnagyobb mélysége 288 m. Két nyúl
Lúgmérós, 1. Kémiai analízis.
ványát a San Salvatore félsziget választja el
Lúgmérő, areométer a lúg tartalmának a
egymástól, beleömlenek: a Cuccio Porlezzánál, a meghatározására.
Cassarate Luganónál és az Agno, lefolyása pedig
Lugo, 1. tartomány SpanyolországÉNy.-irészéa Tesa, amely a Lago Maggioréba ömlik. Part ben az Atlanti-óceán, Coruna, Pontevedra, Orense,
jain hegyek vannak, legmagasabbak a Generoso León és Oviedo közt, területe 9881 km8, (i9ia)
(1665 m.) és a Galbiga (1707 ni.), vizének egy ré 482,682 lak. L. 11 járásra oszlik. — 2. L. (a római
szét öntöző csatornákba akarják elvezetni. Gőz Lucus Augusti), L. tartomány fővárosa és püspöki
hajók járnak rajta; K.-i ágán Melide és Bissone székhely, a Minő és vasút mellett, (1910) 35,726
közt 816 m. hosszú töltés visz rajta keresztül, lak., bőr- és kalapgyártás; füstölthús- és marhaezen megy át a Gotthard-vasút.
kereskedés. Székesegyházzal. Mellette már a
Luganszk (Lugany), gyárváros Jekaterino- rómaiaktól is ismert 32—41°-os források, fürdők
szlav orosz kormányzóságban, az Olchovaja ós vannak. ••- 3. L., város, L. járás székhelye RaLugan összefolyásánál, vasút mellett, (1911) 33,040 venna olasz tartományban, a Senio balpartja kö
lak., nagy vasöntővel, faggyufőzéssel, gyertya zelében, vasút mellett, (1911) 27,867 lak., techno
öntéssel, bőrgyártással; gabona-, marha-, bőr- és lógiai iskolával; kender-, len-és borkereskedéssel.
gyapjukereskedéssel.
Lúgok, 1. Lúg, Alkáliák, Bázisok.
Lugard (ejtsd: íüggerd), Frederick, sir, angol
Lugol oldata, jódnak jódkáliummal készült
Afrika-utazó, szül. 1858 jan. 22. Madraszban. vizes oldata. Kb. 4% színjódot tartalmaz. Gör1990-ben az angol keletafrikai társaság megbízá vélykörnál, golyvánál gyógyszerül, a sebészet
sából beutazta Ugandát és Uniorót s megszilár ben injekciókra és mosásokra, úgyszintén kémlő
dította felettük az angol protektorátust; 1894. szerül használatos. L. még Jódkészümények.
a Niger torkolatától Borgu országába hatolt.
Lúgos, rend. tan. város Krassó-Szörény vmc1912-ben Nigéria gyarmat kormányzója lett. Főbb gyében, a Temes két partján; a város két részmüvei: The rise of our East-African Empire (2
kötet, London 1893); Story of the Uganda protectorate (u. 0. 1906).
Lugas, fából vagy vasból készített kerti szel
lős építmény, melyhez kúszó növényeket, gyü
mölcsfákat stb. szoktak' felkötözni részint díszí
tés, részint árnyékadás, részint gyümölcstermesz
tés végett. Lehet egyszerű v. kettős, az utóbbi
fölül nyitott vagy zárt (séta-L.).
Lugasmívelés. A szőllő csemege-fajtáiból az
erősnűvésű és hosszú-metszésü fajtákat szokták
lugas mellé ültetni. E mivelésmód lehetővé teszi
a szőllő megérlelését hűvösebb éghajlat alatt v.
hűvös fekvésekben. De kertekben alkalmazva
díszítő hatás is érhető el vele, továbbá kis hely
ről jelentékeny termést eredményezhet. Van több
Lugos város címere.
változata, melyek többnyire a közepes és magas
comb-mívelés alkalmazásai. A lugas mellett kellő bői áll, a Temes jobbpartján épült Román- és 3
védelemmel termesztett szőllő szolgáltatja Fran balparton fekvő Német-L.-bő]: mindkettő ren
ciaországban a hírneves thomery-i csemegeszőllőt, desen épült, de különösen az utóbbi csinos vá
uely tavaszig is eltartható teljesen frissen.
ros. L. a vármegye törvényhatóságának, egy
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gör. kat. püspöknek (1853 óta), továbbá a L.-i
járás szolgabírói hivatalának, pénzügyigazgató
ságnak és pénzügyőrségnek, államépitészeti hi
vatalnak, kir. tanfelügyelöségnek, kir. törvény
széknek, kir. ügyészségnek, járásbíróságnak, 2
kir. közjegyzőségnek, kir. kincstári ügyészség
nek és ispánságnak, kir. erdöigazgatóságnak,
ker. iparfelügyelónek, állattenyésztési felügyelő
nek és adóhivatalnak székhelye; van áll. fő
gimnáziuma, földmívesiskolája, polgári fiú- és
leányiskolája, iparos- és keresk. tanonciskolája,
felső népiskolája, közkórháza, bujasenyvi kórháza,
2 takarékpénztára és 7 bankja; az osztrák-ma
gyar bank mellékhelyiséget tart itt fenn. Ipara

alatt a törökökkel alkudozott, de csak akkor hó
dolt meg nekik, mikor 1695 szept. 21. Musztafa
szultán Veterani császári vezért itt megverte,
mely ütközetben az utóbbi életét is vesztette. 1788
szept. 20. viszont II. József császárnak serege
szenvedett itt vereséget a töröktől. 1849 febr. 16.
a magyar honvédség visszaszoríttatott a császá
riak által, sőt aug. 15. a Kmety alatti sereg egé
szen Poganyesdig volt kénytelen hátrálni L.
1889. lett rend. tan. város. — L. még Alsólugos,
Felsőlugos, Nyírlugos.
Lugosegres (azelőtt: Hezeres), kisk. KrassóSzörény vmegye bégai j.-ban, (i9io) 653 oláh lak.,
u. p. Klicsó, u. t. Lúgos.

és kereskedelme élénk, marhavásárai látogatot
tak. Jelentékenyebb ipartelepei: téglagyárak, szö
vődé, szeszfinomító és gőzmalom, selyemfonóda,
söprő-, cementárú-, kozmetikai és húskivonat
gyár. Szarvasmarhatenyésztóse igen fejlett. Szá
mos közművelődési, jótékony, társas- és ipar
egyesület székhelye. Lakóinak száma 1850-ben
8373 volt, 1910-ben 19,818, ezek közt 6875 ma
gyar, 6151 német, 6227 oláh; hitfelekezetre nézve
9279 róm. kat., 1235 gör. kat, 5413 gör. kel., 553
ág. evang., 1414 helv. és 1878 izraelita. Házainak
száma 2839. Van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, telefonállomása. Határa 6838 ha. L.
először 1333. említtetik, 1376. már királyi vár,
1440. mezőváros volt. A török háborúkban már
mint város szerepelt. 1620. Sebők Pál kapitánya

Lúgos földek féméi, 1. Alkáli-földfémek.
Lugoshely, kisk. Krassó-Szörény vmegye te^
mesi j.-ban, (1910) 1416 oláh és magyar lak., vasúti
megállóhely, u. p. és u. t. Lúgos.
Lúgos kémhatás, L Alkális kémhatásLugoskisfalu (azelőtt: Szatumik), kisközség
Krassó-Szörény vmegye lugosi j.-ban, (1910: 970
oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Lúgos.
Lugossy József, nyelvész, archeológus, szüL
Felsőbányán (Szatmár) 1812 deo: 3., megh. l)ebreczenben 1884 márc. 7. A főbb germán s román
nyelveken kívül a héber, arab, perzsa, sőt a tibeti
nyelvet is megtanulta, ő írta, de ki nem adta ma
gyar nyelven az első arab grammatikát 1840—
41. Nevet szerzett az ősmagyarok csillagászati
ismereteiről irt munkájával s egyéb dolgozatai-
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val. 1841-ben szatmári pap, majd máramarosBzigeti s 1845—46. debreozeni kollégiumi tanár
volt. Az Akadémia 1841. levelező 8 utóbb rendes
tagjául választotta. Gyönyörű könyvtárt szerzett,
sok unikummal. Igen sok archeológiai,nyelvészeti
és bibliográfiai értekezése jelent meg. Befejezetle
nül maradt főműve, a Magyar csillagászat.
Lúgozó, kisk. Arad vmegye tornovai j.-ban,
(i9io) 608 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Selénd.
L u g u b r e , olasz zenei műszó, a. m. bána
tosan ; lugubritas (lat.) komolyság, elborult ke
dély, szomorúság; carmen L. a. ni. gyászdal.
Lugudunum, 1. Lugdunum.
Luhali, a Kongó mellékfolyója, 1. Aruvimi.
Luhatscho witz, község Ungarisch-Brod morva
kerületi kapitányságban, vasút mellett, kb. 1100
lak. Közelében L. jódfürdővel.
Lub.i, Bereg vmegye Holubina nevű községe
melletti dűlő, melyen két jelentékeny égvényes
savanyú ásványforrás,, a L. Margit- és L. Erzsé
bet-forrás fakad. L. Ásványvizek.
Luhondo-tó, hegyekkel körülvett tó NémetKelet-Afrikában. É.-i partján a Kirunga-vulkán
emelkedik a Kivu-tóig; a L. lefolyása a Mkungva
folyó.
Luik (ejtsd: lajt), Lüttich város flamand neve.
Luini, Bernardino, olasz festő, szül. a Lago
Maggiore melletti Luinóban 1480 után, megh.
1531 aug. és 1532 júL közt. Atyját Giovanni
Luiero-nak hívták. Eleinte a régi lombard iskola
festőinek, elsősorban Bergognonenak és Bramantinonak müvein képezte magát, fejlődésének érett
korára eső második szakában pedig Leonardo da
Vinci hatása alá került. Főként Milanóban dol
gozott, továbbá Chiaravalieben, Legnanóban,
Saronnóban, Comóban stb. Formai teltség, a ki
fejezés gyöngéd bája, mély tüzű színezés jellemzi
művészetét. Számos falképet festett, így a saronnói Santuario (1525 körül), a luganói S. Maria
degli Angeli (1528), a milanói S. Maurizio, a Mi
lano és Monza közötti Pellucca-villa számára,
melyek ma részben több európai képtárban van
nak elszórva. Olajfestményei közül a legkiválóbbakat a milanói Ambrosiana, Brera és PoldiPezzoli gyűjtemények, a firenzei Ufözi, a berlini
Kaiser Friedrich-Museum, a londoni National
Gallery és a budapesti Szépművészeti Múzeum
(Mária és Szent Erzsébet gyermekeikkel, 1. a kép
mellékletet) őrzi. — Fiai, Aurelio és Evangélista
L. is festők voltak; az előbbinek Szt. Borbálát
ábrázoló képe a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban füarg. V. ö. G. C. Williamson. B. L. (London
1899); G. Frizzoni, B. L. (L'Arte 1902. p. 98); L.
Beltrami, La giovinezza di B. L. (Milano 1914).
Luino (Luvino), falu Como olasz tartomány
ban, a Lago Maggiore partján, a Tresa torkolata
közelében, vasúti és hajó-állomás, (mi) 6870 lak.,
ásványvízforrással; Luini festő szülővárosa. Ga
ribaldi 1848 aug. 15. itt győzött az osztrákokon.
Luis de León, spanyol költő, 1. Poncé de León.
Luisenburg, előbb Luxburg, gránitsziklák
kal borított hegy Bajorországban Alexandersbad
mellett. 1790-ben tették járhatóvá. Egyes pont
jairól nagyszerű kilátás nyílik a Fichtel-hegységre. Mostani nevét 1805. kapta, mikor Lujza
porosz királynő ott járt.

Lujza

Luitpold, bajor régensherceg (1886—1911), I.
Lajos király második fla, szül. Würzburgban 1821
márc. 12., megh. Münchenben 1912 dec. 12. A
bajor hadseregbe lépett s 1866. mint hadosztály
parancsnok harcolt a poroszok ellen. Az 1870—
71.-i háborúban I. Vilmos porosz király főhadi
szállásán volt. Mikor unokaöccsének, II. Lajos
nak elmebaja nyilvánvaló lett, 1886 jún. 10. mint
régensherceg átvette Bajorország kormányzását.
II. Lajos halála után (jún. 13.), a szintén elmebeteg
Ottó király helyett tovább viselte e méltóságot
haláláig. 1844-ben nőül vette Auguszta főherceg
nőt (szül. 1825., megh. 1864.), II. Lipót toscanai
nagyherceg leányát, kitől a következő gyermekei
születtek: III. Lajos, bajor király (szül. 1845),
1. Lajos, 16.; Lipót herceg (szül. 1846), 1. Lipót,
22.; Terézia hercegnő (szül. 1850), a müncheni
Szt. Anna kir. hölgyal»pítvány apátnője, a bajor
tud. akadémia tiszt, tagja, aki Th. von Bayer*
név alatt megjelent útleírásaival (Eeiseeindrücke
und Skizzen aus Russland, 1885; Über den Polarkreis, 1889; Meine Reise in den brasilischen
Tropen, 1897) szerzett irodalmi nevet és Arnulf
herceg (szül. 1852., megh. 1907).
Luitprand, 1. Liutprand.
Lujan, Buenos Aires argentínai tartomány
kerületi fővárosa a L. mellett, kb. 12.000 lak.
Lujende, a Rovuma (1. o.) mellékfolyója.
Lujza (ném. Luise; franc. Louise), több ki
rályné és hercegnő neve:
[Franciaország.] 1. L., Fülöp szavójai her
ceg leánya, szül. 1476., megh. 1531. Károly
angoulémei gróf felesége és így 1. Ferenc fran
cia király anyja volt. Fia uralkodása alatt annak
távollétében két ízben (1515 és 1525)vezette Fran
ciország kormányát. Ő hozta össze 1516. a cognaci ligát és ő kötötte meg az ú. n. hölgybékét
(1. o., paix des dames) Cambrayben Margit fő
hercegnővel, V. Károly császár nagynénjével.
[Poroszország.] 2. L. Auguszta Vühelmina
Amália, porosz királyné, Károly mecklenburgstrelitzi herceg leánya, szül. Hannoverben 1776
márc. 10., megh. Hohenzieritzben 1810 júl. 19.
Tizenhét éves korában 1793 dec. 24. férjhez ment
Frigyes Vilmos porosz trónörököshöz. Szépségé
vel, kedvességével és jó szívével megnyerte az
egész udvart. Mikor férje 1797. trónra lépett, el
kísérte őt minden útjára s az országnak jótevője
lett. A szerencsétlen jenai csata után 1806—07-ig
férjével együtt menekült városról-városra egész
Memelig. Tilsitben 1807 júl. 6. személyesen talál
kozott Napóleon császárral, de hasztalan kért tőle
kedvezőbb békefeltételeket. A lealázó tilsiti béke
után minden igyekezetét Poroszország újjáalko
tására fordította. Buzgón támogatta Stein, Ghaeisenau és Scharnhorst minisztereket hazafias, re
formáló munkájukban. Berlinbe csak 1809 vé
gén tért vissza. A következő év nyarán meghalt
rövid betegség után atyja egyik kastélyában. A
porosz nép mélyen gyászolta a nemeslelkű ki
rályné halálát s ma is nagy kegyelettel őrzi em
lékét. Charlottenburgi sírját Rauch szobrász már
ványremekmüve díszíti, mely az alvó királynőt
ábrázolja. 1879-ben a berlini Tiergartenben "lep
lezték le márványszobrát. Életrajzát megírták
Adatni (Gütersloh 1903, 17. kiad.); Horn (Berlin
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1898, 5. kiad.); Stein (Halló 1904, 5. kiad.); Pe- 3-án alapított a harctéri betegápolásban szerzett
tersdorff (Biolefeld 1904, 2. kiad.); Lorike (Leip- érdemek jutalmazására. 1850 júl. 15. IV. Frigyes
zig 1903) és Brendicke (Berlin 1904). V. ö. Belling, Vilmos király megújította a rendet, tekintő rtel
Die Königin Luise in der Dichtung (Berlin 1890, azon érdemekre, melyeket a nők az 1848—49-iki
2. kiad.); Knaake, Lében und Wirken der Köni hadjáratban szereztek. 1865 okt. 30. I. Vilmos
gin Luiso im Lichte der Geschichte (Halle 1909); király (később I. Vilmos császár) a rendet ismét
Kirckeisen, Die Königin Luise in der Geschichte felújította.
und Literatur (Jena 1906); Luise, Königin von
Lujza-út, Károlyvárostól Fiúméig vivő út,
Preussen. 50 ausgewáhlte Briefe (kiadta Wülker, mellékvonalaival együtt 165 km. hosszú. Az
1820. évben 50 évi időtartamra nyert szabadalom
Hannover 1909).
[Svédország.] 3. L. TJlrika, svéd királyné, alapján a L.-társulatnak tulajdona volt. A m. kir.
I. Frigyes Vilmos porosz király leánya, szül. Í720 államkincstár 1877 nov. 26. kelt szerződéssel
júl. 24., megb. 1782 júl. 16. Adolf Frigyes svéd 325,000 írton megváltotta (1879. XVII. t.-c).
trónörököshöz ment nőül 1744. s mindjárt élénk
Luka, kisk. Zemplén vm. sárospataki j.-ban,
részt vett a politikai küzdelmekben. Férjének (i9io) 1318 magyar lak.; u. p. Alsóbereczki, u. t.
trónralépése után 1751. szakított eddigi híveivel Sátoraljaújhely.
s egy udvari párt segítségével meg akarta buk
Lukac (Lukács), adók. és pk. Veröcze vmegye
tatni a nemesi alkotmányt. De az 1756-iki állam verőezei j.-ban, (1910) 451 német, horvát és ma
csíny nem sikerült s L.-nak még azt is el kellett gyar lakossal, vasútállomás távíróval, posta
tűrnie, hogy Svédország a Nagy Frigyes ellen hivatal.
alakult szövetséghez csatlakozott. Ezután hol a
Lukacevec, adók. Várasd vmegye novimaroíi
«kalapok», hol a «sapkák» pártjával (1. Hattar) j.-ban, (i9io) 482 horvát lak.; u. p. és u. t. Górnia
szövetkezve tartotta fenn befolyását férje halá Rijeka.
láig. Fiával, III. Gusztávval, ki 1771. lépett
Lukacki Budrovac, adók. Verőcze vm. verő
trónra, állandóan feszült viszonyban élt, 1778 óta ezei j.-ban, (i9io) 752 horvát és magyar lak.; u. p.
pedig nyílt ellenségeskedésben állott vele. L. ko és u. t. Lukac.
rának egyik legműveltebb asszonya volt, ki sokat
Lukacko Dugó selo, adók. Veröcze vm. verő
áldozott tudományos ós művészi célokra. Ö alapí ezei j.-ban, (1910) 1256 horvát és magyar lak.;
totta a svéd szépirodalmi és történettudományi u. p. és u. t. Lukac.
akadémiát ós levelezésben állott korának leg
Lukács, szent, evangélista, a 3. evangélium és
kiválóbb tudósaival és bölcselőivel. V. ö. Arnkeim, az Apostolok cselekedetei című kanonikus könyv
Die Memoiren der Königin Luise Ulrike (Halle írója. Művelt antiochiai görög orvos, munkatársa
Szt. Pálnak, vele volt missziós utazásaiban és a
1888).
[Szász-Koburg-Gotha.]4.i. Mária Amália, római fogságban. Pál halála után püspök leit
II. Lipót belga király legidősebb leánya, szül. Achajában és mint vértanú halt meg Pataraeban,
Brüsszelben 1858 febr. 18. Fülöp szász-koburg- mások szerint Bythiniában v. Efezusban. Ünnep9
gothai herceg (1. Koburg) neje lett 1875 febr. 4. okt. 18. Egy VI. sz.-ban keletkezett legenda sze
Nagymértékű költekezései és szerelmi kalandjai rint L. festő is volt (innen a festők védőszentje)
Európaszerte botrányt keltettek. 1906 jan. 15. és ma is léteznek ú. n. Lukúcsképek, amelyek
törvényesen elvált férjétől s azóta a belga királyi Máriát és Krisztust ábrázolják (Rómában és Trierben), bizánci művészeti stílusban. L.-ot magát
hercegnői címet viseli.
[Szászország.] 5. L. Antónia Mária, IV. áldozati ökörrel oldalán festik, mert a zsidók ál
Ferdinánd toscanai nagyherceg legidősebb le dozatával kezdi meg evangéliumát.
Lukács, 1. egri püspök (1151—1175), majd
ánya, szül. Salzburgban 1870 szept. 2., Frigyes
Ágost szász trónörököshöz ment nőül 1891 nov. esztergomi érsek, közbenjárt, hogy a kormány
21. Tizenegy évi házasélet után, mely alatt öt megszüntesse a püspökségek betöltése körül tá
gyermeke szüleit, 1902. elhagyta a drezdai udvart madt visszaéléseket s a királyok lemondjanak a
Giron francia nyelvmester kíséretében és Svájcba püspökök áthelyezésének jogáról és az egyház
menekült. Itt családja kérésére szakított Giron- jószágainak világi célokra való fordításáról. 11G9nal, de le kellett mondania főhercegnői rangjá ben a pápa és a király szintén az ő közbenjárá
ról. 1903 febr. 11. a drezdai főtörvényszék elvá sával konkordátumban szabályozták a magyar
lasztotta őt férjétől, de ugyanez év máj. 4-én szü egyház függő kérdéseit. Egyik zászlóvivője volt
letett leányát, Anna Mónika Piát törvényes a nemzeti politikának. II. Géza elhunytakor egy
gyermeknek ismerte el s őt később annak átadá házi átokkal sújtotta a görögöktől pártolt ellen
sára kötelezte. 1908 júl. 13. a szász királytól a királyokat. Félt III. Béla görögösségétől is és
Montignoso grófnői címet kapta bizonyos évdlj- azért a koronázást ezúttal, a pápa felhatalmazás
jal. L. azután Firenzébe költözött, hol megismer sával, a kalocsai érsek végezte. 1175-ben a szent
ség hírében hunyt el, az egyház a boldogok közt
kedett Toselli Enrico zongoraművésszel, kivel tiszteli.
Az aszkéta L. kora legműveltebb féríiai
megesküdött Londonban 1907 szept. 26. De négy közé tartozott.
Erkölcsössége és nagy tudománya
évi házasság után 1911. ettől is elvált. E házas miatt magára vonta
egyes külföldiek, pl. Mapes
ságából 1908 máj. 7. született fiúgyermekét a tör Valter figyelmét is. Alberieus krónikája már éle
vényszék az atyának Ítélte oda.
tében szentnek nevezte öt.
Lujza hercegnő-expedíció, 1830—1832-ig, 1.
2. L., 1. Lukács atya.
Tengeri tudományos expedíciók.
Lukács, leüleni, 1. Lucas van Leiden.
. Lujza-rend. Porosz királyi női érdemrend, me
Lukács, 1. Adolf, büntetőjogász, I. TAik'ds.
lyet III. Frigyes Vilmos király 1814 augusztus
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2. L. Antal, közgazdasági író, szül. Tenies- ; baptista felekezetet, szabályozta az ortodox zsidó
várott 1842., megh. Budapesten 1909 aug. 5. Ta ság jogi helyzetét s véglegesen biztosította a
nulmányait Budapesten, Pozsonyban, Bécsben, gyulai József főherceg-szanatórium felállítását.
Lipcsében és Drezdaiján befejezvén, a kereske 1906 márc. 6. lemondott, mert nem kivánt hiva
delmi pályát választotta. Mint tisztviselő lépett be talt viselni az alkotmányválság küszöbén. 1910.
a Magyar Földhitelintézetbe, amelynek később Gyula városa nemzeti munkapárti programmal
igazgatója, majd tiszteletbeli elnöke lett. A király képviselővé választotta. Több szociális és nemzet
a főrendiház tagjává nevezte ki. A pénzügyi szak gazdasági cikket irt.
irodalmat több értékes tanulmánnyal gyarapította, 6. L. György (szegedi), író, szül. Budapesten
melyek a Budapesti Szemlében és egyebütt jelen 1885 ápr. 13. Tanulmányait Budapesten végezte,
tek meg.
megszerezvén előbb az államtudományi, később
3. L. Béla, politikus, szül. Zalatnán 1847 ápr. a bölcsészeti doktori fokozatot. Egyike volt a
27., megh. Budapesten 1901 jan. 7. Középiskolai Thália szabad-szinpad alapítóinak ós négy éven
tanulmányait Gyulafehérvárt, a jogot Buda keresztül résztvett az intézet vezetésében is.
pesten végezte. Eleinte szépirodalmi kísérletek 1909—11-ig Berlinben, 1911—12-ig Firenzében
kel, utóbb "jogi és nemzetgazdasági tanulmányok élt, 1912. Heidelbergbe költözött. Kritikai dolgo
kai foglalkozott.l872-ben került a pénzügyminisz zatai, melyekben a külföldön divatos misztikus,
tériumba, majd ugyanezen évben Deák-párti erősen szubjektív jellemű kritikai irány híveként
programmal képviselővé választották ós egyideig mutatkozott be, rendszerint a forma problémájá
a Közvélemény c. lapot is szerkesztette. A magyar val foglalkoznak. Önálló művei: A lélek és a
államvasutak újjászervezésekor 1888. a Máv. formák. Kísérletek (tanulmányok, 1910), mely
igazgatójává, 1889. a kereskedelmi minisztérium németül is megjelent; A modern dráma fejlődé
államtitkárává nevezték ki, majd Baross Gábor sének története (2 köt., 1912), melyet a Kisfaludyhalála után kereskedelemügyi miniszter lett. A Társaság a Lukács Krisztina-díjjal tüntetett ki;
Wekerle-kormány visszalépésekor letette tárcáját Aesthetikai kultúra (1912).
s ekkor megkapta a belső titkos tanácsosi méltó
7. L. János, gyorsíró, szül. 1818., megh. Pesten
ságot 190Ö-ban a párisi világkiállítás magyar 1861 okt. 16. Gabelsberger és Nowak rendsze
kormánybiztosává nevezték ki s a kiállítás nagy reit tanulmányozta; mint gyorsíró az 1843—
sikerét főleg az ő munkásságának köszönhette. 1844-iki országgyűlésen működött Eésztvett az
A túlfeszített munkásság következtében súlyos 1847—1848-iki pozsonyi, majd az 1848-iki pesti
idegbajt kapott s hosszabb ideig szanatórium országgyűléseken is, melyekről részletes tudósí
ban volt. 1901 jan. 7. a Dunába ölte mugát. tásokat irt az akkori lapoknak.
Nevezetesebb művei: Á magyar keleti vasút (Ko
8. L. László, politikus, szül. Zalatnán 1850
lozsvár 1870); Az 1848—49-iki pénzügy (Pest nov. 24. örmény eredetű családból. Jogi tanulmá
1871); Ausztria és Magyarország pénzügyi és nyainak végeztével nagyobb külföldi tanulmány
adórendszere (Budapest 1876); Államháztartás utat tett, 1874. a győri jogakadémia rendkívüli
és adózás Angliában (u. o. 1884); Allamháztar- tanára lett, de ezt az állását, miután egészségi
tartás e's adózás Franciaországban (u. o. 1884). állapota miatt a folytonos előadások terhét nem
4. L. Dénes, szabadságharcos, szül. Nagy-Vára birta, két év múlva elhagyta. 1878-ban szabad
don 1816., megh. Nádudvaron 1868 ápr. 1. A cs. elvű programmal a magyarigeni kerület képvi
kir. tüzéri felsőbb iskolákban hosszabb ideig tanár - selővé választotta s bár a Házban ritkán szólalt
kodott s Ferenc József kirágnak, még mint fő fel, mint pénzügyi szakértő jó hírnévnek örven
hercegnek, ő tartott a tüzéri ismeretekről előadá dett. 1879-ben tette közzé Az erdélyi nemes fém
sokat. A függetlenségi harcban a honvédtüzérség bányászat jr/ene és jövője c. tanulmányát. 1887.
igazgatását és műszála kiképzését ő reá bízták; Tisza Kálmán mint tanácsost meghívta maga
bár nem igen jól tudott magyarul, mégis nagy mellé a pénzügyminisztériumba; rövid idő múlva
része volt annak a tüzérségi kézikönyvnek a ki azonban lemondván tisztségéről, újbólképviselövé
dolgozásában, mely honvédőinknek oly hasznos választották, 1892. Wekerle alatt pénzügyminisz
kalauza volt. A szabadságharc leveretése után tériumi államtitkár lett, majd 1895. Wekerle le
L.-t is golyó által való halálra ítélték, de 1850 mondása után, az ő ajánlatára Bánffy L.-nak
febr. 15. kegyelmet kapott és több évi várfogsá ajánlotta fel a pénzügyminiszteri tárcát, melyet
got mértek reá. Temesváron, Aradon és Komá megszakítás nélkül Széli Kálmán, Khuen-Héderváry és Tisza István gr. első kabinetjében tíz
romban töltötte ki rabságát.
5. L. György, politikus, szül. Nagy-Váradon esztendeig megtartott. Pénzügyminiszterségéhez
1865 szept. 10. Jogi tanulmányokat végzett, fűződnek a Wekerle-féle reformok befejező mun
azután 1887—97-ig a belügyminisztérium tiszt kálatai, az Ausztriával kötött gazdasági kiegye
viselője volt s élénk részt vett a minisztérium zésekre vonatkozó törvények, a hitelszövetkeze
törvényhozási munkálataiban. 1897-ben Békés tekről, az osztálysorsjátékról, az értékpapirfor
vmegye, majd 1901. Hódmező-Vásárhely főispán galmi adóról szóló törvények és még számos, igen
jává is kineveztetvén, nagy figyelmet fordított értékes pénzügyi törvény alkotása. Az 1903-ild
az Alföld agrár-szociális mozgalmaira s több nyári válság folyamán a király több alkalommal
gazdasági kiállítást rendezett. 1905 jún. 18. a meghallgatta L. tanácsát is, sőt homo regiusi
Fejérváry-kabinetben elvállalta a vallás- és köz küldetéssel is megbízta, L. azonban kabinetalakíoktatásügyi tárcát s rövid minisztersége alatt tást nem vállalt. 1905 jan. 16. ünnepelte minisz
erélyes rendeleteket adott ki a magyar nyelv kö terségének tízéves jubileumát s ez alkalommal a
telező tanítására a népiskolákban, elismertette a király meleghangú kézirattal üdvözölte. 1905
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júniusában lemondott állásáról; a koalíció alatt — L. hosszú politikai pályája alatt rendkívül sok
teljesen visszavonult a politikától, de az ó-szabad- hazai és idegen kitüntetésben részesült. 1896-ban
elvüek maradványából ő alakította meg a Nem valóságos belső titkos tanácsos lett, 1897. az I.
zeti Társaskört, amely 1910 elején egy új 67-es oszt. vaskoronarendet, 1899. a Lipót-rend nagy
pártképzödés magja lett Mikor a bankkérdés miatt keresztjét, 1912. pedig a Szent István-rend nagy
a függetlenségi párt zöme ellentétbe került a keresztjét kapta meg ; azonkívül több város dísz
Wekerle-Kossuth-kabinettel, L. ismét aktivitásba polgárává választotta.
lépett és mint a király bizalmi embere, már 1909
9. L. (Lucaciu) László, az utóbbi évtizedek ro
nyarán oly formulán fáradozott, amely választó mán mozgalmainak egyik vezetője, szül. Apán
jogi bázison kisérelte meg a válság megoldását. (Szatmár vm.) 1852. A teológiát Rómában végezte
Ez a törekvése 1909 őszén meghiúsult, egyrészt s ott teológiai és filozófiai doktor lett. 1874-ben
Justh Gyula intranzigens magatartása miatt a nagykárolyi pappá, 1878. a szatmárnómetii gim
baukkérdésben, másrészt azért, mert az ó-szabad- názium tanárává nevezték ki. Minthogy az ifja
elvüek vezére, Tisza István gróf nem jó szemmel kat a magyarosodás ellen izgatta, 1883. Trefort
nézte a 67-es pártok megbontását s a radikális a losonezi gimnáziumhoz helyezte át, de erre le
választójogban egy újabb koalíció feltámadását mondott s püspöke Laczfalura nevezte ki plébá
látta. A miniszterelnökké deszignált L. kénytelen nosnak. Itt folytatta izgatásait s hírhedt vezér
volt megbízatását visszaadni. A király erre L. új alakja volt a magyar államellenes memorandum
kibontakozási terve szerint Khuen-Héderváry mozgalomnak 1892-ben öt évi államfogházra
Károly grófot bízta meg a kabinetalakítással. A Ítélték, 1895. kegyelmet kapott. Irt egy bölcsé
kabinetben L. elvállalta a pénzügyi tárcát. Az szeti munkát és szerkesztette a Revista catolica
1910-iki választásokon Nagyenyed választotta c. folyóiratot. Az 1906—10-1 országgyűlési ciklus
képviselőjévé. Midőn azonban a véierőjavaslatok ban a belényesi kerület képviselője volt; 1914. a
ellen megindított obstrukció megbuktatta a Kh uen- háború kitörésekor elhagyta plébániáját, Romá
Héderváry-kabinetet, 1912 ápr. 12. a király L.-t niába költözött és ott élénk részt vett a magyar
nevezte ki miniszterelnökké s egyúttal megbízta ellenes mozgalmakban.
a belügyi és a személye körüli minisztérium ideig
10. L. Móric, író és műfordító, szttl. Pesten
lenes vezetésével. Minthogy L. ismét hiába tett kí 1812 szept. 5. előkelő örmény-magyar családból,
sérleteket a hosszas válság békés megoldására s a megn. Budapesten 1881 okt. 5. Már ifjan működött
Justh-párttal a választójogi alapon való megegye a szépirodalom terén mint műfordító, angol költő
zés ismét meghiúsult, Tisza István gróf házelnök ket (Byront) tolmácsolva, amiért az Akadémia
lett és jun. 4. parlamenti csínnyel megszavaztatta 1839., a Kisfaludy-Társaság 1842. tagjának vá
a véderő és a honvédség újjászervezésére vonat lasztotta. Székfoglalóul ekkor lefordította Popé
kozó javaslatokat. Az ellenzéki pártok erre újra tankölteményét a Kritikáról, majd Cervantes
koalícióba állva, ádáz harcot indítottak a többség Bőkezű szeretőjét, de ettől kezdve inkább essayés elsősorban a miniszterelnök személye ellen. A ket írt a Budapesti Szemlébe, történeti, politi
parlamenti botrányok egymást érték, ami fegy kai ós természettudományi kérdésekről, mint
veres karhatalom igénybevételére vezetett a par ennek az irodalmunkban új műfajnak egyik első
lamentben. Ez az ellenzéket még elkeseredettebb művelője. A szabadságharc alatt kormányhiva
' harcra ingerelte, amelynek folyamán nemcsak a talt vállalt, a nemzeti ügy bukása után 1851. na
munkapártot vádolták meg azzal, hogy panama gyobb külföldi utat tett s csak 1859. tért vissza,
útján egyes pénzintézetektől állami szerződések s egyideig szorgalmasan dolgozott az új Buda
kötése alkalmával a pártkassza részére szerzett pesti Szemlébe. 1862-ben megházasodván, vissza
pénzek juttatták győzelemre a választásoknál, vonult a közélettől, majd nejének betegeskedése
hanem Désy Zoltán, az ellenzéki akció egyik ve miatt újra külföldre távozott. 1874 óta állandóan
zetőembere, a budapesti Saskörben mondott beszé Budapesten ólt, mint az irodalom litterary gentle
dében egyenesen L. személye ellen fordult. Az manje; nagy műveltsége, nemes szíve, fenkölt
emiatt indított rágalmazási pörben a budapesti gondolkozása az irodalmi élet legtiszteltebb fértörvényszék Désyt előbb elítélte, majd a királyi fiává tette. Az Akadémia 1858. tiszteleti tagjává
tábla megsemmisítvén az ítéletet, az újabb tár választotta, a Kisfaludy-Társaság pedig 1876. el
gyaláson 1913 jún. 3-án a törvényszék Désyt fel nökévé s ezt a móltóságot 1879-ig viselte. L. ke
mentette (1. Magyarország, története). Az Ítélet veset írt, de műfordításait páratlan műgond, ta
megokolása semmiben sein érintette ugyan L. nulmányait (fontosabbak: A mesmerismusról;
egyéni integritását, mindazáltal a miniszterelnök Róma régi történeteinek hitelességéről; A ro
azonnal az ítélet után beadta lemondását s utód mán nyelvek alakulásáról; A börtönrendszer
jául gróf Tisza Istvánt ajánlotta. A király a le ről), emlékbeszédeit (Teleki Lászlóról) és elnöki
mondást elfogadván, rendkívül meleghangú kéz megnyitóit eszmei tartalom ós az előadás vá
iratot intézett L.-hoz. A király ebben a kéziratban lasztékossága tünteti ki. Visszavonulása után
nagy elismeréssel szólt L. önzetlen és önfeláldozó megkezdett Emlékiratai-nak csak az emelkedett
sikeres szolgálatairól s ezért köszönetét fejezte ki. szellemű bevezetését készíthette el. Nevét azzal a
Kijelentette ó Felsége, hogy hálás emlékezetben két hagyománnyal örökítette meg, melyeket vég
fogja megőrizni azokat a nagy érdemeket, me rendeletében az Akadémia és a Kisfaludy-Társalyeket L. a véderőref orm megvalósítása körül szer ság javára tett, az előbbinek 40,000, az utóbbinak
zett s azt a reményét hangoztatta, hogy a távozó 20,000 K.-nyi alapítványt (neje emlékére: Lukács
miniszterelnök nem fogja a jövőben sem meg Krisztina-alapítvány) hagyván, hogy kamataik
vonni a közügyektől tapasztalatait és képességeit. | ból esztétikai és irodalomtörténeti munkák jutal-
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maztassanak. Az Akadémiában Trefort Ágoston
elnök tartott fölötte emlékbeszédet (Akadémiai
Évkönyv, XVI. köt. 1881), a Kisfaludy-Társaságban, mely arcképét is megfesttette, Szász Károly
(1883).
11. L. Sándor, a szabadságharc egyik kormány
biztosa, szül. Nagy-Váradon 1822., megh. Bisanosban 1854 jun. 8. A szabadságharc évében Győr
városa küldte az első magyar parlamentbe s utóbb
mint Győr vm. kormánybiztosa óriási tevékeny
séget fejtett ki az újoncok gyűjtése és fölszere
lése körül. Egyike volt az ú. n. flamingóknak, akik
radikális irányban akarták vezetni a szabadság
harc politikáját. A világosi fegyverletétel után
külföldre menekült s előbb Északamerikában,
majd Délfranciaországban telepedett meg.
Lukács, község Verőcze vm.-ben, 1. Lukai.
Lukács atya, a Sólyom, ferencrendü barát,
Szlavóniának egyik felszabadítója a török iga
alól, szül. Pozsegában 1620 körül, megh. u. o.
1698. Leveleiben Fra Luca Imbrisimovics de
Posega-nak hívta magát. Ifjúkorát külföldön töl
tötte'; 1658. visszatért hazájába, hol a velikai ko
lostor hitszónoka, 1675. pedig a zágrábi püspök
vikáriusa lett. L. mindent elkövetett, hogy a tö
rökök rablásainak véget vessen és különösen a
keresztény gyermekek rablását megakadályozza.
E miatt sokat kellett szenvednie a töröktől és
a pozsegai pasa több izben börtönbe vetette.
Bécs felmentésének hírére (1683) L. felkelésre
hívta híveit és Ilics Ferenc fővezérlete alatt ön
kéntes csapatot szervezett 1685. Bécsben járt,
hogy az udvartól segélyt kérjen és erre előbb Leslie
Jakab, majd Erdődy horvát bán vezénylete alatt
Szlavóniában is megkezdték a harcot a török
ellen. 1687-ben I. Lipót Dünewald tábornokot
küldte Szlavóniába, akit L. derekasan támoga
tott. Midőn a törökök 1689. újra berontottak,
L. a Pozsega mellett emelkedő és ma Sólyom
halomnak elnevezett dombon márc. 12. megverte
őket. 1690. pedig L. tört be Boszniába. Utolsó
éveit a pozsegai kolostorban töltötte. Emléke ma
is él a sziavon népdalokban, 1893. pedig tisztelői
Pozsegában emlékszobrot emeltekneki. V. ö. Margalits Ede cikkét a Katolilhis Szemlében (1894).
Lukácsia, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
(i9io) 67 vend lak., u. p. és u. t. Muraszombat.
Lukácsfalva, kisk. Torontál vm. nagybecskereki j.-ban, (1910) 980 magyar lak., u. p. és u. t
Écska.
Lukácsfürdő, 1. Budapest.
Lukácsháza, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban,
(19101 222 magyar lak., vasútállomás távíróhiva
tallal, u. p. Nagycsömöte.
Lukácsi (azelőtt: Lukasócz), kisk. Zemplén
vm. homonnai j.-ban, (ísio) 277 tót lak., u. p.
Göröginye, u. t. Kelese. L. még Szamoslukácsi.
Lukácsképek, 1. Lukács (szent).
Lukácskő (azelőtt: Lukarecz), kisk. Temes
vm. temesrékasi j.-ban, (1910) 517 szerb, magyar
és oláh lak., u. p. Nagytopoly, u. t. Aga.
Lukács Krisztina-alapítvány, 1. Lukács, 10.
Lukácsy, 1. Kristóf, kat. pap, egyházi és tör
ténetíró, szül. Bethlenben (Szolnok-Doboka) 1804
márc. 30., megh. Szamosújvárt 1876 okt. 24.
Főműve: A magyarok őseiéi, hajdankori nevei és
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lakhelyei (eredeti örmény kútfők után, Kolozsvár
1870). Ezenkívül Bécsben 1859. História Armenorum Transsylvaniáé címen latin nyelven forrás
munkát tett közzé. További munkái: Adalékok
az erdélyi örmények történetéhez; Világosító Szent
Gergely élete; Örmény-magyar-latin szótár (kéz
iratban).
2. L. Lajos, szobrász, szüL Kapuváron (Sop
ron vm.) 1876 máj. 1. Mintázni tanult az Ipar
művészeti Iskolában, a Képzőművészeti Főisko
lán és Stroblnál. E tanulmányok elvégzése után
Fadrusz magához vette műtermébe, ahol L. segí
tett neki a szegedi Tisza-szobor mintázásában.
Korán feltűnt a Műcsarnok kiállításán is, ahol
Éva c. kisméretű szobrát állította M, amely sok
példányban került a gyűjtők és muzeumok tulaj
donába ós egyike legnépszerűbb szobrainknak.
Emlékszerű művei: Festetics György gróf, a
Georgicon megalapítója (Keszthely); felsőbükki
Nagy Pál (Sopron); Goldmarck-emlék (Keszt
hely) ; Petőfi-emlékmű (Sopron).
3. L. Sándor (hutirai), kertész, pomológus
és író, szüL Tápiósápon (Pest vm.) 1815 jan. 20.,
megh. Budapesten 1880 dec. 14. Eredetileg ügy
védségre készült. 1848 előtt faiskolát rendezett
be Káposztásmegyeren, később Rákospalotán ala
pított anya-gyümölcskertet és faiskolát. Tevé
kenysége 1858. a Magyar kertészeti társulatot
hozta létre, melynek titkára lett. A társulattal kap
csolatban kertészeti és gyümölcsészeti központi
csarnokot alapított, melynek rákospalotai kertjét
átadta és hozzá faápolókat képző intézetet csatolt.
A hatvanas évek utójától mint miniszteri biztos
a községi faiskolák ügyét mozdította elő. Saját
szerkesztésű lapjaiban megjelent cikkein, kívül
főbb művei: A magyar nők házi könyvtára (Pest
1854, 3 füzet); Selyem és eperfatenyésztés (u. 0.
1857); Gyümölcsfaiskolák (u. 0. 1859); A szőllö
kerti mívelése (u. o. 1863); A magyar Alföld befásítása (u. 0. 1864); Gazdasági kis káté (u. 0.
1869); Afatenyésztés{V&cz 1871). Szerkesztette a
Kertigazdaság és Nópkertészet-et 1857-től halá
láig; a Belgazdasági kis közlönyt 1856—64-ig;
a Gazdasági utasításokat 1869—70. Kiadta a
Kertigazdaság könyvtárát, I—V.
4. L. Sándor, szinműlró, szül. Aradon 1835
febr. 16., megh. Budapesten 1907 nov. 10. Gim
náziumi tanulmányait megszakította a szabadság
harc miatt, melynek bukása után 1851. a szini
pályára lépett. Előbb vidéken színészkedett, 1873
óta a fővárosi színházaknál volt rendező; Miklósi
színházánál kezdte, 1876-tól majd negyedszázadig
a Népszínháznál, azután a Magyar, majd a Király Szinháznál működött. Színi működésének 50 éves
fordulóját 1901. ünnepelte a Népszínház. Irt újság
cikkeket, verseket s egy regényt (kéziratban), leg
nagyobb kedvvel és sikerrel a 60-as évek óta
színműveket. Tehetsége 1877. tűnt föl a Népszín
házban nagy tetszéssel adott Vereshajú c. nép
színműve révén (megjelent 1883), melyet azóta
több mint százszor adtak s németre is lefordítot
tak. Innen kezdve évenként két-három drámát
is írt, többnyire népszínműveket v. operett-szöve
geket, összesen vagy negyvenet, melyek kisebbnagyobb sikerrel jórészt a Népszínházban kerültek
színre. Nyomtatásban a Vereshajún kívül az
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Ágnes asszony, Kósza Jutka, Az Isten keze
jelentek meg (1883); nagy sikert aratott az ország
szerte játszott Zsidó honvéd c. életképe.
Lukaíalva, kisk. Maros-Torda vm. marosi alsó
j.-ban, (1910) 713 magyar lak.; u.p. ós u. t. Nagyteremi.
Lukailenczfalva (azelőtt: llenczfalva), kisk.
Maros-Torda vm. marosi alsó j.-ban, (1910) 433
magyar lak.; u. p. és u. t. Nagyteremi.
Lukáji-szigetek, 1. Bahama-szigetek.
Lukalla, a Kuanza mellékfolyója Angola por
tugál gyarmatban.
Lukanénye, kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban,
(1010) 827 magyar lak., postahivatal, u.t. Balassa
gyarmat.
Lukánia, 1. LucaniaLukarisz, Cirill, 1. Cirill, 6.
Lukáts Adolf, büntetőjogász, szül. Pelsőolsván
(Zemplén vm.) 1848 máj. 16. Miután az ügyvédi
oklevelet megszerezte, 1875. a pécsi püspöki jog
akadémián lett tanár. 1878-ban a büntetőjog- és
eljárásból egyetemi magántanári képesítést nyert.
1891-ben a pécsi kir. ítélőtáblához birónak nevez
ték ki, 1894. pedig a kolozsvári egyetemen ren
des tanár lett. A jogi szaklapokban megjelent
cikkein kivül munkái: A bűnvádi per előkészítő
része (Kolozsvár 1904—1905); A vádaláhelyezés
(u. 0. 1906); A főtárgyalás (Budapest 1900,1906,
1908); Az esküdtbíróság (Kolozsvár és Buda
pest 1906—1908).
Lukavac, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
(1910) 460 szerb, horvát és német lak.; u. p. és u. t.
Szlatina.
Lukavica-planina, hegység Szerbiában (1. 0.).
Lukcsics József, egyetemi tanár, történetíró,
szül. Kertán (Veszprém vm.) 1875 febr. 4. Pappá
szentelték 1897-ben. 1900 őszén a Pralmói-féle
római magyar történeti intézetbe került, ahol
négy éven át levéltári kutatásokat folytatott.
1904-ben könyvtártiszt lett a -budapesti egye
temi könyvtárban, 1909. pedig az egyháztörténet
tanára a budapesti tudomány-egyetemen. 1910
óta pápai titkos kamarás. Önálló munkái: A
veszprémi püspökség római oklevéltárának III.
és IV. kötete (1902—7); Series episeoporum Vesprimiensium, e documentis correcta (1907); Uski
József veszprémi püspök, Zs-igmond lárály dip
lomatája ^1908); Középkori pápai adókönyvek
(1908); A veszprémi káptalan a XVI. század
ban (1908); A veszprémi egyházmegye könyvészete (1909); A Galilei-kérdés (1910). 1911 óta
társszerkesztője az Egyháztörténelmi emlékek a
magyarországi hitújítás korából c. kiadványnak.
Lukianos (lat. Lucianus), 1. a szíriai Samosatából való görög író, a «görög Voltaire», Kr. u.
125—180 táján. A kőfaragást otthagyva, meg
tanult görögül és rétorrá képezte-ki magát; ügy
védkedett, majd nyakába vette a világot és népes
gyülekezetek előtt ragyogtatta ékesszólását. Majd
a filozófiához fordult s a platóni dialógusok for
májában nyilatkozott meg sziporkázó szelleme.
Később hivatalt vállalt s Egyiptomban mint csá
szári tisztviselő íejezte be életét. 82 munka viseli
nevét; ezek részint deklamációk, részint dialógu
sok, melyek tarka-barka jelenetekben rajzolják
az élet vásárját, a társadalmi fonákságokat, gú
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nyolják a léha filozófusokat, részben pedig egyé
neket állítanak pellengérre. Meztelen érzékiség
nyilvánul meg a hetaera-dialógusokban. Regényt
is irt (talán az elsőt) Lukios vagy a szamár címen,
melynek tárgya csaknem teljesen azonos Apuleius
Arany szamaráéval. Nevezetesebb kiadásai: Jakobitz(Leipzig 1836—41); Dindorf (Paris 1840);
Sommerbrodt (Berlin 1888—99). Kolozsvárt is
jelent meg válogatott műveinek egy kiadása
(1780). V. ö. Croiset, Bssai sur la vie et oeuvres
de Lucien (Paris 1882); Jacob, Charakteristik
Lucians (Hamburg 1832); Hartmann, Studia eri
tica in L. (Leyden 1877); Bernays, L. und die
Kyniker (Berlin 1879); Boros Gábor, L. jellem
zéséhez (1904); Sebestyén Károly, A cinikusok
(Budapest 1912).
2. L., szent, vértanú, egyházi író, valószínű
leg Samosaíában született, niegh. 312 jan. 7. Nikomediában. Presbyter volt Antiochiában s meg
alapítója az ottani teológiai, a későbbi exegetai iskolának. Samosatai Pál befolyása alatt
téves nézetei miatt vele együtt őt is kiközösítet
ték az egyházból, amelybe halála előtt visszatért
s nyilt vallást tett hitéről Maximin császár által
kínoztatva. Művei: Libelli de ílde; a Septuaginta
recenziója. Emléknapja jan. 7.
Lukinic-brdo, adók. Zágráb vm. pisarovinai
j.-ban, (1910) 697 horvát lak.; u. p. és u. t. Pisarovina.
Lukinich Imre, történetíró, szül. Varjason
1880 ápr. 4. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt
végezte 1902. A székelyudvarholyi főreáliskolá
ban, majd a dési áll. főgimnáziumban tanított,
1912 óta a budapesti Vili. kerületi áll. főgim
názium tanára. 1909-ben egyetemi magántanár
lett. Főbb művei: II. Szilveszter pápa (Kolozs
vár 1902); Menander vrotector műve (Brassó
1905); I. Rákóczi György és a lengyel királyság
(Budapest 1907); Dés város közélete a XVIII.
sz. elején (Dés 1907); Bethlen Ferenc élete (Buda
pest 1908); Bethlen István támadása 1636-ban
(u. 0. 1909); Az erdélyi hódoltság és végvárai
(u. 0.1912); Az erdélyi fejedelmi cím kialaku
lása (u. 0. 1913). Erdély területi változásai
1540—1711 c. művét az Akadémia a Vigyázódijjal jutalmazta. Munkatársa e Lexikonnak is.
Lukmanier (oJ. Lucomagno, a. m. nagy erdő),
hágó a Lepontini-Alpok Gotthard-csoportjában. A
rajta átvezető út Dissentisből indul ki, fölvezet a
Medelstalon vagyis a Közép-Rajna felső völgyén
és a Val Blegnóba visz át, ahol Biascánál végző
dik. Az út hossza 65 km. A hágó 1917 m. magas,
legmagasabb pontjától 2 km.-nyire van a Medelstaíban a Santa Maria nevű menedékház.
Lakó, kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, (1910) 654
rutén és német lak., postahivatal, u. t. Bártfa. —
L. még Zólyomlukó.
Lukócza, kisk. Zólyom vm. beszterczebányai
j.-ban, (1910) 165 tót lak., u. p. Felsőmicsinye, u. t.
Beszterczebánya.
Lukov, a Magyar-morva határhegység egyik
csoportja Trencsén vmegyo határán a Hroszinkaui- és Vlára-szoros közt, legmagasabb csúcsai
685 és 700 m. magasak. A hegységben levő egyik
mészkőszirten vannak a szkalkai templom és ko
lostor romjai Treiicséntől É.-ra a Vág mellett.
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Lukov, az ugyanily nevű járás székhelye Szjed- hajóesatornák kerülik meg. 1895-ben összekötöt
lec orosz-lengyel kormányzóságban, a Krzna és ték a Luleá-vasutat Stockholmmal s a vasút men
vasút mellett, (1907) 9383 lakossal, bőrcserzőkkel, tén nagy erősségeket építenek (L.-vonal).
gyertyakészitéssel és olajprésekkel.
Lullin-iéle kísérlet. Ha lemezpapirlapot elek
Lukova, kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban, (1910) tromos kisütő csúcsai közé helyeznek, melyek
918 rutén és magyar lak., vasúti megállóhely, nem állnak egymással szemben, hanem távolabb
egymástól, akkor a lemez áttörése mindig a ne
n. p. és u. t. Bilke.
Lukovdol, adók. Modrus-Fiume vm. vrbovskói gatív csúcson történik.
Lullus. 1. L. v. Imi, szent, mainzi érsek, szül.
j.-ban, (1910) 692 horvát lak., u. p. Severin na
705 körül, megh. 786 okt. 16. 732. Szt. Bonifác
Kupi, u. t. Vrbovsko.
Lukovdolska Drága, adók. Modrus-Fiume vm. szolgálatába lépett, ki őt Türingiába küldte miszvrbovskói j.-ban, (1910) 109 horvát lak., u. p. Se szionáriusnak. 751-ben Szt. Bonifác püspökké
szentelte és utódjául szemelte ki. 754-ben mainzi
verin na Kupi, u. t. Vrbovsko.
Lukovo-Sugarje, adók. Lika-Krbava vmegye érsek lett. Résztvett 769. a római zsinaton, mint
gospici j.-ban, (1910) 1116 horvát lak.,u. p. és u. t. Frankhon egyik legtekintélyesebb püspöke. Em
léknapja okt 16.
Karlopago.
2. L., Baimundus, boldog, a középkori filozófiá
Lukrativ (a hasznot jelentő lat. lucrum szó
ból) a. m. hasznos, hasznot hozó, gyümölcsöző; nak egyik legkülönösebb alakja, szül. Pálmában,
L. vállalat oly vállalat, melynél a vállalkozónak Mallorca szigetén, 1234., megh. 1315 jún. 30. Filo
zófus, teológus, kalandos életű rajongó; mint bar
biztos nyereségre, dús haszonra van kilátása.
Lukrativ jogügyletek, 1. Ingyenes jogügyletek. celonai nemes család sarja korán az udvarhoz ke
Lukszor (Luxor), város Egyiptomban, tiz rült. Harminc éves korában, egyszerre Isten ke
percnyire Karnaktói, a Nilus keleti partján, a régi gyétől érintve, megváltoztatta életmódját, eladta
Téba helyén. A mellette látható romok kedvéért birtokait, ott hagyta nejét és gyermekeit, Szt. Fe
számos turista látogatja. Legérdekesebb rom a renc rendjébe lépett s kilenc évig komoly tanul
III. Amenofisztól épített és II. Ramszesz király mányokkal foglalkozva, arra készült, hogy a hi
tól befejezett, 255 méter hosszú Ammon-tem- tetleneket a szó hatalmával hódítsa meg a keresz
plomé, amelyet kő-kosok hosszú sora csatolt össze tény hit számára.Lelkesedett a skolasztika formu
a karnaki templommal. Ramszesz az általa épített láiért és egy új módszer gondolata fogamzott meg
tornyos bejáratok (pylones) elé két obeliszket állít fejében, melynek segítségével egészen mechaniku
tatott, amelyek közül a kisebbet (21 m. magas) san be lehet bizonyítani minden igazságot; ez az
1831. a franciák Parisba vitték és ott a Place de a híres Ars magna Lulli, melyet 1276. adott ki, a
la Concorde-on fölállították. L. mellett van Egyip Ivllusi mesterség, útmutatás a legáltalánosabb
tom egyiklegrégibb temetője, Drah Abu'l Negga, fogalmak kombinációjával minden igazság bizo
sziklasírokkal s a XI., XIII. és XVII. dinasztia nyítására ; a kombináció egészen gépiesen törté
nik és L. külön gépet is konstruált módszerének
nyugvóhelyeivel.
Lukuga, a Tanganyika afrikai tó lefolyása a alkalmazásása, egy nemét a számoló gépnek, csak
Lualabába. A tó mellett 2 km. szóles, de homok hogy itt a számok helyett a gondolatok jelei álla
buckák és a buja növényzet annyira összeszorít nak. L. óriás tevékenységet fejtett ki felfedezése
ják és eltakarják, hogy csak nagy vízállás idején terjesztésére. Folytonzaklatjaavilág hatalmasait,
vehető észre rajta a víz folyása Ny. felé. Cameron a pápákat, hogy támogassák; iskolát alapít: lefor
fedezte föl 1874. Thomson Makalumbiig (1880), dítja főművét arab nyelvre, azután elindul Afri
kába, hogy maga mutassa módszere hatását a
Delcommune (1892) a torkolatáig követte.
hitetlenekre. Háromszor fordul meg ott s mindig
Lukullusi lakoma, 1. Lucullus.
nagy bajokba bonyolódik. Az utolsó alkalommal
Lul, szent, 1. Lulhis, 1.
Lulázás, lulájozás, hajós-kifejezés, melyen azt Tuniszban 1315 jún. 29. megkövezték és más
a műveletet értik, midőn ladikkal jeget törnek. nap meghalt. Munkái (háromszázonfelül): Opera
Ez úgy történik, hogy ladikkal a jég közé hatol omnia, megjelentek 1721—1742. tíz kötetbon. Új
nak, vagy a jégre felcsúsznak s azután a ladikot kiadását Rossello 1886. kezdte meg. Életéről s mű
himbálódzó mozgással majd egyik, majd másik veiről v. ö. Degérando, Mémoires de l'Académie
oldalára billentik s ez által a jeget összetörik és des inscriptions et belles lettres 1814—19.; Hélfferich, R. Lull (Berlin 1858), Canalejas J. de
helyéből kinyomják.
Lule (L. vilela), délamerikai indiánus nép a Paula, Las doctrinas del Doctor R. Lullo (Madrid
Gran Chaco vidékén, a Vermejo és Salado folyók 1870); Barber, Raymond Lull (1903).
mentén. A kevéssé ismert népek közé tartozik.
Lullusi mesterség, 1. Lullus, 2.
Luleá (ejtsd: ínieo), Norrbotten svéd tartomány
Lully (ejted: löm), jean Baptiste de, francia
fővárosa, (1910) 8959 lak., jelentékeny kivitellel. zeneszerző, szül. Firenzében 1632 nov. 29., megh..
1621-ben Gusztáv Adolf alapította.
Parisban 1687 máre. 22. A francia udvarban mint
Luleá-elí (Lule-elf), 440 km. hosszú
folyó kukta nyert alkalmazást, zenei tehetsége azon
2
Svédországban, vízterülete 27,000 km . Ered a ban korán feltűnt és 1652. karnagya lett a királyi
Stora- és Lilla-Luleá-elfből a határhoz közel levő zenekarnak. 1653-ban udvari zeneszerzőnek ne
hó és jégmezőkön, több glaciális tava és vízesése vezték ki. A királyi zenekar számára készült
van, legnagyobb köztük a Njommelsaska vagy műveit a modern hangszerelés első termékeinek
Harspránget (120 m. magas és 1040 m. széles, tekintik. Az olasz operák arra ösztönözték L.-t,
Európa legnagyobb vízesése), Luleánál ömlik a hogy Cambert után 6 is megpróbálkozzék francia
Botteni-öbölbe. Vízeséseit ma legnagyobbrészt dalmüvek szerzésével. Sikerrel kísérletezett és.
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1672. kizárólagos szabadalmat nyert operaelő
Lumen (lat.) a. m. fény; világos fej, lángész;
adások rendezésére. L. a francia nemzeti opera továbbá az állati testben levő csatornákban, mi
megteremtője. Művei az olasz operáktól a ballet rigyes szervekben levő üreg neve. — L. mundi,
és a kórus szerepeltetésében különböznek, ezen a világ világossága; L. philosophicum, a XVIII.
kívül a ritmikus elemnek a melodikus elem sz.-ban a meggyújtott hidrogén gyöngén világító
fölé kerekedésében. Sok operát és balletet irt. gáza.
Dalmüveinek szövegét Quinault irta. Művei kö
Lumiére-eljárás, világítófestékekkel való má
zül a legjelentősebbek: Alcoste (1674); Thésée solás. Az üveglemezt bevonják világító tulaj
(1675); Atys (1676); Phaeton (1683); Roland donságú festékkel és azt a reprodukálandó ere
(1685); Armide (1686). Operái nagyrészt új ki detire helyezik, azután hátulról megvilágítják,
adásban is megjelentek a Chefs d'oeuvros clas- úgy hogy a rajz az üveglemezen átlátszik és ez
siques de Topéra francais c. vállalatban. V. ő. által az fényképezés mellőzésével lemásolható a
Badet, Lully, honim e d'affaires, propriétaire et lemezre. Az eljárás még a kísérlet stádiumában
musicien (1891); R. Rolland, Notes sur L. (1907 van.
Mercure musical).
Luminais (ejtsd: íüminé), Evariste, francia festő,
Lulongo, a Kongó baloldali mellékfolyója, szül. Nantesban 1821 okt. 18., megh. Parisban
Bazankusszuig hajózható.
1896 máj. 16. Troyon és Oogniet tanítványa,
Lulu herceg, III. Napóleon francia császár fiá eleinte főleg a Bretagne népének életéből vett
nak, Napóleon Lajos hercegnek (szüL 1856., képeket festett, utóbb a gallusok és normannok
megh. 1879) becéző neve, 1. Napóleon, 4.
története volt kedvelt tárgyköre. LegismereteLulua, a Kasszái (1. o.) mellékfolyója Afriká sebb képei: A normannok ostromolják Parist;
ban. Kongo-állam D.-i részében ered s a basilen- A tenger fosztogatói; A végrendelet fölbontása;
gék földjón át É.-nak folyik, Luluaburgnál (alapí Az istentisztelet órája; A búcsújárás; Gallusok
totta Wissmann 1884) ÉNy.-nak fordul, hajózha visszatérése a vadászatról; Marhavásár; Az or
vos ; Az özvegy; A vadorzó; A gallusok Róma
tóvá válik és a d. sz. 5° alatt torkollik.
L n m a c h e l l e (franc, ejtsd: íiimaseii), így ne előtt; Brunhilde; Elrabolt csorda; Egy párbaj
vezik az olyan kőzetréteget, amely kagylók, következményei 1625.; Vadászat Dagoberí király
csigák, tüskésbőrűek stb. héjainak szögletes tör uralkodása alatt; A jumiégesi megcsonkítottak
melékéből, darabjaiból épült fel, tehát héjbreceiá- (II. Klodvig fiai a Szajnán); Normann tengeri
nak is nevezhető. J, Walther szerint ezeknek rablók a XV. sz.-ban (1894).
képződését egyes rákfajok idézték elő, amelyek
Lumineszcencia (lat.), E. Wiedemanntól eredő
a puhatestűek és echinodermaták héjait ollóik elnevezés olyan fónylésre, mely nem hevítéstől
kal összeroppantották, hogy a lágy testrészeket származik. Ha valamely test előzetes megvilágí
táplálékul felhasználhassák. A sekély tenger fene tás által válik maga is világítóvá, fotolumineszkén ma gyakran észlelhető a L. ilymódon való cenciával van dolgunk. Ez lehet fluoreszkálús,
képződése.
ha a test csak addig világít, míg a külső megvi
Lumbago (lat.), deréknyilalás, keresztfájás, lágítás tart és foszforeszkálás, ha a külső meg
keresztcsontfájás, az az ágyóktájóki fájdalom, világítás megszüntetésével is világit. Termo-L.
mely hirtelen lehajláskor, ránduláskor támad, úgy áll be, ha valamely test a vörösizzási hőmérsék
hogy nem tudunk kiegyenesedni. Ez v. az ágyéki leten, 625°-on alul kezd világítani. Ilyen viselke
izmokban (myalgia) v. az idegekben (nouralgia désű a gyémánt, fluorit stb. Ha a test mechani
lumbalis) székel. Meleg vagy fölmelegedő ú. n. kai behatás, pl. ütés, dörzsölés következtében vilá
Priessnitz-borogatások jól hatnak. L. még Csüz. git, mint a cukor, akkor tribolumineszcenciának
Immbalanaestltesia, 1. Gerincvelöérzé- nevezik a jelenséget. Némely gáz a rajta átmenő
elektromos kisülés után is világít még egy ideig
keüenítés.
(élektro-L.). Röntgen- és katódsugarak sok tes
Lumbalis nouralgia. 1. Lumbago.
Lumbálpunkció, a gerincvelőt körülvevő dura- ten idéznek elő L.-t. — Chemilumineszeenciának
zsák tömlőjének megszúrása csöves tűvel, ami nevezik élő szervezeteknek, valamint rothadó v.
kor is az ott levő agygerincvelői folyadék kifo- korhadó szerves anyagoknak világítását (Szt.
lyik.Az ágyékon végzik (azért «lumbál»-punkeió), Jánosbogár, a tenger apró állatainak, korhadó
mert ott a gerincvelő leginkább hozzáférhető. A fának világítása). Ennek okát kémiai folyama
L. célja lehet az agyvelőnyomás csökkentése, de tokban keresik, de a dolog közelebbi magyará
leginkább azért végzik, hogy a kiömlő folyadék zatát még nem tudják adni. Ide tartozik a fosz
megvizsgálása által bizonyos agyvelő-, 111. gerinc for világítása is, mely a levegőn lassan oxidáló
velő-betegségek természetéről felvilágosítást nyer dik, valamint a káliumé és nátriumé, ha azokat
oxigén jelenlétében, tehát pl. levegőn vágják.
jenek.
Lummer, Ottó, német fizikus, szül. Gerában 1860
Iiumbricus (állat), 1, Földi giliszta.
Lumbroso, Alberto, báró, olasz történetíró, júl. 17. 1885—89-ig Helmholtz asszisztense volt
szül. Torinóban 1872 oki 1. Napóleon korára vo Berlinben, majd a Physikalisch-technische Reichsnatkozó számos történeti munkái közül említen anstalt tagja lett. 1904. egyetemi tanár Boroszló
dők : Bibliográfia ragionata per servire álla storia ban. L. legtöbbet az optika terén dolgozott; az
<lell'epoca Napoleonica (Roma 1894—1900,6 köt.); interferencia-jelenségek elméletét és kísérleti vizs Miscellanea Napoleonica (u. o. 1895—99, 6 köt.); gálati módjait fejlesztette; fotométere a legjob
Napóleoné e Inghilterra (u.o. 1897); L'agonia d'un bak közé tartozik. A fizika egyéb kérdéseivel is
regno. Gioacchine Murát al Pizzo (u. o. 1904); foglalkozott; a hősugárzást illetőleg megvr ásí
totta az «abszolut fekete test» sugárzását. L. dolNapóleoné II. (u. o. 1903—1905, 2 köt.)
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Luna silva (lat.), erdő a régi Germaniában,
gnzta át a Müller-Pfaundler-féle Lehrbuch der
Physik optikai részét; németre fordította S. most a Cseherdö Manhartsberg-je.
L u n a t i c (ang.) a. m. elmebajos.
Thompson művét: Über siehtbares und unsichtL u n a t i c u s (lat.), holdkóros; nyavalyatöröst
bares Licht (Halle 1898); Fritz Reiche-val együtt
kidolgozta és kiadta E. Abbé elméletét: Die Lehre is jelentett, mert régebben a hold változásaival
von der Bildentstehung im Mikroskop (Braun- hozták összefüggésbe a nyavalyatörést.
schweig 1910).
L u n a t i o (új-lat.), a hold fázisai, valamint az az
Lmtui., latin növénynevek után Lumnitzer idő, mely alatt a fázisok lefolynak.
Lunatizmus (lat.) a. m. holdkórosság.
István (1. o.) nevének rövidítése.
L u n c h (ang., ejtsd: íöacs) a. m. villásreggeli.
Lumnitzer (Lumniczer), 1. István, orvosdok
tor, szül. Selmeczbányán 1747., megh. Pozsonyban Angliában déltájt eszik, s hideg és meleg ételek
mint orvos 1806 jan. 11. Munkái: De rerum natu- ből áll.
Lund (Londinum Gothorum, Lundona, Lunralium adflnitatibus (Pozsony 1777); Flóra Posodia), város és püspöki székhely Malmöhus svéd
niensis (Lipcse 1791).
2. L. József, orvos, szül. Szolnokon 1863 szept. tartományban, (1914) 22,485 lak., bőr- és dohány
12. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécs gyártással, posztósz véssél, cukorfinomítóval,
ben végezte, majd tanársegéd ós helyettes lett 1668. alapított egyetemmel, nagy könyvtárral,
a kórbonctani intézetben, azután Korányi Fri botanikus kerttel ós régiségtárral. Főnevezetesgyes klinikáján, később a II. sebészeti klinikán. sége a XI. sz.-ból származó szép székesegyháza.
A Vöröskereszt-egyesület Erzsébet-kórházának L. egyike Svédország legrégibb városainak. 940
sebész-főorvosa. 1910. megkapta az udvari taná a vikingek egy csapatja hősies ellenállás után
csosi méltóságot. Irodalmi művei: A tetanusról elfoglalta és kirabolta. A kereszténység befoga
(18S9); Adatok a bronchiti? putriddJioz (1890); dása után püspöki és 1104 után érseki székhely
Csonttörésekről (1891); Sérvmíitéklekről (1892); ivé lett; a L.-i érsek hatalmát kiterjesztette Dá
niára, Svéd- és Norvégországra. Több dán királyt
Pangásos vérbőségről (1905) stb.
3. L. Sándor, sebésztanár, L. 1. unokája, szül. itt koronáztak meg. 1676-ban XI. Károly itt
Kapuvárott 1821., megh. Budapesten 1892 jan. győzte le a dánokat. XII. Károly, midőn Török
30. A szabadságharcban mint orvos működött s országból visszatért, e várost tette főhadiszál
csakhamar első törzsorvos, majd egészségügyi lásává.
Lund, Troels Frederik, dán történetíró, szül.
főnök lett. A szabadságharc után Budapesten
telepedett le s orvosi gyakorlatot folytatott; Ba Kopenhágában 1840 szept. 5. Nevezetesebb mun
lassa magánasszisztense lett. 1864-ben a Rókus- kái: Christian IV.-s Skib paa Skanderborg Sö
kórház főorvosa, 1868. magántanár, 1880. a se (1893, 2 köt.); Danmarks og Norges Historie i
bészet rendes tanára lett a budapesti egyetemen; Slutningen af det XVI. Aarhundrede (1879—91,
1885. főrendiházi tag. Nagyszámú dolgozata kö 14 köt.); e nagyszabású munkájából egyes kultúr
zül nevezetes a képzőműtótekről írt tanulmánya történeti részletek német nyelven is megjelentek.
(1844); tapasztalatairól évkönyvekben számolt be.
Lunda (TJlunda), Afrika belsejében a BelgaLumpácius, tréfás, latin-utánzó németes szó Kongótól D.-re elterülő ország, amely a XIX.
képzés a helyett, hogy Lump a. m. korhely; L. sz.-ig mint Kazembe országa messze elnyúlt
vagabundus a. m. kóborló korhely, csavargó.
Ny. felé. 1831-ben elszakadtak a bembák és azóta
IiUna (lat.) a. m. hold; a latin nép vallásában L. csupán a Moero-tó környékére szorítkozik. La
megszemélyesítve a hold istenasszonya, a görög kossága a bantu-négerek ágából való ka-iunda,
Selene (1. o.) latin megfelelője, kit Selenéhez ha u-lunda, ba-lunda stb. egymás közt is eléggé diffe
renciált törzsekből alakult. Jellemző a vert agyag
sonlóan ábrázoltak.
Liuna, másként Diana, az alchemlstáknál az ból kemence-formára épült ház, kerített falvaik,
gyapotöltözetük stb., melyek a szomszéd népe
ezüst neve.
Luna, ókori város Itáliában (ma Luni), mely kétől elütnek.
híres volt márványáról (a mai Carrarai márvány).
Lunda (állat), 1. AlkafélékL. még Spezia.
Lundberg, 1. Gustav, svéd festő, szül. Stock
Limae dies (lat.) a. m. hétfő.
holmban 1695 aug. 17., megh. u. o. 1786 márc. 18.
Ijiinaria L., Iwldviola (uöv.), a Cruciferae (Ke Velencében és Parisban tanult és pasztell-képresztesek) család génusza 2 fajjal. Füvek, levelük másaival nagysikereket aratott,hazatérése (1745)
nagy, osztatlan szíves, viráguk ibolyás; lapos után pedig mint svéd udvari festő különösen sok
becökójiik 2—5 cm. hosszú, elliptikus v. csaknem ily képet készített az uralkodócsalád tagjairól
kerek, az alja nyélszerü; ha két kopácsa leválik, (példák a stockholmi múzeumban).
visszamarad a fényes, ezüstös válaszfal. Magvuk
2. L., Joliann Theodor, svéd szobrász, szül.
holdalakú, hártyásszegélyű. A L. biennis Mnch. 1852 jún. 21. Stockholmban, Parisban és Rómá
tJudás ezüstje, lapickás fű, pénzvirág.) 1—2 éves, ban tanult. Művei közül, melyek az újabb svéd
hazája Délkelet-Európa. Illattalan kedves kerti szobrászat jelesebb alkotásai közé tartoznak, főleg
"virág; becőkéjének válaszfalát száraz bokrétába a tejtest véreket ábrázoló csoport(Stockholm, Nem
kötik. A L. rediviva (évelő holdviola, atlaszvi zeti Múzeum) és Olav Petri reformátornak stock
rág) Európa hegyi erdeiben található, évelő. Az holmi emlékszobra válnak ki.
•előbbitől főkép mindkét végén kihegyezett becőLundegard, Axel, svéd író, szül. 1861 dec. 17.
kéjcben és kisebb magvaiban különbözik.
ElőszörViktoria Benedietssonnal (írói nevén Ernst
L u n a r i u n i (a lat. luna-töl), a hold mozgását AMgren) együtt írta a Final c. drámát, később a
;
;emlúltető természettani készülék.
regényre tért át. La Mouche c. regénye Heine
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szerelmét tárgyalja Selden Kanlillához. Híres 3 odaszerelt s onnan könnyen eltávolítható bakba
kötetes Struensee c. regénye is.
épített csapágy, amelybe a tárgyai, v. a forgó
Lundell, Joha.i August, svéd nyelvtudós, az szerszámot belefűzik, miáltal megakadályozzák,
upsalai egyetemen az összehasonlító szláv nyel hogy az az erő hatása alatt kigörbüljön.
vészet tanára, szül. Kláckebergában 1851 júl. 25.
Lunéville (ejtsd: íiinevüi), város, L. járás szék
Egyaránt kitűnt az általános fonetika, a svéd helye Meurthe-et-Moselle francia départementnyelvjárások tanulmányozása és a szláv nyelvé ban, a lleurthe és Vezouse összefolyásánál, vasút
szet terén. Nevezetesek: Études sur la pronon- mellett, (1911) 25,587 lak., fayence-gyártás, pa
ciation russe (Upsala 1890) és Esquisse de la mutfonás, cérna-, harisnya- és kesztyűkészítés;
phonéticrae serbo-croate (u. o. 1909) o. művei. A bor-, gabona- és dohánykereskedés. Az utolsó
svéd helyesírás reformját érte el Óm ráttstaf- lotharingiai hercegek nagy kastélya jelenleg ka
ningsfrágan, Tre förelásningar (Stockholm 1886) szárnya. Ismeretes az 1801 febr. 9. a németek és
c. iratával. Többekkel együtt szerkeszti a Le franciák között itt megkötött L.-i békéről, amely
monde orientál c. folyóiratot, amely magyar és ben Ausztria Velencét és vidékét az Adige-ig, Isz
finn-ugor nyelvészettel is foglalkozik.
triát és Dalmáciát nyerte Cattaróval. Az 1914-iki
Lundenburg (Bfeclava), város Göding morva háborúban a német csapatok heves harcok után
kerületi kapitányságban, (1910) 8521 lak., jelen aug. 23-án megszállották L.-t. V. ö. Baumont,
tékeny fa- és cukoriparral, a Liechtenstein her Histoire de L. (Lunéville 1900).
cegi család kastélyával.
Lungau, Salzburg egy vidéke, a mai Tamsweg
Lundgren, Egron Settif, svéd festő, szül. Stock kerületi kapitányságot alkotja.
holmban 1816 dec. 18.. megh. u. o. 1875 dec. 23.
Lung-csou, szabad kinai kikötő Kuang-hszi
A stockholmi akadémián, azután Parisban Co- tartományban a Cso-kiang partján, ott, ahol a
gnietnél tanult. Sokat utazott Olasz- és Spanyol hajózhatása megszűnik, kb. 20,000 kinai lakossal.
országban, Egyiptomban és Indiában, ahol az 1889 óta határvámállomás. Hanoival vasút köti
1858.-Í hadjáratban részt vett. Évtizedeket töltött össze.
Londonban és akvarelljei, melyekben spanyol mu
Lunge, Georg, német kémikus, szül. Boroszló
zsikusok és táncosok, indiai katonák, tevehajcsá ban 1839 szept. 15. A zürichi műegyetemen a
rok és elefántok, napfényes indiai és ködös angol technikai kémia tanára volt. Számos dolgozata
tájképek váltakoznak, nagyobbára angol gyűjte jelent meg a salétromsavról, al-salétromsavtól, a
ményekben vannak. Érdekes útirajzai En málares kénsav gyártásáról és az analitikai kémiában
anteckningar c. (Stockh. 1871—1873) jelentekmeg. különféle módszereket állapított meg és külön
l i u n d i (franc, ejtsd: íöndi) a. m. hétfő.
böző analitikai készülékeket szerkesztett. Utób
Lundstedt, Bernhard, svéd bibliográfus, szül. biak közül igen elterjedt újabban szerkesztett
Stockholmban 1846 jún. 11. 1873-ban a svéd nitrométere (1. o.). Nagyobb munkái: Die Destilállanikönyvtár tisztviselője lett. 1894. skandináv lation des Steinkohlenteers (Braunsehweig 1867);
történetírókkal együtt feldolgozta a Vatikán ok Handbuch der Sodaindustrie (u. o. 1879—80., 2
levéltárában levő s az É.-i országok középkori köt., 3. kiad. 1903—09., 3 köt.); Die Industrie
történelmére vonatkozó anyagot. Főbb művei: des Steinkohlenteers (u. o. 1882, 5. kiad. 1912,
Katalog öfver Finspongsbibliotek (Stockholm, 2 köt.); Taschenbuch für Soda-, Pottasche- und
1883); Sveriges periodiska litteratur (3 köt. u. o. Ammoniakfabrikation (Berlin 1883,5. kiad. 1914);
1895-1902).
Chemisch-techn. Untersnehungsmethoden (többek
Lundy (ejtsd: íőnndi), a Bristoli-csatorna bejára kel, u. o. 1899—1900,3 köt, több kiad.); Technischtánál fekvő kis sziget, 372 ha.-nyi területtel, ne chemische Analyse (Leipzig 1904).
Lungern, falu ós klimatikus gyógyhely Obhezen hozzáférhető sziklás partokkal, a MoriscoCastle romjaival, világítótoronnyal, 100 lak., De- walden svájci kantonban, (1910) 1677 lak. Közelé
ben van a L.-i tó, amelyből az Aa folyik a Sarnenvonshire angol countyhoz tartozik.
Lunel (ejtsd: mnei), város Hérault francia dé- tóba. 1836. a Kaiserstuhlon keresztül egy csator
partementban, Montpellier közelében, a Vidourle nát ástak, ami által a tó vize 40m.-rel sülyedtés
öntözte síkon, a L.-csatorna és vasút mellett, csaknem %-dal lett kisebb.
Lungo, Isidoro del, 1. Del Lungo.
(191D 7730 lak., szesz- és abszlntgyártás; a filLungro, község Cosenza olasz tartomány Casioxera elterjedése előtt a Muscat-L. nevű édes,
zamatos bort itt termelték. A közelében levő L. trovillari kerületében, a Pietrosa K.-i lejtőjén,
Viel falu mellett barlang, fosszilis csontok gazdag (1911) 3549 lak., sóbányával.
lelőhelyével.
Ii'unico Aretino, 1. Accotti, 2.
Iiunette (franc, ejtsd: ítinett), szemüveg, pápa
Lunigiana (ejtsd: íunidzsana), vidék Felsőolasz
szem, néha messzelátó. Az építészetben a fiók- országban a Magra völgye mentén; nevét Lura
boltozatok homlokfala, vagyis felül ívvel hatá ó-etruriai kikötővárostól nyerte, mely kikötő a
rolt és többnyire festett falmezö valamely bolto Magra feltöltései folytán a tengertől 3 km.-re
zatba bevágódó ajtó- vagy ablaknyílás fölött. A távolabbra jutott.
várépítészetben az előbástyát jelenti, mely a ka
li'nnion fait la force (franc, ejtsd: IIIÁJOE
puk védelmére szolgált. L. jelenti még az óra fé la forsz) a. m. az egyesülés tesz erőssé; a belga
üvegek fémfoglalatát. — L- v. vezetőgyűrű, szer államcímer ós korona jelmondata.
számgép-elem, amely arra való, hogy hosszú, vé
Lunjkovec, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban,
kony tárgyak forgácsolásakor, valamint hosszú (1910) 523 horvát lak., u. p. ós u. t. MaliBukovec.
lyukak fúrásakor, a munka pontosságát bizto
Lunka, 1. kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban,
sítsa. Lényegében egy a szerszámgépre külön (1910) 636 oláh lak., szép cseppkőbarlanggal; u. p.
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Birtin, u. t. Körösbánya. — 2. L. (újabban Ara
ny oslonka), kisk. Torda-Aranyos vm. toroezkói
j.-ban, (1910) 384 oláh lak., vasúti állomás, távíró
hivatal, u. p. Alsóaklos. — L. még Biharlonka
és Küküllölonka.
Lunkány, 1. kisk. Hunyad vm. háfezegi j.-ban,
(1910) 1201 oláh lak.; u. p. Kitid, u. t. Magyar brettye. Határában ősrégi várromok vannak. Az
Irma-barlangból jő ki alunkányi patak. A Csiklova falurésznél szép cseppkőbarlang is látható s
közelében régi sáncok. — 2. L. (újabban Bégalankás), kisk. Krassó-Szörény várm. facsádi j.-ban,
(i9io) 619 oláh lak.; u. p. Tamásd, u. t. Kossó.
Környékén vasköbányák vannak.
Lunkászprie (újabban Lankás), kisk. Bihar
vm. magyarosokéi j.-ban, (1910) 873 oláh és ma
gyar lak.: u. p. és u. t. Bihardobrosd. Közelében
ásványos forrás fakad, mely kénes, jódos vasas
víz; a patak egy barlangból ömlik ki, melyben
cseppkőalakulatok vannak.
Lunkavicza, község, 1. Nagylankás.
Lunkoj (újabban Felsölunkoj), kisk. Hunyad
vm. brádi j.-ban, (1910) 730 oláh lak., u. p. és u. t.
Brád. — L. még Alsóhcnkoj.
Lunksora, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
(1910) 246 oláh lak.; u. p. és u. t. Marosillye.
Lunnit (ásv.), 1. Foszforkalcit.
Lunois (ejtsd: íiinoá), Alexandre, francia festő
és kőrajzoló, szül. Parisban 1863. Az École des
Beaux-Arts-ban és Sirouy litográfusnál tanult.
Hosszasabban utazott Hollandiában, Spanyolor
szágban és Algériában, mindenünnen gazdag be
nyomásokkal térve vissza, melyeket azután festé
szeti és grafikai munkáiban dolgozott fel. Főleg
színes és szürke körajzai szereztek neki hírnevet.
Ezek a lapok, művészeti értékükön kívül, még
azért is nevezetesek, mert a litografálás egyik
újabban elhanyagolt eljárásával, az ú. n. tusmodorral készültek.
liuuula (lat.) a. m. holdacska, továbbá mindaz,
ami alakjára nézve az újhold kicsiny sarlójához
hasonlít, végre a fehér folt a körmök tövében.
Luuulae Hippocratis, 1. Hippokrates, 2.
Lunyevica, Drága, szerb királyné, született
Gornji-Alilanovacbán 1867 szept. 23., megh. Bel
grádban 1903 jún. 11. Atyja, Lunyeuics Panta,
kerületi főnök volt. L. 1897-ben nőül ment Masin
cseh származású mérnökhöz. Ennek halála után
Natália cx-királyné udvarhölgye lett. Mint ilyen
kezdett viszonyt a fiatal Sándor szerb királlyal,
ki őt 1900 aug. 4. nőül vette Milán ex-király ós
az összes szerb politikai vezérférfiak ellenkezése
dacára. Minthogy a királytól gyermeke nem szü
letett, azon volt, hogy egyik öccsét, Nikodém
hadnagyot ismertesse el trónörökösnek. Erre a
belgrádi tisztikarban összeesküvés támadt, mely
nek L. ós férjo, Sándor király 1903 jún. 10—11-e
éjjelén áldozatul estek. Ugyanokkor L. két öccsét,
Nikodémet és Miklóst is agyonlőtték, három
nőtestvérét pedig Belgrádból kiutasították.
Lunz, község Scheibbs alsó-ausztriai kerületi
kapitányságban, (1910) 1916 lak. Tőle DK.-re van
a L.-i-tó (617 m.), az alsó-ausztriai Alpok legna
gyobb tava, amely 1644 m. hosszú, 491 m. szóles
és 94 m. mély. A üürensteinon eredő ós az Oisba
torkolló Seebach folyik rajta keresztül.
lléttii Nagy
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Lunzi rétegek (geoi.), a felső alpi triászban
Lunz határában (Ausztria) előforduló homokkő
képződmények. L. Triász-szisztéma.
Luoszavara, hegység Norrbotten svéd lánben,
Kirimavarától 5 km.-nyire É.-ra, rendkívül dús
vasércekkel (70%).
Tulipánár v. kései latinsággal lupanarium
a. m. bordélyház. L. Prostitúció.
Lupas János, román történetíró, szül. 1880.
Szelistyen (Szeben vm.). Tanulmányait a nagy
szebeni gör. kel. román szemináriumban ésa buda
pesti egyetemen végezte. 1905—1910-ig a nagy
szebeni gör. kel. román teol. szeinináriuni tanára
volt; majd szülőhelyén esperes (protopopa) lett.
Történeti, kivált egyháztörténeti munkái a hazai
román történetírók legkiválóbbjai közé emelték.
Metropolitul Andreiu Saguna (Nagyszeben 1909)
c. müvét a bukaresti' akadémia jutalomdíjjal ko
szorúzta. Másik önállóan megjelent műve: Tör
téneti várhuzamok (Budapest 1907).
Lupe (franc, lo upe), a kézi nagyító neve. Legegy
szerűbb alakjában gyűjtőlencse, mely a gyújtótávolságon belül elhelyezett kis tárgynak egyenes
helyzetű, nagyított, fel nem fogható képét szolgál
tatja. Mivel a vastagabb lencse gömbi és színi
eltérése jelentékeny (1. Lencse), inkább több gyen
gén nagyító lencse összeállítását használják;
ilyen a Fraunhofor-féle L. IgenjóaSteinheil-féle
L., melyben kétszer domború koronaüveg-lencsé
hez mindkét oldalon flint-üvegszelvónyek vannak
ragasztva. A Brücke-féle L. akromatikus gyűjtő
lencséből ós homorú lencséből áll, tehát szerke
zetre olyan, mint a hollandi távcső. Állványra
szerelt L.-kat preparáló mikroszkópok gyanánt
használnak. Újabban két szemre használható
(binokuláris) L.-kat is készítenek. Csekély törő
szögű prizmákkal kapcsolatban sztereoszkópikus
L. keletkezik.
Lupény, kisk. Hunyad vm. petrozsényi j.-ban,
(1910) 8034 magyar és oláh lak., községi polgári
fiú- ós leányiskolával, vasúti állomással, posta- és
táviróhivatallal. A zsilvölgyi bányászat központja
s ennek köszöni felvirágzását (1890. csak 864,
1900-ban 4761 lakosa volt). A bányamunkások
száma 3000.1913-ban hozzácsatolták Felsöbarbatyen kisközséget 708 oláh lakossal, ezzel lako
sainak száma 8742-re emelkedett.
Lupercalia (lat. a. m. farkas-ünnep), az
eredetileg farkas alakjában elképzelt Paunus la
tin istennek ünnepe, febr. 15. Paunustól a rossz
szellemek elűzését várták s ezért a L., melynek
lefolyását 1. Faunus alatt, tulajdonképen engesz
telő és tisztulási ünnep volt. A L.-hoz az itáliai
nép a kereszténység felvétele után is ragaszko
dott, mert a gonosz szellemekben való hit to vábbra
is fenmaradt s csak I. Gelasius pápa szüntette
meg ez ünnepet 494-ben, Mária tisztulásának
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) napját (febr. 2.)
téve a helyére.
Lupercus, Paunus latin isten papja, 1. Fawvus.
Lupia, város, 1. Lecce, 2.
Lupinin. A glikozidák csoportjába tartozó
vegyület, mely a lupínus luteus-ban fordul elő ;
képlete C29H32016. A L. sárgás-fehér kristályos
tömeg, mely vízben és borszeszben igen nehezen,
lúgokban azonban sötótsárga színnel oldódik. Víz-
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zel, még inkább ásványi savakkal főzve, szőllőoukorra és lupigeninre bomlik.
Lúpinjak, adók. Várasd vm. progradai j.-ban,
(i9io) 1482 horvát lak.; u. p. Hum na Sutli, u. t.
Pregrada.
Iiupiuosis, 1. Lupinózis.
Lupinotoxin, a Lupinus takarmánynövényben
némelykor képződő méreg, mely alkalikus folya
dékokkal belőle kivonható, 100°-ra való felmele
gítésnek 3 órán keresztül ellenáll, ellenben 2 lég
köri nyomás alatt elbomlik. Lényege közelebbről
még nem ismeretes. L. Lupinózis.
Lupinózis (lupinosis), bizonyos Lupinus-féleségek okozta heveny megbetegedés, mely legtöbb
ször juhokon, jóval ritkábban lovakon észlelhető
olyan vidékeken, ahol, mint pl. Németország É.-i
részeiben, a Lupinust mint takarmány-növényt
nagybantermesztik.Anövénybeneddigismeretlen
tényezők behatása alatt némelykor a lupinotoxin
(1. o.) vagy iktrogen nevű méreg, mely tulajdonképeni okozója a betegségnek, képződik. A juhok
megbetegedése súlyos májgyuíadásban áll, mely
hez a vesék és a szív zsíros elfajulása és a gyomor
és belek gyuladása csatlakozik. Az élő állatokon
az étvágy rosszabbodása és a test hőmérsékleté
nek lázas emelkedése közben sárgaság fejlődik ki,
majd igen nagy elesettség és bódultság vehető
rajtuk észre. A halál már a 2-ik napon bekövetkezhetik, többnyire azonban 4—5 napig tart a
betegség, az esetek egy részében pedig hosszasan
elhúzódik és a betegek fokozódó vérfogyottság,
lesoványodás és vízkóros tünetek között pusztul
nak el. A betegség ellen nem ismeretes eddigelé
orvosság, célszerű azonban a betegekkel savanyú
vizet itatni, hogy a méreg ne oldódjék fel. A már
mérgezőnek bizonyult takarmány feletethető a
következő módokon: egészen jó minőségű takar
mánnyal keverten 1:6—10 arányban; 1%-os
szódavízben 48 órán át törtónt kilúgozás után;
2 légköri nyomás alatt történt fiillesztés után.
Utóbbi eljárások a takarmányt megfosztják mér
gező tulajdonságaitól, valamint az is, ha a lupi
nus kisebb halmazokban az esőben egyszer-kétszer
megázott.
Lupiuus L-, csillagfürt (uőv.), a Hüvelyesek
pillangósvirágú génusza; 100 faja fű v. félcserje,
melyeknek többnyire ujjas levelei a szár hegye
felé ötével-hatával, sőt tizenötével egy síkban
állanak. Örvösen fürtös virágaik a szár végén
csoportosulnak és selymes-bevonatú hüvelyter
méssé érnek, amelynek közei taplósak. Főkép
amerikaiak, csak egy-kettőnek hazája Dél-Európa
v. Elő-Ázsia. Takarmányul, különösen azonban
magjukért termelnek bizonyos0 fajokat. A mag
ban sok a protein — 25—36 /o —, de a benne
foglalt kesernyés anyag (lupinin) miatt csak elő
készítés után etethető. Mint zöld trágya is igen
jelentősek. Három fajt, a fehéret, kéket ós sár
gát (Lupinus albus, angustifolius és luteus L.)
termelik. Legnagyobb mórtékben a sárgát (sárga
csillagfürt, farkasbab, fügebab), mely Németor
szág egyik legfontosabb takarmánynövénye. Ha
zánkban csak igen ritkán termelik. Szára egye
nesen felálló, kevéssé elágazó, levelei ujjasak. A
sárga L. a mészszegény homoktalaj növénye, a
meszes homokban nem terem; az ilyenre és a kö
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töttebb minőségűre a kék L. való. A hűvösebb
klima alatt jobban díszlik, mint a meleg alatt.
Bármely növény után vethető. A sárga L. után
rendesen rozsot vetnek. A L. alá célszerű a talajt
már ősszel megszántani, tavasszal csak exstirpálni v. boronálni kell. A nitrogéntrágya iránt
háládatlan, sőt sokszor a foszfortrágya is hatás
talan, legmegfelelőbb trágyája a kálitrágya, me
lyet káinit alakjában alkalmaznak alája. Márcápr. hóban vetik, szórva v. sorba, utóbbi esetben
22—96 cm.-re, ha szálastakarmányul, 20—40
cm.-re, ha magnyerés céljából termesztik. A mag
szükséglet 70—120 lit. kat. holdankint. Szálas
takarmányul akkor kaszálják, ha már a hüve
lyek mutatkoznak. Szénatermése 8—15, magter
mése 6—12 q.-ra tehető kat. holdankint. A mag
Mit. súlya 78—86 kg. A kék L. (keskenylevelü
csillagfürt, gyöngyösi vagy magyar kávé) virág
fürtje kék, magva csaknem gömbölyded, hamvas,
fehérrel pettyegetett, keményítője nincs, de sok
benne a fehérje. Gyakoribb nálunk, mint az előbbi.
Homokföldre zöld takarmánynak ajánlják. A föl
det is javítja, mert gyökere mélyen lenő, továbbá
azért is, mert a nitrogént magába gyűjti. Magva
keserű, de hiányzik belőle a koffein. Nálunk né
hol (Körmend, Gyöngyös) kávépótlékul használ
ják. A fehér L.-t Dél- és Közép-Európában ter
mesztik, nálunk itt-ott (spanyol viola). Mint ta
karmánynak nincs szerepe, csak zöld trágyaként
szerepel.
Lupinus, 1. Komlós András.
Lupkó. 1. Alsólupkó, kisk. Krassó-Szörény
vm. újmoldovai j.-ban, (1910) 1638 szerb, oláh,
cseh és cigány lak., postaügynökség, u. t. Berszászka. — 2. L-, kisk., 1. Felsólupkó.
Lupodunum, L Ladenburg.
Lupoglav, adók. és pk. Zágráb vm. dugoselói
j.-ban, duio) 1628 horvát lak., u. p. Bozjakovina,
u. t. Prikraj.
Lupold von Bebenburg, püspök, egyházpol.
író, szül. a XIII. század végén Bebenburgban
(most Bemberg,Württembergben), megh. 1363 okt.
28. Korán kanonok lett Würzburgban, később
Mainzban ós Bamborgben é3 ugyanitt püspök
1353. Müvei: Tractatus (de translatione ot) de juribus regni et imperii Romanoruni (alapgondo
lata : a megválasztott római királynak a választás
erejénél fogva és függetlenül a pápai megerősí
téstől ugyanaz a hatalma van, mint a császár
nak) ; Dictamen de modernis curibus ot defectibus regni ac imperii Rom.; De zolo christianae
religionis veterum germán, principum.
Lupow, 120 km. hosszú folyó Köslin porosz
kerületbon; egy helyütt a L. vagy Jasseni-tóvá
szélesül ki s a Balti-tengerbe ömlik.
Luppia, folyó, 1. Lippe.
Lupsa, kisk. Fogaras vmegye sárkányi j.-ban,
(1910) 246 oláh lak., u. p. Alsókomána, u. t. Homoródhévlz. — L. még Nagylupsa.
Lupulin, így nevezik a komló murvaleveleit
és gyümölcseit ellepő mirigyek sárgászöld porát
(glandulae lupuli), mely vízgőzzel átdesztillálható,
kábító szagú és kesernyés aromás ízű bódító ola
jos anyagot tartalmaz. Az orvosi gyakorlatban
húgyhólyagbántalmaknál, priapizmusnál csilla
pítóul használták, ma már nem rendelik.
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Lupus (lat.) a. m. farkas. — L. in fabula tése stb. folytán alaktalan tömeggé válhat. Gya
(Terentius Adelphoe 4,1), megfelel e magyar köz kori szövődménye az orbáno (1. o.), amely nemcsak
mondásnak : farkast emlegetnek, kert alatt jár. hogy nem gyógyítja, mint azt régebben hitték, de a
Lupus, a farkasaikatii kutyafélék Gray-töl nyirokmirigyek és nyirokutak elváltozásai miatt
(1868) származó rendszertani megjelölése. A a bőr elephantiasisos elváltozására vezet. Az ese
farkasfélék Észak-Amerikában a miocénben, tek 4%-ában a L.-os hegből laphámrák indul ki.
Kezelése: a szervezet általános roborálása elő
Euráziában pedig a pliocén időszakban lépnek
fel. A ma Európában élő farkasok ősei a francia- nyös, a belső szerek nem használnak. A sebészeti
és olaszországi pliocén fajaiban (Ganis etrus- eljárásokközül kis, körülírt lupusok eltávolítására
cus, fakoneri, nescliersensis stb.) sejthetők, a a kirnetszést, nagyobb területeken a kikaparást,
leszármazás azonban még bizonyításra szorul. izolált göböknél a kiégetést használják. Egyszeri
A G. nescliersensis még a legalsó-pleisztocén ide műtéti beavatkozás nem elegendő, mert az összes
jén is élt, sőt Magyarországon is előfordult. Ná kóros szöveteket nagyobb eltorzulás nélkül eltávo
lunk Kormos Tivadar és Tonka Ferenc mutatták lítani nem lehetséges. Az ótetőszerek közül 10—
ki először. A L.-félék legelterjedtebb fosszilis kép 20°/o pyrogaDolos kenőcs, fekélyes L.-nála2°/o-os
viselője a L. Sjpelaeus Goldf., a barlangi farkas, kálipermanganátos borogatás jó szolgálatot tesz.
mely az európai pleisztocénben széles körben el A legszebb eredményt a fizikai gyógyító eljárá
terjedt volt. Ez az állat a jégkorszak megszűn sok adják. A .Fwiseft-kezelés napfényt vagy erős
tével kiveszett. Hazánkban igen szép maradvá elektromos ívfényt koncentrál (hűtő közbeiktatá
nyok képviselik, melyek közül a legszebbeket az sával) a beteg bőrterületre. A vegyi sugarak okozta
reakciós lob a göbök szétesésére és a folyamat
Élesd melletti Igriez-barlang szolgáltatta.
gyógyulására vezet. A fénykezelós hátránya, hogy
Lupus (lat.), csillagkép, 1. Farkas.
Lupus. L-erythematodes (felpíres bőrfarkas), igen hosszadalmas és költséges. A Röntgen-keze
ismeretlen eredetű idősült bőrbaj, melyet néme lés nagyobb lupusoknál igen hasznos, olcsóbb,
lyek a tuberkulidok (1. o.) csoportjába sorolnak. gyorsabb a fénykezelésnél, bár egyes göbök meg
Az orron, szimmetriásan mindkét orcán, a füleken, maradnak, amelyeket fénykezelóssel vagy Mege
néha a kezek feszítő oldalán, a fejbőrön élesen tessél kell tönkretenni.
határolt, inflltrált, kókesvörös, finoman hámló, . Lupus, római grammatikus, 1. Rutilius.
erősen tapadó, apró pikkelyekkel borított, gomLupus, Andreas, XVI. sz.-beli prot. pap, költő,
bostüfejnyi, koronányi vagy nagyobb plaqueok, 1. Farkas, 2.
amelyek közepén a bőr elvékonyodik, hegszerű,
Lupus iiietallorum (lat.), az alchemistákatroíiás lesz. A hajas fejbőrön végleges kopasz nál az antimont jelentette.
ságot okoz. Három alakja van: a L. e. discoides,
Luqué (ejted: laké), város Paraguayban 20 km.
amely leggyakoribb, a L. e. migrans és a L. e. K.-re Asunciontól, kb. 15,000 lak., méz- és do
exanthematicus. Kezelése: a L. e. discoides eré hánykereskedelemmel.
lyes beavatkozást igényel. A L. e. migransnálés
Lur, az északi népek bronzkorában dívott kürt
exanthematicusnál a túlságos vehemens kezelés szerű hangszer. Merész ívben fölfelé kanyarodó
a baj terjedését okozBatja.
csöve lapos, gazdagon díszített tölcsérben végző
L. vulgáris (közönséges bőrfarlcas, farkas dik. V. ö. Hammerick cikkét a Mémoires de la
seb), idősült, aránylaglassan terjedő bőrbaj, amely société royale des antiquités du Nord közlönyében
a bőr helybeli tuberkulózisának leggyakoribb (Kopenhága 1892).
alakja. Az arcon, különösen az orron, de a bőrön
Lure (ejtsd: íür, Monts de L.), 1. hegylánc a Ny.-i
bárhol előfordulhat. Apró, gombostűfejnyi, len- mészalpokban, Basses-Alpes francia départementcsónyi barnavörös ú. n. göbökkel (tuberculum) ban. A Ventouxtól a Duranceig nyúlik. Legmaga
kezdődik, amelyek jól látszanak, ha üveglappal sabb csúcsa a Mont de L. (1827 m.). — 2.L., város,
nyomva a bőr vérbőségét megszüntetjük. A nyál L. járás székhelye Haute-Saóne francia départekahártyákon (orr, száj, conjunetiva) vérzékeny, mentban, az Ognon közelében, vasút mellett, (1911)
verrucás sarjak (granulatio) alakjában jelentkezik, 6853 lak., selyemgyártással, pamutszövéssel és
amelyek szótesve kifekélyesednek. A bőrlupus kü fonással. Hajdan a német birodalomhoz tartozott
lönböző alakjait disseminatus, agminatus, tumi- (német neve Lüders) és régi apátjai a német bi
dus, exfoliativus, hypertrophicus, elephantias- rodalmi gyűlésnek voltak tagjai. 1678-ban a
ticus, exulcerans, serpignosus, scleroticus stb. Pranche-Comtóval Franciaországhoz került.
jelzőkkel illetjük, a különben egységes bántalom
Lure (mai de L., ejtsd: mai do ítr), Franciaor
rendkívül változatos megjelenése szerint. A baj szág DK.-i részében a juhok és kecskék erősen
bármely korban kezdődhetik, az esetek 50°/o-ában a pusztító járványos betegsége, mely az agalactia
15 életéven innen, míg 30 éven felül csak ki contagiosa nevű tőgybántalomhoz csatlakozik és
vételesen jelentkezik. Az arclupus a leggyakoribb, melyet a sertésorbánc okozójához hasonló, karcsú
az esetek 70%-a az arcon fordul elő, ahol legtöbb bacillus (Pyobaeüliis caprae et ovis) idéz elő. A
ször .az orrnyálkahártya lupusos megbetegedésé tőgyben és az izületekben genyes gyuladás, a szem
nek átterjedése folytán áll elő. Kezelés nélkül, szaruhártyáján pedig kifekélyesedés, majd végül
bár ritkán ós kivételesen, magától is meggyógyul, általános szemgyuladás áll elő, miközben az áSarendszerint csak igen lassan terjed. Különösen tok erősen lesoványodnak ós végül többnyire el
fekélyes alakjai súlyos eltorzulást okoznak. Az pusztulnak.
orrszárnyak elpusztulnak, a szemhéjak kifordul
Lurgan (ejtsd: lörgenn), község Armagh ir countynak, az orrnyílás és a száj atréziás lesz, eléktele ban, (1911) 12,135 lak., kalikó- és muszünszövéssel,
nítő hegekre vezet, a kéz és a láb az ujjak elvesz sör- és szeszgyártással.
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Luri,város Bastia korzikai kerületben, a Corse- vasút mellett, (1911) 2123 lak., XI. sz.-beli temp
fok félszigeten, (1911) 1600 lak. Antimonbányái, lommal, a L. grófok (Ciprus és Jeruzsálem ural
eitromtermolése és parafakereskedelme van. Kö kodói is voltak) kastélyának romjaival, amelyet
zelében áll az ú. n. Seneca-torony.
a hagyomány szerint Mélusine tündér épített.
Luri (a-luri), a szudán-négerek egyik ága a
Lusignan (ejtsd: íuzinyan), jeruzsálemi, később
felső Nílusnak az Albert-tótól és a Bahr-el-Dzse- ciprusi királyi család, melynek ősei poitoui fő
beltöl Ny.-ra fekvő területén.
nemesek voltak. L. Guidó (Guy) gróf Amalrich
Lurisztán, Perzsia egyik
DNy.-i tartománya. jeruzsálemi király leányát, Sybíllát vette nőül s
2
Területe kb. 39,100 km . Ez a régiek Zagrősz-a,. ez által 1186. megszerezte a jeruzsálemi király
Egyetlen városa Khorremabad 5000 lak.', a kur- ságot. De már 1187. elvesztette trónját a szeren
disztáni helytartó szép palotájával. 1910 január csétlen hittini csata után s ő maga is Szaladin
ban nagy földrengés pusztított L.-ban; 60 hely szultán fogságába esett. Innen kiszabadulva 1192.
ség romba dőlt és 5—6000 ember életét vesztette. Ciprus szigetét kapta hübérbe Oroszlánszívű
Lurlei, 1. Lorelei.
Rikárd angoi királytól. Családjának férfiága 1267.
Lurloch, barlang, 1. Luegloch.
halt ki, azután a női ágon való utódai uralkodtak
Lurok, a földrajzilag vett Lurisztán kurd lakói, Ciprus szigetén 1473-ig. A L. házból való utolsó
tehát a nagy-L. vagy baktiárok és a kis-L. vagy király, II. Jakab (1458—73) a velencei Catefeilik, szorosabban véve a perzsa kurdok közül a rína Cornaro-t vette nőül, ki 1489. átengedte
Pucht-i-kuh területén lakó 1 milliónyi lur tömeg. a szigetet a velenceieknek. A L. család egy mel
Viseletük, életmódjuk olyan, mint az araboké, lékága 1345—75-ig a kisázsiai Örményország
vallásuk szunnita mohammedán.
ban uralkodott. V. ö. Pascal, Histoire de la mai
Lusaik, Bengália, Asszam és Felsőbirma hegyi son royalo de L. (Paris 1896).
népei, jórészt függetlenek, saját fejedelmeik
Lusin&ando, olasz zenei kifejezés, a. m. beuralma alatt, kisebb részük, mintegy 60 ezer, an hizelgön, gyöngéden.
gol alattvaló, ez utóbbiakat a szabadok kuki né
Lusitania, az ókori Hispániának egyik része,
ven ismerik. V. ö. Leivin, Wild races of South- körülbelül a mai Portugáliának felel meg.
Eastern India (London 1870).
Lussin (horv. Losinj), 1. Isztriához tartozó
Lusatia (Idizsica), örgrófság, 1. Lausitz.
sziget a (Juarnero bejáratától jobbra,
Cherso tőLuscani, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (1910) szomszédságában,területe 74 km2. Alacsony hegy
1175 szerb lak.; u. p. Bacuga, u. t. Grabovac.
lánc vonul át rajta, s éghajlata olyan, mint
Luschan, Félix von, osztrák antropológus és Nizzáé. A sziget lakóinak egyrésze azoktól a
etnográfus, szül. HoUabrunnban Bécs mellett 1854 magyaroktól származik, akik IV. Béla idején a
aug. 11.1885-ben a berlini néprajzi múzeum meg tatárok elől ide menekültek. — 2. L., kerületi
hívta igazgatóasszisztensnek. 1900-ban a berlini kapitányság Isztria osztrák tartományban, 616
egyetemen az embertan és néprajz tanára, 1904. km2 területtel és (1910) 21,082 lakossal. — 3. L.pedig a néprajzi múzeum igazgatója lett. L. szak piccolo (Mali-Losinj), város, klimatikus gyógyhely
májának világszerte elismert elsőrangú tekintélye. és L. kerületi kapitányság szókhelye, L. szigetén,
Főbb munkái: Reisen in Lykien stb. (Wien 1889); (1910) 8341 lak., hajósiskolávál, hajóópitéssel. — 4.
Beitráge zur Völkerkunde der deutschen Schutz- L.-grandé (Veli-Losinj), város és klimatikus
gebiete (Berlin 1897); Ausgrabungen zu Sendschioli gyógyhely L. K.-i partján, (1910) 2365 lakossal,
(3 rósz, Berlin 1893—1902).
István főherceg villájával, több nyaralóval és
Luschin von Ebengreuth, Arnold, osztrák néhány régi velencei palotával.
Lussonium, római táborhely Alsó-Pannoniá
jogtörténész, szül. Lembergben 1841 aug. 26. A
gráci egyetemen 1873. rendkívüli, 1881. rendes ban, a Duna jobbpartján, Dunakömlőd táján.
Lussy, Mathis, francia zenei író, szül. Stanstanár lett. Tagja az urakházának és a bécsi aka
démiának. Jogi müveiből a nevezetesebbek: Die ban (Svájc) 1828 ápr. 8., megh. Montreuxben 1910
Entstehungszeitjdes österreichischon Landrechts jan. 21. Legnevezetesebb munkájában a zenei elő
(Graz 1872); Géschichte des álteron Gerichtswe- adás elméletével foglalkozik. A címe: Traité de
sens in Österreich ob und unter der Enns (Wei- l'expression musicale (1873). Többi művei: L'anamar 1879); Vorláuflge Mitteilungen über die Gé crouse dans la musique moderné (1903); Histoire
schichte deutscher Rechtshörer in Italien (Wien de la notation musicale (1882); Le rythme musi
1892); Österreichische Rechtegeschichte (Bam- cal (1883); Exercices de mécanisme á composer,
berg 1896); Grundriss der österreichischen Rechts a écrire et a exécntor (1863).
Lustenau, falu Feldklrch vorarlbergi kerületi
geschichte (u. 0. 1899). Számos numizmatikai
műve közül a legnevezetesebb: Allgomeine Münz- kapitányságban, (1910) 8381 lakossal, jelentékeny
kunde und Geldgeschichte des Mittelalters und himzőiparral és sörgyártással. 355-ben II. Con
stantinus császár itt győzte le az alemannokat.
der neuern Zeit (München 1904).
Lustkandl, Wenzel, osztrák jogi író, szül. a
Luschnitz (csehül Luzniee), a Moldva 126 km.
hosszú jobboldali mellékfolyója. Lainsitz néven csehországi Schönbachban 1832 márc. 18., megh.
ered Alsó-Ausztriában, a L. nevet csak a Rosen- Bécsben 1906 jún. 19. A bécsi egyetemen az
bergi mocsár után kapja és Moldautheinnál tor osztrák közjog és közigazgatás tanára volt. A
hatvanas évek elején egyik legismertebb tudomá
kollik. 80 km.-nyire tutajozható.
nyos képviselője volt az osztrák centralizmusnak.
l i u s c i n i a Brehm (állat), 1. Fülemüle.
I o i s i a d a s , Gamoes (1. 0.) epikus költeménye. 1863-ban jelent meg Das Österreich-Ungarische
Lusignan (ejt«j: ittzinyan), város Vienne francia Staaterecht c. munkája, amely alkalmat adott
département Poitiers kerületében, a Vonne és Deák Ferencnek, hogy e mű cáfolatául megírja
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Lutatius, híres római, valószínűleg plebejus
Adalékok a magyar közjoghoz c. híres művét,
melyben bebizonyította az 1848-iki törvények jog családnak a neve. L. Qatulus.
folytonosaágát és Magyarország állami függet
Lut&in(hemolutein.luteoliematoidin), az emlős
lenségét. Ez az irodalmi cáfolat tette nevezetes állatok ovariumában íevő acorpora lutea»-nak és
emberré L.-t, aki egyébként élete végéig hű ma a tojás sárgájának sárga festékanyaga, amely
radt a Bach-rendszer tudományos elveihez. Egyéb Thudichum szerint azonos a vaj, az állati zsír, a
művei: Wesen der österreich. Reichsverfassung; vérszórum sárga festékanyagával és sok növény
Abhandlungen aus d. österreichisch. Staatsrecht. (kukoricamag, sárgarépa stb.) festékanyagában
Iiiistratio (lat.), az ókori rómaiaknál az ün előfordul.
nepélyes engesztelő és tisztulási szertartás meg
Luteolin, a protokatechusavnak a floroglucinjelölése, mely a vallási kultusz egyik nevezetes nal (ez háromvegyértékü fenol) képezett össze
részét tette, de különben is szükséges volt bizo tett étere, amelyet a reseda luteola-ból állítanak
nyos fertőző cselekmények (pl. vérontás, halottak elő; képlete C^il^Og. A selyem- és gyapotfesté
érintése, gyermekágy stb.) után. L. Lustrum.
szetben használják.
Lutero, olasz festő, 1. Dossi.
Xiustre (franc, ejtsd: msztr) a. m. fény, ra
IiUtetia P a r i s i o r u m , Paris ókori latin neve.
gyogás. Technikai értelemben 1. Csinozás, Fénygyapjú, Lüszter, Lüszteres agyagedények és Lüsz- L u t é ü e n (geoi.), a középső eocén párisi eme
letét L.-nek is nevezik.
terfestékek.
Lutetium, kémiai elem, vegyjele Lu, atómL u s t r i n e (franc, ejtsd: ifisztrin), 1. Lüsztrin.
I a i s t r u n i (lat.), ünnepélyes engesztelő és tisz súlya 174 Georges Urbain francia kémikus fe
tító áldozat, melyet az ókori Rómában, a cenzus dezte fel 1907.
Luteva, 1. Lodéve.
végeztével, az egész népért ajánlottak föl. Az ál
dozati barmokat, egy disznót (sus), juhot (ovis) és
Lutfi, török történetíró. 1539—41-ig nagy
bikát (taurus), háromszor körülvezették a Mars- vezérvolt s II. Szolimán szultán húgát adta hozzá
mezőn összegyűlt tömeg körül, s aztán feláldoz feleségül. Történeti munkájában az 1507 óta tör
ták ; innen az áldozati aktus neve: Suovetaurilia. tént eseményeket saját tapasztalataiból írta meg.
Miután a L. a cenzussal együtt minden öt évben Hazánk történetére nézve különösen fontosak a
megújult, később L. alatt az öt évi időközt is ér mohácsi vészre (1526) és Buda elfoglalására (1541)
tették.
vonatkozó adatai. Kiadta Thury József: Török
L u s u s naturae(lat.)a. m. a természet játéka. történetírók (1896, 2 köt.).
Luthardt, CristophErnst, lutheránus teológus,
1. Régen azt hitték, hogy a kövületek a természet
játékaképen jöttek létre. — 2. Kisebb anatómiai szül. Maroldsweisachban (Bajorország) 1823 mára
rendellenességeket is L.-nak, vagyis a természet 22., megh. Lipcsében 1902 szept. 21. Erlangenben
magántanár, Marburgban rendkívüli tanár, 1856.
játékának tartottak.
Lusz (Lasz, a. m síkság), Beludzsisztán legdél-2 Lipcsében a rendszeres teológia és az újszövetségi
keletibb, kopár és terméketlen része, 20,000 km exegezis rendes tanára, 1887. titkos egyházi ta
nácsos lett. Több egyházi folyóiratot szerkesztett.
területtel, kb. 60,000 lak. Főhelye: Béla.
Több mint 10 kötetre menő egyházi beszédén s
Lusza, a Jug mellékfolyója, 1. Luza.
Luszczewska (ejtsd: íuscsevszka), Jadviga, álm több exegetikai munkáján kívül legismertebb mű
ven Deolyma, lengyel költőnő, szül. Varsóban vei a következők: Apologetische Vortráge über
1830. Híres improvizáló tehetség. Irt verseket, die Grundwahrheiten des Christenthmns (1864,
azonkívül van egy drámája: Mieczyslaw s egy 14. kiad. 1896); Kompendium der Dogmatik (1865,
hőskölteménye: Sobieski pod Wiedniem (Sobieski 10. kiad. 1900); Apologetische Vortráge über die
Bécsnél). Elbeszélései Branki w jasjTze címen Heilswahrheiten des Christenthums (1867,7. kiad.
1901); Vortráge über die Morál des Christen
1890. jelentek meg.
Luszczkiewicz (ejtsd: luscskievics) Jjászló, len thums (1872, 7. kiadás 1898); Gesammelte Vor
gyel mütörténetíró, szili. Krakóban 1828., megh. tráge verschiedenen Inhalts (1876); Die modemen
u. o. 1900. Tanulmányait a krakói egyetemen el Weltanschauungen und ihre praktischen Konvégezve, Parisban és An versben festőnek készült. sequenzen (1880). Apologotikai ós erkölcstani jel
1850-ben Krakóba visszatérve, az ottani művé zett műveit angol nyelvre is lefordították ós rész
szeti akadémia tanára, majd a tudományos aka ben több kiadást is értek. Első és 4-ik helyen emlí
démia tagja lett s mint mütörténetíró különösen tett apologetikai művét magyarul is kiadta a val
Lengyelország románkori ós korai renaissanco lásos iratokat terjesztő londoni társulat budapesti
építészetével foglalkozott. Koprzywnica ciszter ügynöksége, Gsiky Lajos fordításában ilye. alatt:
cita kolostoráról írt monográfiájában (Sprawoz- A keresztyénség védelme (Budapest 1888) és A
dania III. k. 1888) kimutatja, hogy Bártfa egy keresztyénség erkölcstana (u. o. 1896). V. ö. saját
kori cisztercita kolostorát az odavaló lengyel művét: Erinnerimgen aus vergangenen Tagén
ciszterciták alapították 1246. Az Osztrák-Magyar (Leipzig 1889, 2. kiad. 1891) és J. Kunze, ChrisMonarchia írásban és képbon c. vállalatban Gáli cia tian Ernst L. (u. o. 1913).
műemlékeit ismertette (XIX. k.). 186í—1900 kö
Luther, Martin, a XVI. századbeli reformáció
zött megjelent értekezéseinek száma 161.
megindítója és egyik vezére, szül. Eislebonben
Luszen, a Dnyepr (1. o.) régebbi neve.
(Szászország) 1483 nov. 10., megh. u. o. 1546 febr.
Lut, só3 pusztaság Khorasszán (1. o.) perzsa 18. Gyermekéveit szülei házánál töltötte Manstartományban.
feldben, hova atyja, HansL., Möhrából költözött
I i u t a u i e n t n i n (lat.) a. m. ragasztó enyv; lu- s bányászattal foglalkozott (megh. 1530., anyja,
Margarete Ziegler megh. 1531.). 14 éves korában
tatio, enyvezés.
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atyja Magdeburgba, 1499. Eisenachba küldte ta vallási elvek közötti különbséget. Ezzel a római
nulni. 1501-ben az erfurti egyetem polgára lett, kat. egyháztól való elszakadásra az első határo
hogy a jogi tudományokat hallgassa, előbb azon zott lépés megtörtént s merészen haladt ezentúl
ban, a kor szokásának hódolva, foglalkozott a böl L. az új irányon, bámulatos irodalmi tevékeny
cseleti előtudományokkal is. 1502-ben baccalau- séget fejtvén ki a reformátori elvek mellett. Hir
reus, 1505. magister lett. 1505 júl. 2. egy ba deti az egyetemes papság s a keresztény szabad
rátjával a városon ldvül sétálván, hirtelen vihar ság elvét; hangoztatja az úrvacsorának két szin
támadt s a tőle kissé hátramaradt barátját a vil alatt kiszolgáltatását; Von dem Papsttum zu Rom
lám lesújtotta. Ez az eset lelkileg mélyen meg (1520) c. munkájában kimutatja, hogy a szentírás
rázta L.-t s rég táplált gondolatát tetté ér tanai szerint nincs semmi szükség arra, hogy az
lelte. Másnap belépett az ágostoni kolduló-rend egyháznak földi látható feje legyen. E közben a
tagjai közé. Egész szívvel-lélekkel szerzetessé lett. pápa is határozottabban lépett fel L. ellen 1520
Staupitz ajánlatára a szász választófejedelem, jún. 16. kibocsátott átokbullájával, melyre L. 1520
Bölcs Frigyes az új wittenbergi egyetemre hívta dec. 10-ón adta meg a választ, amidőn a witten
meg (1508) L.-t tanárul, hol előbb Aristotelcsröl bergi vár egyik kapuja előtt az ifjúság ós nagy
tartott felolvasásokat. 1511 őszén az Ágoston-rend közönség jelenlétében a bullát ós az egyházi tör
megbízásából Rómába utazott. 1512-ben a teológia vénykönyvet megégette s ezzel nyíltan szakított
doktorává avatták; kiváltképen tanulmányozta a pápával.
A birodalom új császára, V. Károly, 1521 tava
Pál apostol leveleit, melyekből felolvasásokat is
tartott, továbbá Szt. Ágoston műveit és a középkor szára Wormsba birodalmi gyűlést hirdetett s oda
nagy misztikusának, Johannes Taider-nek ira L.-t is megidézte. Amint április 16. Wormsba
tait, melyek mindinkább kifejlesztették és meg megérkezett, a gyűlés elé állították, hol az eléje
erősítették lelkében reformátori működésének tett könyveket általa írottaknak elismerte, de
ama kiinduló pontját képező s az egész reformá tanait vissza nem vonta. A gyűlés egy hónappal
ción végighúzódó hittani tételt, hogy az üdv nem később kimondotta L.-re a birodalmi átkot, de ő
jó cselekedeteink jutalma, hanem egyedül Isten már ápr. 26. elhagyta Wormsot, haza utazandó,
de útközben Bölcs Frigyes intézkedése folytán ál
ingyen kegyelméből, hit által szerezhető meg.
Reformátori működésének kezdete úgyszólván arcos lovagok által elfogatott,Wartburgba vitetett
a véletlennek tulajdonitható. X. Leó pápa 1517. a s itt a világtól elzártan «Junker Georg» név alatt
bűnbocsátó levelek (1. Búcsúlevél) áruitatását Né 10 hónapot töltött. Barátai és ellenségei egyelőre
metországban elrendelte s az árulással a német elveszettnek hitték L.-t, azonban csakhamar újabb
országi dömések perjelét, Tetzelt bizták meg. E le és újabb röpiratokkal győzte meg a világot élet
veleknek anyagilag és erkölcsileg káros hatásán ben léte felől, melyekben a fiilbegyónás, a ma
a papi és szerzetesi fogadalmak ellen
L. lelkében felháborodott s okt. 31. a vártemplom gánmisék,
élesen kikelt, majd kiadta Deutsche Postille
ajtajára 95 tételt ragasztott ki s ezekben a valódi c.
iratát s megkezdette az új-testamentumnak
bűnbánatról, bűnbocsánatról s isteni kegyelemről német
nyelvre fordítását. Ezalatt Wittenberg
nyilatkozott s egyszersmind Tetzelnek az indul- ben tovább fejlődött a reformáció munkája.
gencia-árulás körül elkövetett visszaéléseit erősen L. egyik tiszttársának, Karlstadtnak egyházi
kárhoztatta. A tételek eredménye magát L.-t is beszédei következtében eltörölték a papi nőtlenmeglepte ; «alig 14 nap alatt egész Németorszá séget, L. legtöbb szerzetestársa odahagyta a
got befutotta ezek híre, mert az egész világ szája zárdát és megnősült. Didymus, egy volt szer
tele volt panasszal az indulgenciák miatt». Az zetes, a miseáldozat ellen erősen kikelvén, a
1518-ik év kezdetén már Silvester Prierias, a római következménye az lett, hogy az oltárokat és ké
birodalom területén megjelenő összes könyvek peket több templomból kihordták s az úrvacsorát
cenzora, a pápa feltétlen tekintélyét szegezi L. német beszéd kíséretében két szín alatt szolgál
ellenébe; ez pedig ápr. 26-án Heidelbergben a tatták ki, majd a Zwickauból elűzött s Witten
főbb ágostoni tótelek mellett lándzsát tört. A bergbe menekült próféták a gyermekkeresztség
pápa Rómába idézi L.-t, de Frigyes közbenjár ellen izgatták a népet, melyek miatt Wittenberg
tára Kajetán pápai követ előtt jelenik meg ben az egész reformációt veszélyeztető zavarok
Augsburgban (október 13—15.), ki tételeinek egy keletkeztek. Hirt vévén ezek felöl L., ki minden
szerű visszavonását követelte, de L. ezt meg romboló újításnak ellensége volt, a fejedelem
tagadta, Augsburgot éjjel titkon elhagyta s ügyét akarata ellenére elhagyta Wartburgot, Witten
a rosszul értesített pápa elől a jobban értesítendő bergben termett (1522 márc. 7.), egy heti prédipápa elé felebbezte; miután pedig afelől értesült, káíása által Karlstadtot a további újítások abbanhogy a pápa őt kihallgatatlanul kárhoztatta, egye hagyására birta, a keresztségismétlést sürgetőket
temes zsinatra appellált (nov.). A pápának Német a városból kiűzette s általában a zavarokat le
országba küldött kamarása, Miltitz előzékeny bá csendesítvén, a reformációt ismét a rendes kerék
násmódjával annyira lebilincselte L.-t, hogy ez vágásba vezette.
megígérte, hogy ha ellenségei őt nem rágalmaz
A gróf Sickingen és Ulrich Hűtlen (1. o.) veze
zák, óvakodni fog a harc folytatásától; de miután
Eck eretnekséggel vádolta, L. is újabb munká tése alatt álló német nemeseknek a trieri püspök
val védelmezte magát, majd (1519 június 27-től s általában a fejedelmek ellen való felkelése (1523),
júl. 16-ig) Lipcsében a szász herceg nyilvános szó majd az 1525. kitört pórlázadás újabb veszélyek
vitát rendezett, melyben Eck Karlstadttal a sza kel fenyegették reformátori müvét; de miután ő
bad akaratról, L.-rel a pápa fensősége felől vitá a vele korábban jó viszonyban volt Sickingennek
zott, mely vita folyama feltüntette a régi és új azt az ajánlatát, hogy a nemesség ós a reformáció
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ügyét vállvetve, együtt védelmezzék, visszauta liche Lieder (1856). Szobrot emeltek emlékére
sította, tiltakozván L. úgy ekkor, mint később is Wittenbergben 1821., Wormsban 1868. és még
mindenkor az ellen, hogy az evangélium védel- több helyen.
mezésére világi fegyver használtassák, a pórláza Irodalom. H. Láng, Martin L., ein relig. Charakterbild,
1873; J. Köstlin, Martin L., sein Lében u. seine
dókat pedig előbb Ermahnung zum Frieden auf Karlsruhe
Schriften, Berlin 1889; u. a., L.'s Lelten, Leipzig 1891;
die zvvölf Artikel c. művével engedelmességre in Mathesius, L.'s Lében, Berlin 1888; Thoina, L.'s Lében, u. o.
tette, mikor pedig ez nem használt, Wider die 1883; Kolde, Martin L., Gotha 1884—93; Harnack, L.'s TheoErlangen 1862 és 1886: Francke, Grundzűge der
ráuberischen und mörderischen Bauern c. munká logie,
Schriftspraclie L.'s, Görlitz 1888; Hausrath, L.'s Lében, 2
jában ellenük nyiltan állást foglalt, a vészfellege köt. Berlin 1904; Boehmer, L. ím Lichte der neueren Forschung (Aus Natúr und Geisterwelt, VI. köt. 156) Leipzig.
ket szerencsésen elhárította az evangéliumi egy Rém.
müvek: Evers, M. L. Lebens- u. Charakterbild,
ház felől s abban az istentiszteletnek, egyházi Mainz kat.
1883—91, 6 köt.; Denille A., L. und Luthertum, u. o.
éneklésnek, majd az iskoláknak és szervezésnek 1904; Hajunké, L.-s Lebensende, u. o. 1890. Ezekre válaszolt
Kaweran, L. u. seine Gegner, Würzburger Luthervortráge,
ügyét újabb műveivel fejlesztette s szilárdította. München
1903. Magyar miivek: Kuzmány K., L. Márton élete'
Legbecsesebb műve a német biblia volt, melyből Pest 1844;Parkas
G., L. Márton, életrajz, Mezőtúr 1889Í
az új-testamentum 1522., a többek segítségével Germanus K., Reformátorok, magyarosította Komlóssy F.'
Eger
1884;
Masznyik
L. élete, Pozsony 1888; Gyurátz F.fordított ó-testamentum pedig 1534. jelent meg. L. Márton, Pápa 1888;E.,Moczkovcsák
H. K., L. M. élete, Buda'
Nagy figyelmet ébresztett a szakramentumok he pest 1880; Rákosi Gy., L. Wormsban, u. o. 1891; Szeberényi
tes számat védelmező VIII. Henrik angol király L., L. Márton élete, u. o. 1889. Kátéját többen lefordították;
jelesebbek: Molnár J., Brassó 1718; Szabó J., Nürnberg
ellen a nyerseségig erős hangon írt polémikus a1747;
Szeli J., Brassó 1748; Bárány Gy., Lauban 1750: Kis
irata (1522); még inkább Brasmus De liberó Zs., Pozsony 1804; Kiss J., Pest 1815; Edvi Illés P., Pest
arbitrio c. munkája ellenében De servo arbitrio c. 1842; a soproni evangélikus iskolatanitóképezde, Sopron
Molnár V. Michaelis J. után, Brassó 1879; Wendel
munkája. A húszas évek második felében fő mun 1859;
Henrik magyarázatával, Sopron 1880. Megjelent még Masz
kásságát az evangéliumi egyháznak a szász vá nyik E. fordításában: Három alapvető reformátori irata,
lasztó-fejedelemségben való rendezésére és szer Budapest 1902. és Aranymondásai, asztalnál tartott barát
vezésére fordította. 1529-ben kiadta nagy- és kis ságos beszélgetéseinek gyűjteményéből, Budapest 1902.
kátéját, melyekkel századokra megvetette a pro
liiitberani comburautur (lat.) a. m. a
testáns népnevelés alapját; ugyanezen évben részt lutheránusok égettessenek meg, Így szokták idézni
vett a marburgi kolloquiumon (1. o.). Az augsburgi rövidítve az 1525. tartott rákosi országgyűlésnek
birodalmi gyűlésen (1530), mint kiátkozott, nem je a reformáció hívei ellen hozott törvénycikkét,
lenhetett meg, hanem Koburg várából irányította mely egész terjedelmében így szólott: «A luthe
ottlevő híveit s jóváhagyta a Melanchthon által ránusok mindnyájan, mint a boldogságos szűz
készített ú. n. ágostai hitvallást is. 1537-ben, mi Mária ellenségei, bárhol találtatnak, nemcsak
dőn a pápa Mantovába zsinatot hirdetett, az ú. n. az egyházi, de a világi férfiak által is szabadon
schmalkaldeni cikkekben tüntette fel az evang. fogattassanak el és égettessenek meg.s Meg
egyház hit- és egyházkormányzati elveit; egyik hozatalának okát nem a nemzet türelmetlensé
1541. kibocsátott iratában tiltakozott a regens- gében, hanem főként abban kell keresni, hogy
burgi vallási értekezlet egyesítő javaslatai, 1545. ezzel ós a még előbb (1523) hozott rokon tartalmú
a trienti zsinatban való részvétele ellen a protes törvényeikkel a nyugati keresztényeknek és ezek
tánsoknak. B mellett heves küzdelmei voltak élete fejének, a pápának anyagi és fegyveres segítsé
utolsó 15 évében részint némely protestáns, de a gét igyekeztek a pénzzavarban szenvedő és a tö
vallás és egyház ügyeit állami s politikai ügyek röktől fenyegetett Magyarország részére meg
kel, világi érdekekkel összeelegyíteni akaró feje nyerni.
delmekkel s államférfiakkal, részint több protes
Lutheránus egyház, szemben a kálvinistával
táns hittudóssal, közöttük Melanchthonnal is (1. o. a Luther reformációja alapján keletkezett egyház
és Filippisták). Nejétől, Katharina von .Bora-tói közösségek, amilyenek Németországban a szász,
(1. o.), kivel 1525. kelt össze, egy leánya ós három a mecklenbugi, a württembergi stb. egyházak,
fia maradt; utolsó sarja, Gottlob Martin L. mint továbbá a svéd, a dán, a norvég, a magyar stb.
jogtanácsos 1759. halt meg Drezdában.
ág. hitv. evangélikus egyházak.
L. összes műveinek legjelesebb kiadásai: a wit
Lutheránus konferencia (ném. Alig. Evang.
tenbergi (12 kötet német és 7 kötet latin); a jenai Luth. Konferenz), szigorú lutheri alapon álló
(8 és 4 kötet) és a hallei Walch-féle (1740—51, 24 szövetsége azoknak, akik minden nemzetiségi
köt., újabb kiadás 1881); egy újabb és teljesebb különbség nélkül a lutheri egyházak szorosabb
kiadás Erlangenben jelent meg (a német iratok egyesülését s azok érdekeinek előmozdítását tűz
1826—57, 67 kötet, a latin iratok 1829—73, 23 ték ki célul. Alakult 1868. Hannoverben. A refor
kötet). A legújabb ?oeimartkiadásból (Kritische Ge- mátusokkal való unió ellenzője volt 1907-ig, ami
sammtausgabe) eddig 44 köt. jelent meg. Ennek kor is az unió barátait is befogadván kebelébe, a
alapján készült L. müveinek első magyar kiadása szigorú vagyis az ú. n. ó-lutheránusok kiléptek s
dr. Masznyik Endre szerkesztésében a reformáció 1908. külön lutheránus szövetséget alkottak.
négyszázados fordulójának örömünnepére, mely
Lutheránusok, eredetileg gúnyból nevezték
ből a Luther-Társaság költségén eddig 5 vaskos így Luther követőit; Bek (1. o.) ós VI. Adorján pápa
kötet jelent meg. L. leveleit De Wette adta ki 1825 - a lutheri eretnekség jelzésére használták e ki
1828, 6 kötetben; Burkhardtol megjelent: Brief- fejezést; később a kálvinistáktól való megkü
wechsel (1866); Mundtól: Politische Schriften lönböztetés végett alkalmazták Luther köve
(1844, új kiadás 1868); Frankétól: Kirchenpostille tőire, ezek azonban, valamint a kálvinisták is, haj
(1844' és 1872); Pörstemann és Bmdseiltől: Tisch- dan erősen tiltakoztak az ily elnevezés ellen, mert
reden (1846—48, 4rész); Wackernageltól: Geist- ők nem Luthernek, illetőleg Kálvinnak, hanem
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Krisztusnak követői. A Luther által reformált
egyházhoz tartozóknak hivatalos neve Magyar
országon ág. hitvallású evangélikusok (1. Ágostai
hitvallás) v. röviden evangélikusok; de nia már a
L. elnevezés sem tekintetik sértőnek. Új L.-nak
manapság azokat a német protestáns hittudósokat
nevezik Németországban, kik a reformátusokkal
létrehozott unió, v. szerintük a Krisztus és Béliái
között kötött házasság felbontásán munkálkod
nak, miután ők a kálvinistaságot nem ismerik
el az evangéliumon alapuló kereszténységnek.
Lutheristák. Már Luther utolsó éveiben, még
inkább halála és a schmalkaldeni háború bevégződése után a német protestánsok között két párt
keletkezett; az egyik Melanchthon Fülöp szelidebb, némileg Kálvin felé hajló és a katolikusok
kal is lehetőleg kibékülő irányát követte (1. Filippisták és Interim), a másik szigorúan ragasz
kodott Luther hittani tételeihez és kárhozatos
dolognak tartotta úgy a szentségtörőkhöz vagyis
a kálvinistákhoz, mint az Antikrisztus híveihez,
vagyis a katolikusokhoz való közeledést; ez utóbbi
párt hiveit nevezték L.-nak. Kiválóbb hittudósaik
voltak: Amsdorf, Flacius,Wiegand; főszékhelyük
előbb Magdeburg, azután a jenai egyetem.
Luther-Társaság. Luther születésének 400 éves
fordulóját (1883) a németországi protestánsok a
szegényesen díjazott (főkép falusi) evang. lelké
szek és tanítók gyermekneveltetési költségeinek
fedezését célzó Luther-alapítvány, a magyaror
szági evangélikusok pedig a L. alapításával örökí
tették meg. A L. célja: az evangéliumi vallásos
irodalom fejlesztése és terjesztése; eszközei olcsó,
népies, vallásos irodalmi termékek alkotása; házi
és templomi áhitatosságra szánt imakönyvek szer
kesztése, a nép közt olcsó áron terjesztése; agendális és énekes könyvek egybeállítása; vallási,
iskolai tankönyvek készítése; tudományos teoló
giai munkák kiadása. A L. kezdeményezője dr.
Masznyik Endre pozsonyi teol. tanár volt.
Luthervessző (n»v.), 1. Egerfa.
Luthmer, Ferdinánd, német építész, iparmű
vész és író, szül. 1842 jún. 4. Kölnben. 1875 óta
a berlini művészeti akadémián tanított, 1879. a
majna-frankfurti iparművészeti iskola ós ipar
művészeti múzeum igazgatója lett. Jelesebb
müvei: Goldschmuck der Eenaissance (Berlin
1880); Gold u.Silbor; Handbuch derEdelschmiedeknnst (Leipzig 1888); Das Email (1892) stb.
Luthurza, középkori oklevelekben a Latorcza
neve.
Lutidin (dimetilpiridin). A piridin-csoportba
tartozó és ezzel homológ szénvegyület, melynek
6 izomeriája van ; képlete CjH^CH^N. A L.-eket
a 150—170°-on forró csontolajból állítják elö.
Lutilla, kisk. Bars vm. garamszentkereszti
j.-ban, doio) 1133 tót lak.; u. p. és u. t. Garam
szentkereszt.
Luton (ejtsd: íjutn), város Bedfordshiro angol
countyban, (1911) 50,000 lak., a szalmafonás közép
pontja Angliában. Vas- és rézöntéssel.
L u t r a (állat), 1. Vidra.
Lutri, 1. Sorsjáték.
Lutsch János, nagyszebeni királybíró és a
szászok ispánja, szül. Szebenben 1607 ápr. 28.,
megh. Konstantinápolyban 1661 nov. 17. Gazdag
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szász család ivadéka. Tanult Gyulafehérvárt a
jezsuitáknál és Kolozsvárt az unitárius kollé
giumban, 1625—28. Németországban az akadé
mián. Hazatérvén, különböző városi hivatalokat
viselt, végre szebeni királybíróvá és szász is
pánná lett. Ily minőségben küldte, minden mentegetődzése dacára, II. Rákóczi György Köprili
Mohammed pasához Temesvárra. Még megbíza
tását be sem végezhette, midőn Barcsay Ákos
a szultánnak igért 50,000 forint fejében ke
zesül adta Konstantinápolyba s ott is maradt
rabságban egész haláláig, mely hosszabb bete
geskedése után következett be. Életéről, kikül
detéseiről és különösen a törökök körében szer
zett tapasztalatairól igen érdekes németnyelvű
naplót írt, melyet egész terjedelmében közzétett
gr. Kemény József (Kolozsvár 1839) a Deutsche
Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens cimü
forrásgyűjteményben. Életrajzát közölte: Seiverth
János, Siebenbürgische Quartalsclirift (II. köt.)
és Windisch, Ungrisches Magazin (III. köt.).
Lutteram Barenberg, község Braunschweig
hercegségugyanily nevű járásában, (1910) 1635 lak.
Tilly 1826 aug. 27. IV. Keresztély dán király ha
dait itt megverte.
Lutterberg, falu Hildesheim porosz kerületben,
5 km.-nyire Mündentől, 660 lak. 1758 okt. 10.
Sonbise francia vezér a poroszok szövetségeseit,
1762 júl. 23. pedig Ferdinánd braunschweigi her
ceg a szászokat győzte itt le.
Lutteroth, Ascan, német festő, szül. Hamburg
ban 1842 okt. 5. Genfben Calamenál, Düsseldorf
ban Oswald Achenbachnál tanult, majd Olasz
országban képezte tovább magát. A tájfestészet
terén működik ós hangulatos, költői képeinek
tárgyát leginkább Olaszország különböző vidékei
szolgáltatják. Nevezetesebbek: Tavasz a Riviérán;
A Nemi-tó; Est a Földközi-tenger mellett (a ber
lini Nemzeti Képtárban); Római villa (a prágai
Rudolfinuinban); A Faraglioni Capri mellett stb.
Lutti, Francesca, olasz költőnő, szül. Campo
in Giudicarieban (Trento) 1831 dec. 7., megh.
Bresciábau 1878 nov. 6. Férje Alberti, mestere
és barátja Mafféi Andrea volt. Alberto c, nyolcas
stancákban írt híres regénye Maffei előszavával
jelent meg (1867).
Lutuardus, 1. Lotvárd.
Lutz, Johann, báró, bajor államférfiú, szül.
Münnerstadtban 1826 dec. 4., megh. Pöckingben
1890 szept. 3. Kezdetbon a birói pályán műkö
dött, azután, mint kiváló jogász, részt vett Nürn
bergben és Hamburgban a német kereskedelmi ós
tengerészeti törvénykönyv kidolgozásában. 1863ban bejutott a királyi kabinetirodába, melynek
1866. főnöke lett. 1867-ben Hohenlohe kormányá
ban az igazságügyi, majd a közoktatásügyi tárcát
is elvállalta. Nagy része volt 1870—1871. az új
németbirodalmi alkotmány kidolgozásában. 1871
aug. lemondott az igazságügyi tárcáról s mint
kultuszminiszter erősen szembeszállott a bajor
katolikus párt törekvéseivel. Ezért heves táma
dásoknak volt kitéve, de II. Lajos király nem
ejtette el, sőt 1880. miniszterelnökké nevezte ki.
1884. pedig bárói rangra emelte. Állását Luitpold
régensherceg alatt is megtartotta 1890-ig, mikor
betegsége miatt visszavonult a politikai élettől
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Luvino, község Olaszországban, 1. Luino.
Luvua, a Kongó neve a Lualaba torkolata fölött.
L u x (lat.) a. m. világosság.
Lux lerka (családi nevén Dancsházi Oláh),
Írónő, szül. Szilágy somly ón 1873. Atyja, ki Bem
alatt végigküzdötte a szabadságharcot, nehéz
viszonyok között ólt s a szomorú gyermekévek L.
egyéniségén és művein is rajthagyták nyomukat.
1889-ben kötött házasságát csakhamar fölbon
totta. Innen kezdődik irói pályája. Tárcákkal
kezdte. 1900 óta a Pesti Hirlapnak állandó munka
társa ós szociális, társadalmi kérdések fejtegeté
sén kívül főként elbeszéléseket, regényeket ír.
Könyvalakban megjelent művei közül nevezete
sebbek : Marcsa gondolatai (1903); Lenci naplója
(1905); Amire születtünk (1906); Una corda
(1910); Emberek vagyunk (1912); Meseország
(1913); Küzdelem az élettel (1913).
Lux, Anton Erwin, osztrák tiszt és Afrikautazó, szül. Velencében 1847. Részt vett a német
Loango-expedicióban. 1875-ben Poggeval átuta
zott a Kongó D.-i részén lakó bángálá rabló
törzs földjén Kimbundóig. Müvei: Von Loanda
nach Kimbundo 1875—1876. (Wien 1880); Die
Balkanhalbinsel (1887).
IiOxatio (lat,), 1. Ficamodás.
Luxburg, 1. Luisenburg.
Luxembourg (ejtsd: luxanbir), Frangois Henri
de Montmorency- Boutteville, L- hercege, francia
hadvezér, szül. 1628 jan. 8., megh. 1695 jan. 4.
A Montmorency-család egyik mellékágából, a
Boutteville grófi családból származott s 1661. há
zasság útján jutott a L. hercegi címhez. Hadi
pályáját a nagy Condé alatt kezdette s a Pronde
mozgalmaiban is annak oldalán küzdött. 1668-ban
elfoglalta a spanyoloktól Franche-Gomtét, 1672—
1678-ig pedig a hollandiai harctéren szerzett nagy
dicsőséget. Seneffei győzelméért 1675. tábor
naggyá novezte ki ót XIV. Lajos. A háború után
összetűzött a hatalmas Louvois-val s kegyvesz
tett lett a király előtt. 1679-ben belekeverték
Voisin asszony méregkeverési pőrébe s rövid fog
ságot szenvedett. 1690-ben újból fővezér lett és
három fényes győzelmet vívott ki régi ellenfele,
Orániai Vilmos angol király fölött (1690 júl. 1.
Fleurus, 1692 aug. 3. Steenkerken ós 1693 júl. 29.
Neerivinden mellett). L. korának egyik legkivá
lóbb hadvezére volt. Merészség, éleslátás és sze
mélyes vitézség jellemezték, de kegyetlen és ki
csapongó életű volt. Kegyetlen hadviselésének
emléke Hollandiában és Németországban sokáig
fenmaradt s a néphit az ördög megtestesülésének
tartotta. V. ö. P. de Ségur, Le maréchal de L.
(Paris 1900—1904, 3 köt.); Kippenberg, Die
Sage vom Herzog von L. (Leipzig 1901).
Luxembourg-palota, francia renaissance épít
mény Parisban, melyet Debrosse Salomon 1616—
1620 épített IV. Henrik király özvegye, Medici
Mária számára. B palotát díszítette egykor Ru
bens híres képsorozata, mely ma a Louvreban
van. Ma múzeum (Musée de L.), hol a francia mű
vészeknek az állam által az évi kiállításokon
vásárolt legkiválóbb alkotásait helyezik el, míg
az illető művészek élnek, mert szabály szerint a
szobrok és a festmények csakis tíz évvel a művé
szek halála után kapnak helyet a Louvre gyűj
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teményeiben. B szabályt azelőtt szigorúan meg
tartották, újabb időben kevésbbé ragaszkodnak
hozzá.
Luxemburg, 1. független és semleges nagyher
cegség, a német vámszövetség tagja Belgium, a
porosz Rajna-tartomány, Lotharingia és a francia2
Meurthe-et-Moselle dópartement
közt, 25S6 km
területtel, (1910) 259,891 (1 km2-re 100 lak.); akik
nek 96°/o-a róm. katolikus. Felület és vizek. É.-i
kisebb részét az Ardennek D.-i része és az Bifel
takarják, amelyek kb. 500 m. magas fensikban
húzódnak az ország belsejében. A déli nagyobb
rósz a lotharingiai lépcsőzetes földhöz tartozik,
amely itt a Taunus és a Hunsrück közé nyomul
be. L.-ot számos, halakban gazdag folyó és
patak öntözi; ilyen a Sauer, Alzette és a Mosel. Az éghajlat a völgyekben enyhe, a maga
sabb helyeken azonban meglehetősen zord. A
fóídmívelés mellett az állattenyésztés igen je
lentékeny. A bányászat sok vasat szolgáltat (éven
ként 6—7 millió t. 14—16 millió márka ér
tékben) a délnyugati határszéleken. Nagy kő
bányák vannak a Sauer és Mosel mellett. Az
országban a legvirágzóbb ipar a vasipar (kb.
4—5000 munkással és 80—100 millió márka ér
tékű termeléssel), ezenkívül vannak jelentékeny
posztó-, kesztyű-, fayence-, kőedény-, dohány- és
papírgyárak is, továbbá műmalmok, sörgyárak
és bőrcserzők. A kereskedelmi forgalom leg
inkább tranzitóforgalom. Az oktatásügy szolgá
latában áll egy katolikus athenaeum, filozófiai
kurzussal, ipar- és kereskedelmi iskola, egy gim
názium (Diekirchben), egy progimnázium (Bchternachban), tanító- és tanítónőképző, földmíves
iskola és 758 népiskola. 1881 óta fennáll az ál
talános iskolakötelezettség.
Alkotmány és közigazgatás. Az 1867 máj. 11.
londoni egyezség szerint L. az európai nagyhatal
mak által semlegesnek nyilvánított nagyherceg
ség, amely a nassaui hercegi családban férfiágban,
illetve 1907 júl. 5. óta női ágban is az elsőszülött
ség rendje szerint örökös. A kormány egy, állami
miniszter címet viselő elnökből és 3 vezérigaz
gató címet viselő tagból áll. Az alkotmány a
belgának mintájára készült. A törvényhozó tes
tület az 1901-iki választási törvény szerint 48
tagból áll, akiket közvetlen választás útján 6—6
évre választanak és akiknek fele minden 3 évben
új választás alá kerül. Az államtanács legfölebb
15 tagból áll, akiknek csak tanácsadó joguk van
és akiket a nagyherceg nevez ki; ennek 7 tag
jából áll a közigazgatási bíróság. Közigazgatási
szempontból 4 járásra (L. város, L. vidéke, Diekirch, Grevenmacher) oszlik. A hivatalos nyelv
a francia és a német. Az 1914-iki budget szerint
a bevételek 22 millió, a kiadások 24'3 millió
frankra rúgnak; az államadósság összege 12 mil
lió frank. A törvénykezésben a Code Napóleon
az irányadó. Minden kantonnak van egy-egy békebirája, L.-ban és Diekirchben van törvényszék és
L.-ban azonkívül egy főtörvényszók. Az általá
nos katonakötelezettsóg 1881. megszűnt. A fegy
veres erő 1 csendőrszázadból (155 ember) és 1
önkéntes-századból (240—280 ember) áll. L. címe
rét 1. a Címer cikkhez csatolt I. színes képmel
lékleten; színei: piros,fehér, kék. V. ö. Bartho-
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leyus, Le Grand-duché de Luxembourg (Bruxelles 1910).
L. története. L. vagy Lützelburg grófság a
X. sz. végén vált ki Lotharingia hercegségből.
Első grófja Siegfried volt (megh. 998.), kinek
férfi, ül. női utódai kétszáz évig uralkodtak itt.
1196. a limburgi hereegek ifjabb ága örökölte
L.-ot. E családból való volt VII. Henrik német
római császár (1308—13), kinek fia János cseh
király (1310—46), ennek fia pedig IV. Károly
német-római császár (1346—78) volt. Ez L.-ot
hercegséggé emelte és átengedte legfiatalabb öcscsének, Vencelnek (megh. 1383). Ettől IV. Károly
legifjabb fia, János (megh. 1396) örökölte. János
leánya, Erzsébet 1443. átengedte L.-ot Jó Fülöp
burgundi hercegnek, Így került aztán 1477. az
egész burgundi örökséggel együtt a Habsburg-ház
birtokába. L. ezután a 17 németalföldi tarto
mányhoz tartozott és 1555. a Habsburg-ház spa
nyol ágának jutott. Ennek kihalása után 1713.
Belgiummal együtt Ausztria birtokába került.
1795-ben a franciák szállották meg és birták
1814-ig. A bécsi kongresszus, mint nagyherceg
séget, német szövetségi államnak jelentette ki, de
I. Vilmos németalföldi király kormányára bizta.
Belgium elszakadása után 1839. L. nagyobbik
(vallon lakosságú) része belga tartomány lett.
Megmaradt kisebbik fele 1841. külön alkotmányt
kapott és Hollandiával perszonális unióban élt.
1866-ban küépett a német szövetségből. Miután
III. Vilmos hollandi király 1890. meghalt, L. a
nassaui ház idősebb ágának jutott. Első külön
nagyhercege Adolf volt, kit a poroszok 1866.
Nassau trónjától megfosztottak. Adolfot 1905.
fia, Vilmos követte, ki 1912 febr. 25. halt el,
miután betegsége alatt négy éven át neje, Mária
Anna volt a régensnő. Benne kihalt az idősebb
nassaui család férfiága s az 1907. júl. 10-iki tör
vény értelmében legidősebb leánya, Mária Adelheid nagyhercegnő (szül. 1894 jún. 14.) foglalta
el a trónt. Az 1914-üci háború kitörésekor augusz
tus elején német hadak száüották meg az or
szágot s részben itt vonultak keresztül Belgiumba
és Franciaországba. V. ö. Schötter, Geschichte
des Luxemburger Landes (Luxemburg 1882).
2. L., azelőtt Lützelburg, az ugyanily nevű
nagyhercegség fővárosa és püspöki székhely, (1910)
20,8481ak., bőrcserzőkkel, kesztyű-, trikó-, posztó-,
dohány-, sör- és champagnei borgyártással, a
nagyhercegi palotán, székesegyházon és város
házán kívül több szép régi palotával és mű
emlékkel. L. Lucüienburhuc nevű régi vár körül
a X. sz.-ban keletkezett. Fülöp burgundi herceg
1443. és 1543. foglalta el e várat, 1684. pedig
újra hatalmukba kerítették a franciák; a ryswijki
békében azonban visszaadták a spanyoloknak.
1795 jun. 7-én 8 hónapi ostrom után kénytelen
volt magát a franciáknak megadni. 1815. a szö
vetségesek foglalták el és adták át a Németalföl
dek királyának. 1815—66-ig német szövetségi
vár volt, amelyben a megszállás jogát a porosz
király gyakorolta. 1868. a londoni konferencia
határozata értelmében a poroszok kivonultak in
nen és 1872. végleg lerombolták erődítményoit.
3. Ti., Belgium egyik tartománya, annak DK. -i
részében, 4418 kni* ter., (1912) 232,500 lak. L.-ot
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1839. a londoni konferencia szakította el L. nagy
hercegségtől. Népsűrűsége egy km2-en 53 s így
Belgiumnak a legritkábban lakott része. A tar
tomány főváros: Arlon.
Luxemburg, német császári és cseh és magyar
királyi uralkodó család. Megalapítója L.-i VII.
Henrik német császár (1308—13) volt. Pia,
János 1310. Csehország koronáját szerezte meg;
megh. 1346. Három fia közül Károly Csehorszá
got, János Henrik (szül. 1322., megh. 1375.)
Morvaországot, Vencel (szül. 1337., megh. 1383.)
pedig Luxemburgot örökölte. Károly német csá
szár lett és Brandenburgot is megszerezte csa
ládjának. Legidősebb flá, Vencel Csehországot
örökölte és 1378—1400. német császár is volt.
Meghalt 1419. utódok nélkül. Károly második fla,
Zsigmond Brandenburgot kapta s mint Nagy
Lajos magyar király idősebbik leányának, Má
riának férje 1387. magyar király lett. 1410-ben
német császárrá választották, 1419. pedig Cseh
ország koronája is reászállott, bár a huszita za
varok miatt csak 1436. juthatott hozzá. Egyetlen
leányát, Erzsébetet (szül. 1409., megh. 1442)
Habsburgi Albert osztrák herceg vette nőül, ki
ezáltal megszerezte Zsigmond összes koronáit.
Károly harmadik fia, János (megh. 1396.)Luxemburgot kormányozta, melyet aztán leánya, Er
zsébet (megh. 1451.) Jó Fülöp burgundi herceg
nek adott el. — János Henrik morva őrgróf fiai
voltak: Jodok (Jobszt) őrgróf (szül. 1351., megh.
1411.), ki Zsigmonddal szemben német ellenkirály
volt; János Szobieszlav (megh. 1394.) aquilejai
patriarcha és Prokop (megh. 1405.).
Luxemburgi kérdés. Az 1866-iki porosz-osz
trák háború után felbomlott az 1815. alapított
német-szövetség. Luxemburg nagyhercegség ez
által önálló állam lett, de a porosz őrség továbbra
is ott maradt Luxemburg várában. III. Vilmos,
Hollandia királya, ki egyúttal Luxemburg nagy
hercege is volt, hajlandó lett volna ezt az orszá
got III. Napóleon császárnak pénzbeli kárpót
lásért átengedni. De a német közvélemény tilta
kozott Franciaország ilyen meggyarapodása ellen
s Bismarck a többi hatalmak döntésére bízta ez
ügyet. Az 1867 máj. 7—11. tartott londoni konfe
rencián Franciaország lemondott igényeiről, a
poroszokpedig kivonták őrségüket Luxemburg vá
rából. Luxemburg nagyhercegség semleges állam
lett az összes nagyhatalmak garanciája mellett.
Luxeuil (ejtsd: íttkszöj), város Haute-Saöne fran
cia département Lure kerületében, a Breuchin
és vasút mellett, (1911) 5518 lak., rézöntés, pa
pírgyártás, pamutszövés ós likörgyártás; temp
loma XIV. sz.-beli, 590. alapított apátság ma
radványaival. Ásványvízforrásai 21—53°. L.-t
Luxovium néven már a rómaiak ismerték. Ás
ványvízforrásai körüli nagyszerű fürdőit 451.
Attila rombolta le.
Luxferprizmák, olyan készülékek, melyekkel
zárt térben, pl. szobában az ablakon behatoló vi
lágosságot jobban lehet elosztani. A L. igen tiszta,
fehér üvegből való négyszögletes lemezek, ferdén
lecsiszolt szélekkel. A lemezek egyik oldala sik,
a másik prizmaszerű keresztlécekkel van ellátva.
Tetszőleges számú prizmát közös fémkeretbe fog
lalnak és az ablak elé helyeznek. A prizmák hely-
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zetének változtatásával a világosságot a szoba 1525 lak. A templáriusok által a XII. sz.-ban épí
tett temploma van; fürdőjének 27'6°-os kénes
bármely helyére lehet terelni.
forrását Barzunból 1881 óta vezetik oda. Réz-,
Luxor, város Egyiptomban, 1. Lukszor.
ezüst-és ólombányái vannak. DK. felé fekszik St.
Luxor-el-Kabir, város, 1. Kaszr-el-Kebir.
l . u x u r i a (lat.) jogi értelemben a. m. vétkes, Sauveur fürdő.
Luza (Lusza), a Jug 416 km. hosszú jobboldali
gálád hanyagság; a római jogban a súlyos gon
datlanság (cuípa lata) egy neme, amelynél valaki mellékfolyója Vologda orosz kormányzóságban;
jól tudja cselekményének vagy mulasztásának Uszt-Szisszolszk járásban ered, 339km.-nyihoszveszélyes voltát s még sem gondolja meg a beáll szuságban tutajozható.
Luzan, adók. Zágráb vmegye szentivánzelinai
ható következményeket. Szinonim jelentésű kife
jezések még a római forrásokban: lascivia, lusus j.-ban, (1910) 942 horvát lak.; u. p. Sesvete, u. t.
pernicius. A L. nemcsak magánjogi, de büntető Szentivánzelina (Sveti Iván Zelina).
jogi szempontból is azonos elbírálás alá esik a
Luzán Glaramunt de Suelves y Gurrea, Igszándékos cselekménnyel (dolus).
nacio de, szül. Zaragozában 1702 márc. 28., megh.
Iiusurians-lij'briU (növ.), 1. Kereszteződés. Madridban 1754 márc. 14. A XVIII. sz. spanyol
L u x u s (lat.), 1. Fényűzés. — Luxuriózus a. m. irodalmának főtekintélye. kinek Poeticá-ja, bár
fényűző, pazarló, buja.
francia befolyás alatt készült, zsinórmórtékül
Luxusadó a. m. fényűzési adó (1. o.).
szolgált kora költőinek. Fiatal korát Itáliában
Luxuslovak azok a jóvérű lovak, amelyeket töltötte, ahol az európai és klasszikus nyelvekkel
nem fizikai munka teljesítésére, hanem pompa ismerkedett meg. Hazatérve 1733. elsőnek ismer
kifejtésére, hintóba, lovaglásra stb. használnak. tette Miltont hazájában. Bár igen művelt és ta
A budapesti Tattersallban évenkint több ízben ren nult ember volt, akaratlanul is útját egyengette
deznek luxuslóvásárt.
a franciás irányú irodalomnak, amit az utódok
Luxusvonatok, a gyorsvonatnál is nagyobb rossz néven vettek tőle.
menetsebességgel közlekedő személyszállító vo
Luzani, adók. és pk. Pozsega vm. brodi j.-ban,
natok, melyeknek megállásait és tartózkodásait (1910) 826 horvát és szerb lakossal; u. p. ós u. t.
is a legszükségesebb mértékre csökkentik. B vo Oriovac.
natokat nálunk expresszvonatoknak hívják. A L.
Luzanski Ciglenik, adók. Pozsega vm. brodi
kizárólag háló- és ótkezőkócsikból állíttatnak j.-ban, (1910) 338 horvát és szerb lak.; u. p. és
össze és leginkább nemzetközi avagy nagy váro u. t. Oriovac.
sokból világfürdókbe irányuló közvetlen személy
Luzern (Lucerne), 1. Svájc egyik kantonja,
forgalmat közvetítenek. B vonatok igénybevéte Aargau, Zug, Schwyz, Unterwalden és Bern kö
lénél az I. oszt. gyorsvonata menetdíjon kívül zött, 1492 km2 területtel, (1910) 167,223 lakossal.
még megfelelő pótdíj is fizetendő, mely utóbbi a A kanton nagyobb része a svájci fenslkhoz, B.-i
menetdíjnak mintegy 30% -ával egyenlő. Legne része az Aare vízkörnyékóhez, D.-i része a Viervezetesebb L.: a páris-budapest-konstantinápolyi waldstatti-tóhoz és a Reuss környékéhez tartozik.
orient-expressz, a szentpétervár-bées-cannesi Ri- Az éghajlat az alacsonyabban fekvő részeken, kü
viera-expressz, a berlm-brenner-római déli-ex- lönösen a Vierwaldstátti-tó mellett enyhe, ellen
pressz, a páris-lausanne-milano-triesti Simplon- ben a hegyes vidéken zord. A kanton legnagyobb
expressz, a calais-páris-turin-brindisi-i egyiptomi- része termőföld s a hegyekben sok az ásványvíz
expressz stb.
forrás. A mezőgazdaság és állattenyésztés mellett
Luynes (ejtsd: utía), 1. Charles d'Albert, L. her az ipar és kereskedés jelentékeny.
cege, XIIÍ. Lajos francia király kegyence, szül.
Az 1875 febr. 28-ról kelt és 1882 okt. 11., to
Pont-Saint-Espritbon 1578 aug. 5., megh. 1621 vábbá 1890 nov. 26. revideált alkotmány demo
dec. 14. Mint apród került IV. Henrik udvarába s kratikus és képviseleti. A szuverenitás a nagy
itt annyira megnyerte Lajos trónörökös szere tanácsot illeti meg; ez négy-négy évre választott
tetét, hogy annak, mint királynak, legbefolyáso 55 tagból áll. Törvények, szerződések és pénz
sabb kegyeltje lett. 1617-ben megbuktatta és meg ügyi rendeletek, ha keltök után 30 napon belül
ölette d'Ancre marquist, az özvegy királyné, 5000 polgár kívánja, a népnek jóváhagyás végett
Medici Mária kegyeltjót s egymásután lett herceg előterjesztendők. A nagy tanács ügyel föl a köz
(1619), connótabie és kancellár (1621). V. ö. Zeller, igazgatásra, megállapítja az évi budgetet, kiveti
Le Connétable de L. (Paris 1879).
az adókat, jóváhagyja a szerződéseket stb. A
2. L., Honoré Théodoric Paid Joseph d'Al végrehajtó hatalmat a 7 tagú kormánytanács
bert, L. hercege, francia archeológus ósnumizma- gyakorolja. Közigazgatás szempontjából L. 5 já
tikus, szül. Parisban 1802 dec. 15., megh. Rómá rásra (Entlebuch, Hochdorf, L., Sursee és Wülisban 1867 dec. 14. 1848-ban az alkotmányozó au) van fölosztva. Igazságszolgáltatási szem
és 1849. a törvényhozó gyűlés tagja volt. Az állam pontból a kanton 92 békebiróságra és 19 járás
csíny idején, 1851 dec. 2. rövid időre letartóztat bíróságra oszlik, amelyek fölött áll a L.-i 9 tagú
ták, de később a császárság híve lett. Legjelenté felsőbíróság. Bűnügyekben az 5 tagú büntető tör
kenyebb művei: Description de quelques vases vényszék Ítél. Minden hatóság tagja négy-négy
peints (1840); Essai sur la numismatique des évig hivataloskodik.
Satrapies (1846,2 köt.); Numismatique et inscrip2. L., az ugyanily nevű kanton fővárosa, a
tions cypriotes (1852).
Vierwaldstatti-tó partján, (1913) 41,500 lak., tranLuz (ejtsd: íiiz), város Hautes-Pyrénées francia zitó-forgalommal, jelentéktelen iparral (selyem
département Argelés kerületében, a Pic de Ber- fonással, vasárúkészítéssel stb.). L. szép rakodó
gons (2070 m.) lábánál 685 m. magasan, (1911) | partjaival és hídjaival, pompás új épületeivel, szá-
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mos tornyával ós régi körfalaival Svájc legszebb
Luzon (Lucon) v. Manila, a Filippi-szigetek
városa. A Reuss balpartján van apályaudvar; az legnagyobbika, azok B.-i részében, a parti szige
egykori jezsuita-kollégium, most kormányópület teivel együtt területe 106,520 km2, (i?03) 3.798,507
szép udvarral; a helvetikákban gazdag polgári lak. A szakadozott partú sziget egy É.-i zárt rész
könyvtár; a jezsuita-templom 1667-ből; a mú ből és egy kisebb szaggatott D.-i részből áll. Na
zeum a kantoni könyvtárral (80,000 köt.) és ter gyobb öblei: a Balayan-, a Manillai, a Tayabasi,
mészetrajzi kabinettel; a XVI. és XVII. sz.-ból Ragayi és Sorsogonl öböl. Félszigetei: a Camavaló szép lakóházak. A jobbparton fekvő város rinesi és az Albayi; L. hegyes, csak tengerpartja,
részben a jelentékenyebb épületek: a tanácsház tava és folyói mollott vannak kis lapályok. Kris
(1601) a mű- és régészeti gyűjteménnyel, a gyógy tályospalákból van felépítve, sok helyütt régibb
terem, a rakodóparton a palotaszerü hotelek, a és fiatalabb oruptivus közetek járják át. Számos
XVII. sz.-ból való St. Leodegar- és az evangéli vulkánja van, működök: É. részében a Babuyan
kusok temploma, a békepalota stb. A város É.-i Claro (1000 m.), a Camiguin (736 m.) és a Cagua
részében foglal helyet a hiresL.-i oroszlán, ame (1195 m.), az Ilocos-csoportban az Aringay, a
lyet 1792 aug. 10. a párisi Tuileriák védelmében sziget közepén a 3 kráterü Taal, a Majaijai (2233 m,).
elesett svájci gárdisták emlékére Thorwaldsen Még sűrűbbek a vulkánok a Caniarines-félszigemodelje után Ahorn szobrász készített. Ez em ten: a Mayon vagy Albayi vulkán (2700 m.)
lék mellett van az igen érdekes Gleccser-kert és a Bulusan (1624 m.). L. éghajlata forró és esős,
vándorkövekkel és az 1872. felfedezett Gleccser vizekben gazdag; nagyobb folyói a Rio Grandé
malommal. Szép környékénél,
szelid éghajlatánál de Cagayan, az Ábra, Agno, a Pásig és Bicol;
(évi középhőmérséklet 9-5° C.) és pompás fekvé tavai: a Candavai, a Taali, a Batiii és Bay. Ter
sénél fogva L. a svájci idegenforgalomnak egyik mékei a többi Filippi-szigetekóvel egyenlő (1. o.).
középpontja.
É.-i részében a negritók, középen az indonéziak
Története. L. város egy 740. körül alapított és D.-en a maláji törzsek laknak, valamint kí
kolostor körül keletkezett, melyet a murbachi naiak, különböző keverék népek és tisztavérü spa
anyakolostor 1291. JELabsburgi Rtdolfnak eladott. nyolok. Az első európaiak, akik L. szigetén meg
A város 1332 nov. 7. a három svájci őskantonnal fordultak : 1569. Andalous, 1570. Goyti és Sal(Schwyz, Uri, Unterwalden) szövetkezett s a cedo Jüan és 1571. Logazpi, aki Manilla főváros
sempachi csata után 1386. végleg felszabadult a nak alapítója. V." ö. Drasche, Pragmente zu
Habsburg-család uralma alól. A XIV. és XV. sz. einer Gesch. d. Insel L. (1878); Marche, Lucon
folyamán meghódította a vidéki községeket és így et Palauan (1887); Almonte és Muriéi térképei
keletkezett L. kanton. A reformáció idejében L. 1:400.000 (Madrid 1886 és Washington 1901).
hü maradt a katolikus valláshoz s 1586 óta a hót
Luzsány (azelőtt: Luzsánka), kisk. Sáros vm.
katolikus kanton külön szövetségének élén állott. eperjesi j.-ban, (1910) 122 tót lak.; u. p. Szinye,
Kormányformája oligarchikus volt »gész a nagy u. t. Eperjes.
francia forradalomig. 1798-ban L. kantonnak is
Luzsica, 1. Lausitz.
be kellett lépnie az új egységes Helvét köztár
Luzsicai típus, 1. Lausitzi tipussaságba, melynek fővárosa L. város lett. 1803-ban
Lúzsna, nagyk. Liptó vármegye rózsahegyi j . visszakapta kantoni alkotmányát, 1814 óta pedig ban, (i9io) 2411 tótlak.; postahivatal, u.-t. Oszada.
a helyreállott Svájci szövetség tagja. 1831-ben
Lúzsok, kisk. Baranya vm. siklósi j.ban, (i9io)
demokratikus kormányformát kapott, de állandó 329 magyar lak.; u. p. és u. t. Vajszló.
pártharcok dúlták. 1841-ben a kat. párt kereke
IiUzula DG, perjeszittyó (növ.), a Juncaceae
dett felül s 1844. behívta a jezsuitákat. 1847-ben (Szittyófólék) család gónusza; 38 faja mind a két
L. a kat. Sonderbund vezérkantonja lett, de a félgömb mérsékelt és hegyes vidékein van elter
gislikoni vereség után (1847 nov. 23) kénytelen jedve. Pázsitfű termetű növények, levelük hüve
volt meghódolni a szövetségi csapatok előtt. Most lyes, lemeze a szólén szőrös, viráguk apró; kis
a liberális párt kerekedett felül, mely eltörülte csomókban v. fűzórkékben, ernyős v. bugás virág
u kolostorokat. 1871-ben ismét a kat. párt jutott zatban van elhelyezve. Porzó rendesen 6. A ter
uralomra, de az 1869-iki alkotmány a kisebbség més együregű, 3 magú tok. A L. eampestris DC.
nek is biztosított jogokat. V. ö. Pf'yffer, Geschichte (mezei perjeszittyó) virága gömbös csomókban áll
der Stadt und des Kantons L. (Zürich 1850—52, a buga ágain. Mezőn, legelőn, erdei tisztáson,
2 köt.); von Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt ligetekben terem. A juh szereti. Más ismertebb
und Republik L. (Luzern 1851—58, 4 köt.).
faj a L. pilosa Willd. erdős, cserjés helyeken,
Luzerni Alpok, a Berni Alpok Emmen-csoport- irtásokban. De előfordul nálunk még számos más
faj is.
jának egyik tagja.
Luzzara (ejtsd : ludzára), falu Reggio nell' Emília
Luziádok, Camőes (1. o.) epikus költeménye.
Luzisteig (Sankt L.,helytelenül: Luziensteig), olasz tartomány Guastalla kerületében, a Po és
hágó Graubünden svájci kantonban a Fláschberg vasút mellett, (1911) 9404 lakossal. Várromokkal,
(1138m.)ésFalknis (2566 m.) közt, a mayenfeld- szalmafonással.
Luzzato (ejtsa: indzáto), Sámuel Dávid, zsidó
vaduzi út mentén, 727 m. magasban. 1799 mára 6.
a franciák Massóna vezérlete alatt elfoglalták, teológus, szül. Triesztbon 1800 aug. 22., megh.
de ugyanazon év máj. 14. Hotze osztrák vezér Padovában 1865 szept. 29. A padovai rabbiképző
intézet igazgatója volt. A héber s a többi sémita
visszavette.
nyelv rokonságára ő vetett világosságot. Lefor
Luzitánia, 1. Lusitania.
dította olaszra a héber imakönyvet, a pentaLuznice, folyó, 1. Luscknitz.
teuchust, Jézsajás és Jób könyveit. Nevét műLuzo, fürdőhely Portugáliában, 1. Bussaco.
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vészi lendülettel megírt költeményei is emléke dalmi gyűlésbe 1—1 tagot küld. 1914-ben a bevé
zetessé teszik. V. ö. Sámuel Dávid L. Bin Ge- telek és kiadások összege 20—20 millió márka,
az államadósság pedig 70 millió márka volt.
denkbueh zurn 100. Geburtstage (Berlin 1900).
2. L., a hasonló nevű szabad állam fővárosa, a
Luzzatti (ejtsd: ludzatti), Luigi, olasz államférflú,
szül. Velencében 1841 márc. 11. 1867-ben a pado- Trave folyó mellett, 15 km.-nyire a Keleti-tenger
vai egyetemen a közjog tanára lett. 1871-ben be től, (i9i4) 109,106 lak., gép- és vasbádogeszközgyár
választották a képviselőházba, hol pénzügyi és tással, sör-, konzerv-, számos szivar-és hajógyár
közgazdasági ismereteivel tűnt ki. Négy izben ral, halfüstölőkkel. Jelentékeny a kereskedelme.
(1891-92, 1890-98, 1903-05, és 1906 febr.— 1912-ben kikötőjébe 3906 hajó futott be 885,460
máj.-ig) volt pénzügyminiszter, majd 1910 márc. tonnatartalommal, eltávozott 3924,514,801 tonna
Sonnino visszalépése után ő állott az új kormány árúval; a behozatal 152-8 millió márka, a kivitel
élére, melyben a belügyi tárcát is elvállalta. Egy 259'9millió márkára rúgott. A belváros szűk utcái
év múlva azonban (1911 márc.) már visszalépett, val, bástyáival, hatalmas kapuival mint hatalmas
mert kormányának radikális tagjai vonakodtak középkori erősség tűnik a szemlélő elé, míg a
tovább hivatalukban megmaradni.lsmertebb mun késői gót és renaissance stílusban épült házak,
kái : Suli' andamento del credito popolare in Itália gyönyörű diszítményeikkel, mint műemlékek a
(1880); I pericoli dello stato banchiere in Itália hanza-város régi fényéről és dicsőségéről tesznek
(1880); Discorso suli' abolizione del corso forzoso tanúságot. Ily épületek: a városháza, a székesegy
(1881); II socialismo e le quostioni sociali dinanzi ház, a Mária-templom, a múzeum; mig a kapuk
ai parlamenti d'Buropa (1883); Cronaca della- pre- közül a történeti nevezetességű Burgthor a leg
sidenze e della cooperazione (1888); L'abuso del szebb. Az új városrész legszebb ós legértékesebb
credito e la ünanza italiana (1889); Le elassi di- épületei a szociális és jótékonysági intézmények
palotái; az utakat szebbnél-szebb szobrok és kutak
rigenti e gli operai in Inghilterra (1893).
Lübben (Lubin, Lubena), az ugyanily nevű díszítik. Kulturális intézményei, elsősorban ipa
járás székhelye Frankfurt porosz kerületben, ros- és hajósiskolái, a legkiválóbbak. L.-et a XII.
(1910) 7802 lak., trikószövóssel, szivar- és cipő sz.-ban egy régi erősség helyén II. Holsteini Adolf
alapította s már a XIII. sz.-ban szabad birodalmi
gyártással, fafaragással.
Lübben, Heinrich Angust, német germanista, yáros.Virágzó kereskedelme összeköttetésbe hozta
szül.Hooksielbon, Jever mellett, 1818 jan. 21., Észak-Németország egyéb városaival is ós így
megh. Oldenburgban 1884 márc. 15., mint az or megalakította a hanzát, amelynek a XIV. sz. óta
szágos könyvtár igazgatója. Főműve: Mittel- körültekintő vezetője volt. A kalmari unió föl
niederdeutsches Wörterb. (6 köt., 1871—81). Szer bomlása, a három északi hatalmasság megerősö
kesztésében jelent meg 1875 óta a Jahrímch d. dése és a kereskedelemnek Anglia és Hollandia
felé való irányítása a hanza és L. hatalmát is
Vereins f. niederd. Sprachforschung is.
gyengítette. Wullenweber Jürgen megkisérlette
Iiübbensteiiie, 1. Helmstedt.
Lübbesee, 14 km. hosszú tó Pomeránia po ugyan egy demokratikus uralom megalapítását
rosz tartományban,
lefolyása a Drage, területe a skandináv birodalmak fölött (1531—35), de si
kertelenül és igy L. ereje tovább hanyatlott. 1806
15 km2.
Lübeck, 1. szabad állam, a régi hanza-városok nov. 5. Blücher ide menekült, de már másnap
egyike s a Német birodalom tagja; magában fog kénytelen volt a franciák elől tovább menekülni.
lalja IJ. várost, 49 községet és azonkívül 2 önálló 1810-ben L.-et a francia birodalomba kebelezték
várost, amelyek mind részben a Keleti-tenger, be. 1813-ban, midőn egy orosz csapat közeledésére
Poroszország, Oldenburg és Mecklenburg közt, a franciák elhagyták, ez utóbbiak ellen fegyvert
részben mint kis enklávék Lauenburgban, Hol- fogott, amiért még ugyanazon évben keserűen
kollett lakolnia és végleg 1813 dec. 5. szabadult
steinban, Oldenburgban és Mecklenburg-Strelitzben vannak, összesen 297 km2 területtel, (1910) föl. 1866 júl. 2. az északnémet szövetséghez csat
116,599 lak.Azérvénybenlevó alkotmány 1876-ből lakozott.
való; e szerint a szenátus és a polgárság együtt Irodalom. Hoffmann, Gesch. d. Freien u. Hansestadt L.,
1889—92; Die Freie n. Hansestadt L., kiadja az ottani föld
gyakorolják a legfőbb hatalmat. A szenátus 14 rajzi
társaság; Statist. Taschenbuch íür die Freie u. Han
(ezek közül legalább 5 kereskedő) élethossziglan sestadt Lübeck 1913; Brückner, Staats- u. Verwaltungsrecht
der Freien und Hansestadt L., u. o. 1909.
választott tagból áll. A szenátus elnökét annak
tagjai 2—2 évre választják, aki ez idő alatt a pol
3. L., Oldenburg nagyhercegséghez tartozó fe
gármestereimét viseli ós aki elő tt a polgárok hűségjedelemség & Keleti-tenger, Schleswig
kerület és
esküt tesznek. A szenátus elnöke nevezi ki a bi- L. város területe közt, 541 km2 területtel, (1910)
rákat, az államtisztviselők nagyobb részét, bűn 41,300 lak., Eutin, Schwartau ós Ahrensböck já
ügyekben ő gyakorolja a megkegyelmezés jogát, rásokkal. Az 1852-iki alaptörvény értelmében az
az államvagyon kezelésénél a felügyeleti jogot és oldenburgi országgyűlésben vesz részt, a feje
a polgársággal együtt a törvényhozói hatalmat. delemség tartományi tanácsának csak tanácsadói
A polgárságot 130 négy-négy évre választott tag joga van. Főváros: Eutin. A hercegség a vagriai
képviseli. Ezek a maguk kebeléből 30 tagú vá püspökség és káptalan javaiból keletkezett és
lasztmányt küldenek ki, amely a szenátus javas 1648. nyerte el a birodalmi közvetetlenséget;
latairól előlegesen véleményt mond és kisebb 1823 óta Oldenburghoz tartozik.
ügyekben önállóan intézkedik. A legtöbb közigaz
Lübecki érték, a Lübeck és Hamburg városá
gatási hatóság a polgárság képviselőiből áll, ban használatban volt pénzszámítási érték, mely
élükön a szenátus egy-egy tagjával. Az állam szerint 34 (1848 óta 35) márka = 42 birodalmi
a német birodalmi szövetségtanácaba ós a biro-1 márkával,
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Lübecki jog, a legrégibb és legfontosabb kö tömösi szoroson át, miután Kiss Sándor ezredes
zépkori városjogok egyike. A hanza-városokban hadait szétszórta. Beljebb hatolván, júl. 2. és 5.
volt érvényes.
Gál Sándor ezredes székely hadait verte meg s
Lübecki öböl, a Neicstödti öböl (1. o.) nyugati ezzel a székelyek ellenállását nagyrészt megtörte.
Júl. 20. Talmácsnál Iliász Dániel ezredest verte
része.
Lüben, az ugyanily nevű járás székhelye Lieg- meg s a Vöröstorony-szoroson át Oláhországba
nitz porosz kerületben, (1910) 7816 lak., gyapjúfo űzte; júl. 31. találkozott Segesvárt Bem hadai
val s az aránylag kisded s hosileg küzdő sereget
nással és szövéssel, gép- és cukorgyártással.
Lübke, Wilhelm, német művészettörténetire, majdnem teljesen szétszórta s maga Bem is csak
szül. Dortmundban 1826 jan. 17., megh. Karls- nagy nehezen menekülhetett. Aug. 6. Nagyszeruheban 1893 ápr. 5. Egymásután a berlini építé bennól újra megverte Bemet, ki ezután elhagyta
szeti akadémián, a zürichi, stuttgarti és karlsruliei Erdélyt. L. ekkor Stein ezredesnek Gyulafehórműegyetemeken művészettörténetet tanitott. Igen várat ostromló serege ellen vonult, mely úgyszól
nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki és kivált ván az egyedüli volt Erdélyben, mely ellenállha
a művészettörténeti ismeretek népszerűsítése által tott, de aug. 12. Szász-Sebesnél ezt is legyőzte.
szerzett érdemeket, elsősorban Grundriss der Az egykori erdélyi hadsereg romjai Beké ezre
Kunstgeschichte c. müvével (Stuttgart 1860, az des vezérlete alatt 1849 aug. 17. Dévánál tették
óta sok új kiad.). Egyéb fontosabb művei: Ge- le előtte fegyvereiket. 1861 okt. Orosz-Lengyel
ország helytartójává nevezték ki, de erőszakos
schichte der Architektur (Leipzig 1855, 6. kiad. szigorúsága
miatt már 1862 jún. visszahívták.
1884); Gesehichte der Plastik (u. 0.1863, 3. kiad. Mielőtt Varsóból
elindult, merényletet intéztek
1880); Gesehichte der Renaissance in Deutschland ellene, melyben meg.
is sebesült; ekkor kapta a
(2. kiad., Stuttgart 1882); Gesehichte der Re gróü rangot.
naissance in Prankreich (u. 0., 2. kiad. 1885);
Lüders-eset. Az 1897. év végén Haiti kor
Gesehichte d. deutsch. Kunst (u. 0.1886). Lützowval együtt kiadta a Denkmáler der Kunst c. mánya Lüders nevű német állampolgárral a Né
met birodalom nézete szerint igazságtalanul bánt.
képes művet.
Lücke, Gottfried Christian Friedrich, német A Német birodalom hadihajókat küldött Haiti elé, a
evang. teológus, szül. 1791 aug. 24. Egelnben (Mag- hadihajók parancsnoka kormánya nevében azt
deburg mellett), megh. 1855 febr. 14. Göttingen- követelte, hogy Lüdersnek az elégtétel 4 óra le
ben, ahol 1827 óta teol. tanár, egyháztanácsos és folyása alatt adassék meg, különben a hadihajók
apát volt. Fő munkája: Kommentár über die az ellenségeskedéseket megkezdik. Haiti megfi
SchriftendesEvangelisten Johannes (Bonn 1820 - zette a Lüders által kivánt kártérítést, a Német
1825,3 köt). Életrajzát megirta Sander P. (Han birodalom képviselőjéhez bocsánatot kérő írást
intézett s a német lobogót elógtételképen üdvöz
nover 1890).
Lüdemann, Hermann, német prot. teológus, letben részesítette.
Ijügewacker (ném.) a. m. hazudozó, e nevet
szül. Kiéiben 1842 szept. 15. 1884-ben Bernben
a rendszeres teológia és filozófia történetének ren Jókai Mór Üstökös c. lapja (1858) hozta divatba;
des tanára lett. Müvei: Die Eidbrüchigkeit unserer alatta a magyarokra hazudozó német újságírók
neukirchlichen Geistlichen (Kiél 1884, 3. kiad.); értendők.
Lükabettosz, hegy, 1. IAkabettosz.
Die neuere Entwickelung der prot. Theologie
Luki, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban, (1910)
(Bremen 1885); Reformation und Táufertum in
ihrem Verhaltniss zuni christl. Princip (1896); 746 oláh és magyar lak.; u. p. és u. t. Margitta.
Lükigergelyfalu, kisk. Nyitra vm. nyitrai
Erkenntnisstheorie und Theologie (1897—1898);
j.-ban, (1910) 472 tót és magyar lak.; u. p. és u. t.
Individualitat und Persönlichkeit (1900).
Lüdenscheid, város Arnsberg porosz kerület Nyitraivánka.
Lüktetés (pulsatio), időközönként ismétlődő
ben, (i9io) 32,301 lak., fémgömbök, csattok, kap
lökőmozgás. A szervezetben minden L.-t a szív
csok és egyéb fémtárgyak készítésével.
Lüderitz-földje, az Angra Pequena-öböl (1. 0.) verés, vagy az érverés tovavezetése okoz; ha az
partján Lüderitz A. brémai kereskedő által 1883. rendellenes helyen, vagy erősen érezhető,ugyan
megszerzett föld, amelyre 1884. a német fenható- nak sok oka lehet: valamilyen anatómiai rend
ságot kiterjesztették és amelyből Német-Délnyu ellenesség, a szívműködés, az érfalak vagy az
azokat fedő testrészek megváltozása. Adott eset
gat-Afrika (1. 0.) lett.
Lüderitz-öböl (Lüderitzbucht), 1. Angra- ben a L. bizonyos kóros elváltozások felismeré
sére szolgálhat.
Pequena.
Lüktető üregecske, 1. Ázalék-állatkák.
Lüders, város, 1. LureLüle (azelőtt: Nagylüle), kisk. Bars vm. vereLüders, Alexander Mkolajeuics, gróf, orosz tá
bornok, szül.Podoliaoroszkormányzóságikerület- bélyi j.-ban, (1910) 237 tót és magyar lak.; u. p.
benl790jan. 26., megh.Szent-Pétervárt 1874febr, és u. t. Barsfüss.
Lüneburg, 1. hajdan fejedelemség az alsószász
13. Mint katona különösen kitűnt az 1812—1814.-Í
orosz-török, az 1831.-i lengyel háborúban Varsó kerületben, Kevély Henrik óta a Welf-ház birta
bevételénél, az 1844. évi kaukázusi harcban s a és 1235 óta Braunschweig-L. hercegség egy része
krimi háborúban. A magyar szabadságharcban je volt. A Welf-háznak több ága L.-ról vette nevét,
lentékeny szerep jutott L.-nek. Puchner kérésére így az ó-lünéburgi (1235—1369), középlüneburgi
már 1849. febr. is küldött Erdélybe orosz segély (1373—1532) és újlüneburgi (1546 óta). Ez utóbbi
hadakat, ezeket azonban Bem a nagyszebeni csata ágból származik a braunschweigi s a volt hanno
után kiverte. 5 maga 1849 jún. 19. és 20- tört be a veri és nagybritanniai uralkodóház.
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2. L., közigazgatási kerület Hannover porosz olajban feloldhatók. A gyantaszappanok más
tartományban, 1 í ,343 lem2 területtel, (1910) 546,405 eljárás szerint nedves úton is előállíthatók, ha
valamely fémsóoldathoz nátriumgyantaszappant
lakossal. 16 járásból áll.
3. L., az ugyanily nevű kerületnek s az egykori adunk. Az ilyen festékkel bevont agyagárúk
fejedelemségnek fővárosa, (1910) 27,790 lak., vas- égetésekor a szerves anyag elég és a különböző
öntővel, tapétakészítéssel, cement- ós több kémiai színű fém vagy fémoxid mint vékony réteg
gyárral, sófőzövol és sósfürdővel; nagy mészkő- reátapad a mázra, mely aztán sajátságos fényt,
és gipszbányával; több közép- és népiskolával; ú. n. lüsztert mutat. A L. rendesen igen finom
városi könyvtárral (34,000 kötet, 500 inkuriabu- színárnyalatokat mutatnak, de a könnyedén ta
lum, 600 kézirat) s több szop régi épülettel és sír padó festék a mázról nagyon gyorsan lekopik. Az
emlékkel. L. négy különböző, igen régi telepből ilyképen előállított lüszterek össze nem tévesz
keletkezett. Billung Hermann, aíd 951. nyerte el tendők a fémfényu lüsztorekkel, l.Lüszteres agyag
a szász hercegséget, a Kalkbergen egy várat és edények.
Liisztrin (franc, lustrine), kifényesített paa Szt. Mihályról elnevezett kolostort alapította.
amelynek 28sűrűsége cm.-ként
1369-bea a polgárok csaknem teljesen függet mutbélés-szövet,
s
lenekké lettek és városukat a hanza egyik leg % 7 , fonalainak a szélessége /S0.
Lütgendortmund, porosz község az arnsbergi
tekintélyesebb tagjává tették. György herceg
azonban 1637. a város függetlenségének véget közigazgatási kerületben, (1910) 14,983 lakossal,
vetett. 1813 ápr. 2. a németek megütköztek itt kőszénbányászat.
Lütke, Feodor Petrovks, gróf, orosz admirális
Moraud francia generális csapataival.
Lüneburgi kincs, a lüneburgi városháza ün és utazó, szül. Esztoniában 1797 szept. 17. (29.),
nepi lakomáin használt asztali ezüstnemű, 36 drb. megh. Szent-Pétervárt 1882 aug. 18. (30.). 1817—
serleg, tál, kancsó stb. a XV. ós XVI. sz.-ból, ma 1818. körülhajózta a földet Golovninnal, 1821.
Kamcsatkát, később Novaja-Zemlya partvidékét
a berlini iparművészeti múzeumban.
Lüneburgi puszta (Lüneburger Heide), Lüne- is átkutatta. 1826—28-ig vezette a negyedik orosz
burg porosz kerületben, az AUer és Bibe közt el földkörüli hajózást, átkutatta a Csendes-tenger
terülő, DK.-ról ÉNy.-nak Bréma és Stade köze orosz partjait és több szigetet fedezett föl a nyilt
lóig elnyúló homokos földhát, melyet újabban tengeren. Az orosz földrajzi társaság egyik meg
alapítója (1845). Művei: ViermaligeReise ins Nördmesterséges talajjavítással termővé tettek.
Limen, város Arnsberg porosz kerületben, liche Eismeer i. d. J. 1821—24. (Berlin 1835);
Voyage autour du monde (Paris 1835, 4 köt.).
(1910) 10,530 lak., vasművekkel.
Lütschine, az Aare 22 km. hosszú baloldali
Lünetta (írass, lunette), 1. Lunette.
mellékfolyója Bern svájci kantonban. A GrindelLürssen, Christian, botanikus, 1. Luerssen.
Lüszter (franc, histre), fényes női kelme, lánc wald-gleccser (983 m.) és a Breithorn-gleccser lá
fonala pamut, vetüléke mohair v. alpaka, kötése: bánál eredő Fekete- és Fehór-L. ered, utóbbi a
sima vászon, sokszor azonban nyüstösen mintázott. vízeséséről ismeretes Staubbachot veszi föl, Zweiés Bönigennél torkollik.
Lüszteres agyagedények (fémfényu edények). lütschinennél egyesül
2
Aranyfényű és rézfényű edényeket már a mórok Vizteralete 552 km , ebből 13'6°/0 gleccser.
Lüttich (Liége, Luik), 1. belga tartomány Limkészítettek (Alhambra-váza) és ezt a technikát az
olaszok is ismerték, kik a majolikát is rézfényű burg, Poroszország,2 Luxemburg, Namur ós Brafestékkel díszítették (Gubbio-majolika). A L.-ek bant közt, 2895 km területtel, (1912) 896,649 lak.
előállításának titka későbben elveszett és csak Dombos vidéke igen termékeny, de a tartomány
újabban, első sorban Deck T.-nek sikerült az el főjövedelmét két nagy széntelepe, továbbá vas-,
feledett technikát ismét felfedezni. A rézfényű cink-, ólom-, rézércei, márvány-, mész-, malomkő
lüsztert akkópen állítják elő, hogy a kész, mázas bányái szolgáltatják. A lakosok majdnem kizáró
edényt agyagpóppel befestik, melyhez rézvegyü lag kat. vallonok. Főfoglalkozás az ipar, főképen
letek vannak keverve. Ha az ilyképen befestett a vas- és szövőipar. 4 járásból áll. — 2. L., az
edényt aztán füstölgő (redukáló) tűzben gyönge ugyanily nevű tartomány fővárosa, püspöki
Izzásig felhevítik, a réz átdiffundál a mázba ós azt székhely, (1912) 170,634 (külvárosaival együtt
rézfényüvé teszi. Ha pedig ezüstvegyületet tar 235,584) lak., virágzó iparral és kereskedés
talmazó pépet festünk a mázra, aranyfényű lüsz sel. A legfontosabb iparág a fegyvergyártás;
tert nyerünk. A lüszter beégetése csak oly ala ezenkívül a vas- és gépgyártás, papir-, üveg-,
csony hőfoknál történik, melynél az ónmáz nem cukor- és vegyészeti cikkek gyártása stb. Keres
puhul meg, úgy hogy lehűlés után az árúra fes kedelmi forgalma élénk s erre a vasúti vonala
tett agyagos keverék lemosható, mikor az alatta kon kívül főleg a Maas-folyót használják föl.
levő lüszter felszínre kerül. Az ilyképen előállí L. fontos sztratógiai hely, hatalmas erődítmé
tott lüszterek csak az átlátszatlan ónmázon fém- nyekkel. Kulturális intézményei közt a jelen
fényüek; átlátszó mázon a fentebbi eljárás sze tékenyebbek: az 1817 óta fennálló egyeteme,
rint rézzel átlátszó rubinvöröset (Zsolnay-féle amelylyel összefügg a bányász-főiskola (École
des mines), a politechnikum (École des árts et
eozin), ezüsttel pedig aranysárgát nyerünk.
Lüszteres edények, \. Lüszteres agyagedények. manuf actures és École des méeaniciens) és az elek
trotechnikus iskola (InstitutMontefiore)stb.AMaas
Lüszteres üveg, 1. Irizáló üveg.
Lüszterfestékek. A L. olajos fémoldatok, ame a városon átfolyván, ezt több részre osztja: K.-en
lyeket úgy állítanak elő, hogy a fémek nitrát- v. vannak a gyárak, É-on a vasművek, Ny.-on pedig
acetitsóit kolofóniummal olvasztják össze, ekkor a szép ós szabályos részek, amelyek közt legszebb
gyantaszappanok keletkeznek, melyek levendula- az újonnan beépített He duCommerce. A kiválóbb
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épületek a székesegyház (a XIII. az. végéről); a
Szt. Jakab-templom, L. csodája, gazdag kórussal,
gyönyörű orgonával és pompás üvegfestményekkel; a Szt. Márton- és Szt. Bertalan-templom,
a XI. sz.-ban alapított városháza, az igazságügyi,
a régi püspöki palota stb. A Maason átvezető több
híd közül a történelmileg is emlékezetes Pont
des Archesés a Val-Benolt a legkiválóbbak. Terei
közül a nagyobbak a Lambert-tér, a piac-tér, a
színház-tér, az egyetem-tér és a square d'Avroy.
Története. Monulphe, Tongres 21. püspöke, 558.
a maiL. helyén Szt. Dámján tiszteletére egy tem
plomot építtetett és azt nagy javakkal látta el;
Szt. Hubert Tongresból ide tette át székhelyét
720. és ezzel a helység gyors fölvirágzásának
megvetette az alapját. Notger, aki 971. nyerte el
a püspökséget, annak birtokait tetemesen gyara
pította. II. és III. Ottó császárok e birtoknagyobbitáshoz szintén hozzájárultak és a püspökség összes
lakóit a püspök juriszdikciója alá vetették. 1316
jan. 18-án kelt az az okirat, amely sok időre
szabályozta L. alkotmányát. A büszke püspöki
város ennek dacára gyakran volt polgárháborúk
színhelye. A polgárok több ízben megkísértették
a püspökök ellenében függetlenségüket kivívni, de
az utóbbiakat támogató burgundi grófoktól vere
séget szenvedtek. így 1408. Rettenthetetlen János
tól, 1468. pedig Bátor Károlytól, aki a városon
borzasztóboszut állott ós számos palgárt a Maasba
fojtatott. L. e veszteséget csak nehezen heverte
ki. 1676. és 1691. a franciák, 1702. Marlborough,
1792. ós 1794. ismét a franciák foglalták el, akik
nek birtokában a lunévlllei béke meg is hagyta.
1815-ben Németalföldhöz, 1830. Belgiumhoz ke
rült. 1905-ben világkiállítás volt L.-ben. 1914 aug.
7. a németek heves ostrom után L. erődítményeit
elfoglalták és a várossal együtt megszállották
(1. Világháború). V. ö. Gerlacíie, Histoire deLiége
(Bruxelles 1859); Hock, Liége au XIX. siécle
(u. o. 1885); Demarteau, Liége et les principautés
ecclésiastiques de l'Allemagne occidentale (u. o.
1900).
Lüttringhausen, város Düsseldorf porosz ke
rületben, (1910) 13,560 lak., posztógyárakkal, vasés acélművekkel.
Lützelburg, Luxemburg (1. o.) régi neve.
Lützelburger (Leutzelburger),Haris (Franck),
német fametsző, 1520 óta Baselban ólt, ahol 1526.
meghalt. A német renaissance legkiválóbb sok
szorosító művészeinek egyike, ki többek közt ifj.
Holbein Hans Haláltánc-képeit és ó-testamentumi
illusztrációit is fába metszette.
Lützen, város Merseburg porosz kerületben,
(1910) 4082 lakossal, cukorgyárral. 1632 nov. 16.
Gusztáv Adolf e helyen megütközött Wallenstein
hadaival; a svéd király ugyan elesett e csatában,
Bernát szász-weimari herceg ennek dacára győ
zelemre vezette a svéd hadakat; a csata színhe
lyén gránitoszlop áll. — A második L.-i csatában
(amelyet egy közeli faluról grossgórscheni csatá
nak is neveznek) 1813 máj. 2.1. Napóleon meg
verte a Blücher, York és Wittgenstein vezérlete
alatt álló porosz-orosz szövetséges hadat.
Lützow, 1. Kari von, német művészettörténetíró, szül. Göttingenben 1832 dec. 25., megh. Bécs
ben 1897 ápr. 22. Filológiai és archeológiai

Lyall

tanulmányokat végzett. 1864-ben a bécsi képző
művészeti akadémia tanára lett, majd 1867—1885
ugyanitt a műszaki főiskolán az építészet történe
tének tanára volt. 1866-ban megalapította Lipcsé
ben a Zeitschrift für bildende Kunst c. folyóiratot,
melyet haláláig szerkesztett. Nevezetesebb művei:
Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst (Leipzig
1862., 2. kiad. 1871); Die Kunstsehatze Italieus
(Stuttgart 1883., 2. kiad. 1900); Geschichte des
deutschen Kupferstichs und Holzschnittes (Berlin
1891). Lübkevel együtt kiadta a Denkmáler der
Kunst c. képes müvet.
2. L., Ludwig Adolf Wilhelm, báró, német
szabadsághős, szül. 1782 máj. 18., megh. Ber
linben 1834 dec. 6. A porosz hadseregbe lépve,'
vitézül harcolt az 1806—07-iki háborúban. Mint
őrnagy lépett ki 1808. a hadseregből, de már
1809. részt vett Schill őrnagy merész, de szeren
csétlen támadásában. 1811-ben ismét visszalépett
a porosz hadseregbe s 1813. egy szabadcsapatot
szervezett Sziléziában, melynek hivatása volt az
ellenséget hátban nyugtalanítani s a német lakos
ságot felkelésre birni. Ez a L.-féle szabadcsapat
2800 gyalogosra és 480 lovasra szaporodott, de a
nép részvétlensége miatt nem tudott soha ered
ményt felmutatni. 1813 jún. 17. Fournier francia
és Normann württembergi tábornok Lipcse köze
lében majdnem teljesen megsemmisítette e csapa
tot. Ezután újjászervezték s Wallmoden seregé
ben harcolt vitézül az Alsó-Elbe mellett. L. maga
Blücher seregében harcolt 1814. Franciaország
ban, de 1814 márc. egy küldetése közben elfogták
a franciák. 1815-ben egy ulánus-ezredet vezetett
a Ugnyi csatában, de megint fogságba került s
csak a Waterlooi csata után szabadult meg. 1830.
mint vezérőrnagy vált meg a katonai szolgálat
tól. Az ő nevét viseli a 25. sz. porosz gyalogezred,
mely a L.-féle szabadcsapatból alakult. V. ö. Jagwitz, Geschichte des Lützowsehen Freikorps (Ber
lin 1892).
L-vas, olyan szegletvas, melynek egyik szára
hosszabb, mint a másik.
Ii. v. H., botanikai nevek mellett, 1. Houtte.
Lwow, Lemberg város (1. o.) lengyel neve.
Lwow, 1. Alexej Fedorovics, orosz zeneszerző,
szül. Révaiban 1799 jún. 6., megh. Románéban
(Kovno mellett) 1871 jan. 7. Mérnökkari tiszt volt,
íitóbb Miklós cár hadsegéde lett. Kitűnő hegedűs
volt és jeles zeneszerző. 1854-ben a pótervári
császári zeueintézetek felügyeletével bízták meg.
Müvei: operák: Bianca e Gualtiero (1844); Undine (1846); Boris (1854); operett: Barbara. Ezen
kívül számos egyházi zonemüvet ós hegedűdara
bot komponált. Sukovski szövegére ő írta az orosz
nemzeti himnuszt. Az ó-orosz templomi énekek
ritmusáról való értekezéso ügyelemreméltó. Meg
jelent önéletrajza (1884) ós emlékiratai (1880).
2. L. hercegné, Parlagiig Vilma festömüvésznő,
1. Parlaghy.
I Í X X , római számjegy (= 70), gyakran hasz
nálják mint a septuaginta (1. o.) rövidítését.
Lyaios (latinosan Lyaeus), Dionysos görög
isten mellékneve, a. m. a mámor útján a gondtól
«megszabadító».
Lyall (ejtsd: iájei), 1. Alfréd Comyn, sir, angol po
litikus és író, szül, Coulstonban (Surrey) 1835 jav
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4., megh. 1911 ápr. 10. Indiai szolgálatba lépett ken gyakori. Szép piros szirmai 4 sallangra osz
s 1882. az északnyugati tartományok kormány tottak. Kertben teljesedik. Szép, helyenkint kertbe
zója lett. 1888. hazatért s az indiai tanácsban fog is ültetett növény a L. coronaria Lam. (bárso
lalt helyet. Nevezetesebb müvei: Asiatie studies, nyos mécsvirág, bársony virág, kassai rózsa) is.
religious and soeial (1899, 2 köt., új kiad.); Life of Konkolytermetű. Szára és levele sűrűn fehérWarren Hasttngs (1889); Natural religion in India molyhos. Hegyvidéki szikár, sziklás, cserjés he
(1891); Rise and expansion of the British domi- lyeken nő. Szirma bíborszínű, ép. Kedvelt kerti
nion in India (1894, 2. kiad.); Verses written in növény skarlátpiros, osztatlan szirmaival a L.
India (1896, 4. kiad.)
grandiflora Jacc. Japánból ós szintén vörös, de
kétosztatú szirmaival a L. chalcedonica L. (török
2. L., Edna, álnév, 1. Bayly.
Lyautey (ejtsd: íioté), Louis Hubert Gonzalve, mécsvirág, égő szerelem, Jeruzsálem virága);
francia gyarmati hadvezér, szül. Nancyban 1854 Szibíriában szaponintartalmánál fogva mosnak
nov. 17. Először Indokinában szolgált, azután Ma vele (tatár- vagy kakukszappan). Ennek virága
dagaszkárban működött. 1902-ben Algériába he szolgáltatta a mintát a jeruzsálemi rend kereszt
lyezték át s 1907. hadosztályparancsnok lett Oran- jéhez, melyet később a máltai vitézek viseltek.
ban. Az algecirasi konferencia határozatait ő haj L. vespertina Sibth., 1. Melandryum.
totta végre Marokkóban és szerencsésen harcolt
Lycia, 1. Lecce, 2.
a Béni Sznasszen törzs ellen. 1910—12-ig hadtest
ínyein (lián), 1. Betaiu.
parancsnok volt Rennesben. 1912 ápr. 27. öt ne
Lyciuin L., ördögcérna, semfü-semfa, fan
vezték ki, mint a legkiválóbb gyarmati tisztet, zár, eleven gát (nov.), a Solanaceae (Ebszőllőfólék)
marokkói főrezidensnek s reá bízták az újonnan család génusza; 70 faja a föld forró övén kívüli
megszerzett ország katonai és polgári kormány részem van elterjedve, a legtöbb Dél-Amerikában.
zását. Irodalmi munkáival is kitűnt. Művei: Du Fácskák vagy cserjék, vesszős, többnyire csüngő
röle soeial de l'offlcier (Revue des Deux Mondes, ágakkal, hosszúkás épszólü levelekkel, egyesek
1891); Du röle colonial de l'armée (Paris 1900); rövid tövisekkel. Pártájuk hosszú, csöves vagy
Dans le sud de Madagascar (u. o. 1903).
tölcséres karimája 5 hasábú; fehér, ibolya, vörös
Lybeck, Mikael, svéd nyelven Író finnországi v. sárga színű, porzói (5—4) a pártacső közepén
költő, szül. 186 i mára 18. a finnországi Nykar- v. ez alatt erednek. A virág rendesen magános.
lebyben. 1896-ban a helsingforsi könyvtárban Termésük húsos, lágy bogyó. A L. vulgare Dun.
nyert alkalmazást. 1897-ben megkapta a svéd (amelyre a fenti nevek első sorban vonatkoznak)
irodalmi társaság nagy diját. Lirai költeményei nálunk ólősövénynek ültetve, különösen temető
Dikter c. alatt jelentek meg (2 köt. 1890,1895). körül, gyakran látható. Levele lándzsás, virága
Regényeiben és novelláiban finom iróniával tár ibolyaszínű, karimája, hasábjai akkorák, mint a
gyalja a kisvárosi életet. Említendők: Unge párta csöve. Bogyója miniumvörös. Hajlékony,
Hemming (Az ifjú Hemming 1891); Vár Margit vesszős ágú, tövises, sűrű cserje. Délkelet-Európá
(A mi Margitunk 1893); Dagar och nátter (Napok ból származik, de sok helyen elvadult Európában,
Ázsiában és Észak-Amerikában. Élősövénynek
és éjek 1896).
való Európában még a L. europaeum L., DélLybia, 1. Líbia.
Afrikában pedig a L. afrum L., főkép a legelő
Lycacna (állat), 1. Boglárkák.
jószág védelmére.
t y c a e n i d a e (állat), 1. Boglárkák.
I*ycaon (állat), 1. Hiénakutya.
Lyck (Lyk), az ugyanily nevű járás székhelye
Iiycaste Lindl. (nsv.), az Orchidaceae (Kosbor- Gumbinnen porosz kerületben, vasúti csomópont,
félék) család génusza; 30 faja Perutól Mexikóig (i9to) 13,428 lak., gépgyártással, gőz- és fűrészés Nyugat-Indiáig van elterjedve. A mexikói malmokkal, sör- és tóglagyártással; a hasonló
fajok közül a L. Skinneri Lindl., L. aromatica nevű tó egy szigetén a német lovagrendnek 1273.
Lindl., L. Deppei Lindl. fajt mint csinos orchida- épült erődjével, amely most börtönül szolgál. Az
ceát gyakran tenyésztik. Száruk hosszúkásán 1914-iki háborúban az oroszok kelet-poroszor
megvastagodott, a vastagodás alatt levélhüvelyek szági betörésekor szeptember és október folya
veszik körül. Virágzatuk a szártól elkülönülten mán L. városa és környéke ismételten véres har
állónak látszik; a virág ajakszirma lefelé áll, 3 cok színhelye volt. L. Világháború.
karélyú, az oldalsó karélyok elállnak, a középső
liycodes (állat), 1. Farkasángolna.
olykor cafrangos-szélű.
L y c o d i d a e (állat), 1. Farkasángolna.
I^ycée (franc, ejtsd: liszé), 1. Líceum.
Lycoperdon Tourn. (nov.), 1. Pöffeteg.
Iij'cctol (dimethylpiperazimm tartaricum),
t y c o p e r s i c u m Mill, 1. Paradicsómalma.
kellemes savanyú ízű, vízben jól oldódó fehér por,
l y c o p o d i a c e a e , Korpafüfélék, Korpafüvek
rendelik köszvénynól és reumánál mint húgysav- (növ.,1. az ábrát), az edényes virágtalanok (Pteridooldót.
phyta) családja, két génusszal: a Lycopodium
t y c e n m (lat.), 1. Líceum.
(korpafű) 180, a Phylloglossum 1 fajt tartalmaz.
Iiyclinis L. (nov.), a Caryophyllaceae (Szegfű- Az utóbbi Ausztráliában, Új-Zélandon és Tasmafélék) család génusza; 10 faja óvilági. Európán niában honos, a többi forró- és mérsékelt-övi. A
kívül főkép szibíriai. Viráguk csészéje 10 bordájú, Lycopodium-oknak. szára villáságú, levele szálas,
a pártája fehér v. vörös, minden szirmon nyelv a szárat csavaros vagy örvös állásban igen sűrűn
alakú kis mellékszirom van. Tokjuk 1 üregű, 5 boritja. Sporangiumos leveleik felső oldalukon a
foggal, a tetején reped fel, magvuk kopasz, dudo- levél tövében egy vesealakú, együregű sporangiuros, vesealakú. A L. flos citculi L. (kakukmécs- mot viselnek, mely érés után 2 kagylószerű részre
vkág, kakukszegfű, szúnyogvirág) nedves rété-1 hasad, A sporangiumos levelek sok fajon olyai?
lifrm A'o^y Lexíkvw- Xlll. Jíöt,
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alakúak, mint a többi levél, másokon elütök, de
úgy ezek, mint azok végálló füzérben (virág)
egyesülnek. Spórájuk többnyire tetraedrikus, a
csúcsban összefutó 3 éllel; felülete gödörkés, v.
lécektől hálózatos v. tüskés. Csak egyféle spóra
van (homospora). A L. ivaros (embrionális) ge
nerációja a protallium, elő telep, mely apró répa- v.
gumószerű és földalatti, egyeseké zöld; felületén
archegoniumok és antheridiumok vannak. Az
előbbiek petesejtjét az utóbbiak 2 csillangós hím
ivarsejtjei (spermatozoidái) termékenyítik meg.
Az embrióból, amely embriófüggesztővel ellátott;
kifejlődik az ivartalan generáció. A Lycopodiumok részint a földön és sziklán, részint fán lakók.
A L. clavatum L. (kapcsos korpafü, kuptos
moha, kapcsos moha) szára messzire szétterjed,
levele szétálló, sertevégö, ága végén 2—8 sporangiumfüzére van. Spórája, valamint a L. an-

KorpafQ (Lycopodium). i i L . clavatnm ága, B a L. annotiirom előtelepe, O sporangiumos levél a felrepedt sporangiummal, D spóra; erősen nagyítva.

notinum L. és selago L. (serkefű vagy részeg
györgy füve) fajé is, offlcinális és mint villám
por, korpafűmag, pulvis v. semen lycopodii v.
boszorkányliszt különböző célra használatos. Na
gyon könnyű, finom, halaványsárga, szagtalan
és csaknem ízetlen por, a vizet nem szíjjá ma
gába, száraz marad. Ebbe teszi a gyógyszerész a
pilulát, a kis gyermek kipállott testrészét szór
ják be vele, a színpadon hirtelen fellobbanó és tüs
tént eltünö tüzet vagy villámlást rögtönöznek
vele, a Lichtenberg-fele elektromos figurákat, va
lamint a Chladni-féle hangábrákat is vele állít
ják elő. A L- clavatum füve állítólag a bort is
javítja, midőn romlani akar, azért néhol borfűnek (Weinkraut) nevezik. A L. selago L. forrázata heves hányást okoz, meghajt, rángatódzást, sőt elvetólést is okoz, É.-i népek erre a célra
használják is. A házi állatok férgét is pusztítják
Amelj- szó I<y
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vele, a legtöbb fajjal a gyapjút meg lehet sárgítani, a L. clavatiim-ból a svéd nép cipőtörlő
pokrócot sző. A L. complanatum L. népies neve
a Mátrában szarvasmoha, szarvasagancshoz ha
sonló elágazásáról. A Lycopodiumhoz sorozható
fosszilis maradványok már a karbon-korból isme
retesek.
Lycopodiales (növ,), az edényes virágtalanok osztálya. Az idetartozó spórás növények jel
lemző sajátsága, hogy sporangiumuk egyenkint
áll a levél felső oldalán v. a levélhónaljban. E
sporangiumos levelek (sporophyllum) többnyire
végálló füzérré («virág>) egyesülnek. Azok, ame
lyeknek sporophyllumán nyelvalakú képlet (ligula) nincs, a L. eligulatae-soroz&tot alkotják.
Ezek spórája egyféle, előtelepe pedig a spórát
teljesen elhagyja. Családjai: Lycopodiaeeae (1. o.),
Psilotaceae (1. o.). A ligulával ellátottak sorozata
a L. ligulatae. Van mikro- és makrospórájuk. Az
elótelep csak kevéssé lép ki a spórából. Családjai:
Selaginellaceae (1. o.), Isoetaceae (1. o.). Egy ki
halt sorozat is tartozik ide, a Lepidodendraceae
(1. o.).
Lycopodium L. (növ.), 1. LycopodiaeeaeLycopsis L., farkasszem (növ.), a Borraginaceae család génusza 3 fajjal. A L- arvensis L.
Európa közép- és D.-i részén elterjedt, de Ázsiá
ban is előforduló vetési gyom. Levele szőrös, fo
gas, virága azúrkék, pártája könyökformán gör
bült s torkában szőrös pikkelyei vannak. Régen
offlcinális volt.
I/ycopus L-,peszferce (növ.), aLabiatae (Ajakosak) család génusza; 7 faja az óvilág ós ÉszakAmerika mérsékelt övén elterjedt vízi v. parti
fű. Levelük fűrészes v. szárnyasán hasogatott.
Pártájuk tölcséres, nem ajakos, hanem 4 egyenlő
hasábja van, csak kissé emelkedik ki az 5 fogú
csészéből. Két portokjuk szétáll. A L. europaeus
L. (vízi peszterce, farkastalp- vagy farkaslábfü)
vizes helyen, árok mentén gyakori. Levele dur
ván fűrészes, az alján szárnyasán hasogatott; ned
vében csersav van. Pártója fehér, piros pettyek
kel ; csészefogai igen hegyesek. Azt állítják, hogy
a cigányok a lopott gyermeket a levél nedvével
megbarnítják, ezért cigányfűnek is nevezik.
Lycosaurus (paieont.), 1. Theromorpha.
Lycosidae (állat), 1. Farkaspókok.
Lycurgus, 1. Lykurgos.
Lyda (állat), 1. Levéldarazsak.
Lydda, ókori város Palesztinában, a Jaffától
Jeruzsálembe vivő úton; a rómaiak a zsidók elleni
háborúban elpusztították, de Diospolis név alatt
megint felépítették. Most LuddLyddit, robbanóanyag, melyet Lydd angol vá
rosban állítottak elő. L. Lyddit-gránátok és Rob
banószerek.
Lyddit-gránátok, az angolok által a dél-afri
kai háborúban használt oly lövedékek, amelyek
amellett hogy rombolnak, oly gázokat terjeszte
nek, amelyek az emberi élet kioltására alkalmasak.
Lydekker, Richárd, angol paleontológus, szül.
1849-ben. 1874—1882 között India geológiai föl
vételében vett részt, később békebiró lett a hertfordshirei Harpenden városkában. Számos nagy
őslénytani munkája közül legfontosabbak: Catalogue of the fossá Mammalia in the British Mu-

alatt nincs meg, I * i . , . alatt keresendő!

Lydgate

—

seum (London 1885—1887, 5 köt.); Catalogue of
the fossil Eeptilia and Aniphibia (London 1888,
4 köt.); Indián tertiary and praetertiary Vertebrata. Palaeontologia Indica (1875—1886, 4 köt.).
Flowerrel együtt írta világszerte elterjedt kézi
könyvét : An introduction to the study of Mammals
living and extinct (London 1891).
Lydgate (ejtsd: üdgét), John, angol költő, szül.
Lydgate faluban, Newmarket mellett (Suffolk),
1370., megh. 1450 körül Bury St. Edmunds be
nedekrendi kolostorban. Chaucer legkiválóbb ta
nítványa. Miként mestere, ö is legendákat, alle
gorikus és alkalmi költeményeket írt. Első na
gyobb és legalább részben önálló költeménye
The Temple of Glas volt. Henrik herceg (a későbbi
V. Henrik király) megrendelésére megírta (1412—
1420) a trójai háború történetét The Troy Book
c, amely túlságosan részletező előadásmódjával
fárasztóan hat. Még szárazabb és unalmasabb a
Story of Thebes (1421). Hasonló irányú követ
kező munkája: The Palls of Princes (1425-1433
között) is. Szatirikus és vallásos tárgyú költemé
nyeinek száma igen nagy. \. ö. Gattinger, Die
LyrikLydgates (Wien 1896).
Lyd hangnem, 1. Egyházi hangnemek és Gö
rög zene.
Lydia, 1. Lidia.
Lydit, 1. Licliai kő.
Lydos, Joannes Laurentnis, görög író Kr. u.
490—565, a lydiai Philadelphiából, konstanti
nápolyi udvari és állami tisztviselő. Justinianus
kegyéből kiesve, mint Író működött. Fenmaradt
egy müve a római tisztviselőkről (De magistratibus rei publ. rom., kiadta Fuss, Paris 1812) és
az égi jelekről (De ostentis, kiadta Wachsmuth,
Leipzig 1897). De,mensibus c. művéből egyes
részletek vannak. Értékük nem nagy.
Lydtin, August, német állatorvos, szül. Bühlben (Baden) 1834 júl. 11.187Í-ben állategészség
ügyi előadó lett a badeni belügyminisztériumban,
1881. a császári egészségügyi hivatal tagjává,
majd titkos főkormánytanácsossá nevezték ki.
Igen tevékeny részt vett a nemzetközi állat
orvosi kongresszusokon és egyik elnöke volt
a budapesti VIII. kongresszusnak, ahol a kon
gresszusok állandó nemzetközi bizottságának el
nökévé választották. Számoskisebb-nagyobb mun
kát írt; legfontosabbak: Das deutsche Rind (Werner H.-val együtt, 1899); Die körperliche Bntwicklung der deutschen Rinder (1904); Systeme
des Punktierrichtens f. Rinder (1904). 1872-93-ig
szerkesztette a Tierárztliche Mitteilungen clmü
folyóiratot.
Lye and Wollescote (ejtsd: íájenduoiszkót), város
Worcestershire angol countyban, (1911) 11,684 lak.
Vasmüvek, chamotte-téglagyártás.
Lyell (ejtsd: iájei), Charles, sir, angol geológus,
szül. Kinnordyban 1797 nov. 14., meghalt 1875
febr. 22. Oxfordban jogot tanult 1819-ig, de csak
hamar kizárólag csak geológiával foglalkozott,
s 1823. a londoni geológiai társulat titkára, 1831.
a King's Collegeben a geológia tanára lett; 1848.
lovagi, 1864. bárói rangot kapott. Principles of
geology (London 1830—33, 3 köt, 12. kiad. 1876)
clmü műve korszakot alkot a geológiában, amenynyiben ezzel e tudomány modern szellemét állaAmely szó TUy.. • alatt nincs i
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pitotta meg. L. 1841—42-ig és 1845—46-ig be
utazta Észak-Amerikát, mely utazásainak ered
ményeiről Travels in North America (London
1855) és A second visit to the United States (u. o.
1855) c. műveiben ad számot. Nagy feltűnést kel
tett az emberi nem eredetéről ós koráról irt
könyve: Geological evidences of the antiquity of
man (London 1873). V. ö. sógorasszonyától, Mrs.
Lyell-t&l irt életrajzát: Life, letters and journals
of Sir Charles L. (London 1881,2 köt.) és Bonney,
Charles L. and modern geology (u. o. 1895).
l i y e n c e p h a l a (gör.), azok az emlősállatok,
melyeknek nagy agyvelejében a kérges test (corpus callosum) v. teljesen, v. majdnem teljesen
hiányzik.
I/ygaeidae (Bodobács-félék), 1. Bodobács.
I.ygaeus (áiiat), 1. Bodobács.
Lygdamus, álneve egy római költőnek, kinek
6 költeménye maradt fenn Tibullus elégiáinak
harmadik könyvéül. Külön kiadta latin magya
rázatokkal Némethy Géza, Lygdami carmina
(Budapest, Akad. 1906).
l i y g e u m L. (növ.), a Gramineae (Pázsitfűfélék)
család génusza. Egyetlen faja, a L. spartum L.
(esparto), a Földközi-tenger körüli steppéken, kü
lönösen Algériában2 és Spanyolországban elterjedt
fű. Fonalas szára /s m.-re megnő, kúszó rhizomáról ered. A csúcsán burokszerű, lándzsás tartó
levélben a 2—3 kalászka összenő, 3 porzós, bibéje
hosszan kinyúlik. Az esparto-nak (1. o.) ez szol
gáltatja egy részét.
Lygiak, szvév törzs, 1. Ligmk.
Lygodiuin Siv., iszalagpáfrány (növ.), a ha
rasztok génusza a Schizaeaceae családban; 22
faja közül a legtöbb trópusi. Kúszó levelük ujjasán
osztott v. szárnyas, a levélgerinc többször villásan
elágazik; sporangiumaik végül a levél felső ol
dalára kerülnek az utolsó levélkarélyok középere
mentén. A L. volubile Sw. tropikus amerikai,
mintegy 2 m. hosszú nyelét széthasogatják és ko
sarat fonnak belőle. Ez meg a L. flexuosum (L.)
Sw. tropikus Ázsiából és a L. palmatum Sw.
Észak-Amerikából szoba- vagy oszlopdísznek igen
alkalmas. (L. a Harasztok színes és II. melléki.).
JL^legfJKárolU' művészeti író, szül. Budapesten
1869 jan. 4. Münchenben ós Rómában végzett
tanulmányok után Budapesten a Pesti Napló és
a Budapesti Napló napilapoknak volt művészeti
kritikusa, 1902 óta a Művészet c. művészeti
folyóiratnak szerkesztője. Önálló müvei: Kis
könyv a művészetről (1904,2. kiad. 1908); A kép
írás újabb irányai (1906) és A képzőművészetek
történeti és technikai fejlődése (1909, Műveltség
Könyvtára VII.). Legtöbb művészeti cikke az Új
Időkben jelent meg. E Lexikonnak is munkatársa.
Lykabettos, hegy, 1. Likábettosz.
L y k a n t h r o p i a (gör.), 1. Likantrápia.
Lykaon, az árkádiai (Dél-Görögország) Lykaion-hegyen ősidőktől fogva fennállott Zeuskultusznak mondai alapítója. Minthogy ebben az
ősi kultuszban még emberáldozat dívott (1. Zens),
a monda ez intézmény magyarázatául azt regélte,
hogy L. a fiának (v. unokájának) húsát tálalta
fel egykor Zeusnak s ennek az emlékét őrzi meg
az emberáldozat. Utóbb, mikor az emberáldozás
megszűnt, e mondának vallási intézményt ma
ié^, Iri,.. alatt keresendő!
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gyarázó jellege kiveszett a tudatból 8 L. e tettét
bűnként mesélték s azt regélték, hogy a vízözönt
Zeus L. ez embertekinségének büntotósekónt bo
csátotta az emberiségre.
Lykaonia, 1. Likaonia.
Lykeion (gör.), 1. Liceum.
Lykia, 1. Likia.
Lykomedes, a görög hősmondában Skyros szi
get királya, ki a hozzámenekülő Theseust megöli.
Lykophron, görög nyelvész és tragikus költő,
szül. Chalkisban Kr. e. 270 táján. Élete jó részét
Ptolemaios Phüadelphus alexandriai udvarában
töltötte; Irt vagy 20 tragédiát, melyek elvesztek,
de fenmaradt Alexandra c. költőileg értéktelen
monodráinája, melyben egy őr jelenti Priamosnak Alexandra (a. m. Kassandra) misztikus jós
latait Trója pusztulásáról. Barokk nyelve és ho
mályos célzásai nehezen érthetők. Épp ezért talál
ták alkalmasnak ama kor pedagógusai, hogy az
iskolákban olvastassák s ennek köszönheti fenmaradását. Kiadta: Scheer (Berlin 1881); Möller
(Tzetzes kommentárjával, Leipzig 1811); Holzinger (u. o. 1895). V. ö. Wilamowitz, De Lycophronis Alexandra (Greifswald 1884).
Lykopolis, ókori város, 1. Sziut.
Lykoreia, a Parnasszus (1. o.) egyik csúcsa.
Lykos, 1. az athéni Lykomida papi család mon
dai őse; 2. Dirke (1. o.) férje, kit a Dirke által üldö
zött Antiope fiai, Amphion és Zethos megölnek.
Lykurgos, 1. mondabeli thrák király, ki Dionysost mint istent megvetette és üldözte, amiért
Zeus vaksággal verte meg; később Dionysos őrjöngővé tette, úgy hogy nejét és gyermekét meg
ölte, végre az isten párducai v. lovai széttépték.
2. L., a híres spártai alkotmány megalapítója.
A hagyomány korát és törvényhozói működését
illetőleg oly ingatag, a személyéhez fűződő mon
dák pedig annyira telve vannak szirribolikus voná
sokkal, hogy történeti szereplését sokan kétsógbevonták és benne egy heroikus Apollont láttak. A
spártai hagyomány szerint L. Krétában is járt
utazásai között és ennek intézményeit tanulmá
nyozta, idősebb korában pedig egy kiskorú király
nak gyámjaként rendezte az államot. Abban lát
ták főérdemót, hogy a közállapotokat kockáztató
pártviszályt, a versengő két királyi családot, az
őslakó achajai lakosokat és a hódító dórokat ki
békítette és mindkét félre előnyös szerződést léte
sített (1. Görögország, VIII. köt. 707. lap). Hogy
a tőle származtatott törvények és intézmények kö
zül melyek erednek tényleg ő tőle, arról eltérnek
a források; több közülük szemlátomást későbbi
időből származott. Öreg korát illetőleg úgy szól
a monda, hogy alkotmányának megerősítése vé
gett Delphoiba utazott, melynek papjaival mindig
szoros barátságban állott, de távozása előtt esküt
vett a királyoktól, a tanács tagjaitól ós az eforoszoktól, hogy az új alkotmányon visszatértéig
mit sem változtatnak. A Pythia ekkor azt jósolta,
hogy az intézményeihez való hűség és ragaszko
dás esetén Spárta gazdag ós hatalmas állam lesz,
L. tehát, hogy honfitársait esküjükhöz kösse, ön
kéntes éhhalállal múlt ki. A görög kronológusok
később a Kr. e. 884. évet jelölik meg alkotmány
hozó működése Idejéül. V. ö. Lachmann, Spartanische Steatsverfassung (Bresslau 1836); Trieber,
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Forschungen zur spartanischen Vorf assungsgesch.
(Berlin 1871); E. Meyer, Forschungen zur altén
Geschichte, I. (Halle 1892); Aüinger, Essai sur
Lycurgue et ses institutions (Neuchátel 1892).
3. L., a híres tiz attikai szónok egyike, Lyko
phron fia, Kr. e. 396—324-ig. Demosthenes ba
rátja s a hazafias párt buzgó tagja, Athén pénz
ügyminisztere és emelője. Nemes lelkületét tanú
sítja fenmaradt beszéde, melyet a hazáját hűt
lenül elhagyó Leokrates ellen mondott s az a dek
rétum, mellyel emlékét az athéniek megörökítet
ték. A teljes beszéd ós töredékek kiadása Nicolaitól (Berlin 1885); Eehdanztól (Leipzig 1876);
Blasstól (u. o. 1899); Leokrates ellen mondott
beszédét Fináczg Ernő fordítottamagyarra(Budapest 1893, Akad.). V. ö. Diirrbach, L'orateur L.
(Paris 1890).
Lykurgos, Logothetis, új-görög szabadság
hős, szül. Számosz szigetén 1772., megh. 1851
máj. 22. Előbb Ipsilanti Konstantin és Sutu Sán
dor oláh fejedelmek alatt szolgált mint kincstartó
és kancellár, azután hazatért szülőföldjére. Itt
szembeszállott a török kormányzóval, amiért fog
ságra ítélték, de ő Szmirnába menekült. A görög
szabadságharc kitörésekor 1821. máj. 6 is kitűzte
a felkelés zászlaját Számosz szigetén és megvédte
azt a törökök ellen. 1830-ban kivitte azt, hogy
Számosz külön fejedelemség lett török fenhatóság
alatt, de a neki felajánlott fejedelmi méltóságot
nem fogadta el. 1834-ben Görögországba költö
zött, hol altábornagy és szenátor lett.
Lyly (ejtsd : íiü, Lilly), John, angol regény- és
drámaíró, szül. 1553. v. 1554. Kent grófság
ban, megh. 1606. Londonban. Irodalmi hírnevét
Euphues, The Anatomy of Wyt(1579) c. regényével
alapította meg, amelynek dagályos stílusa a kor
társaknak nagyon tetszett. Angolországban amesterkélt, dagályos előadásmódot L. regénye után
euphuizmusnak nevezték el. Ugyanebben a mes
terkélt stílusban írta L. drámáit is, leghíresebbek:
Alexander and Campaspo (1584); továbbá Sappho
and Phao (1588); Galathea (1592); Midas (1592).
Régebbi drámái közül kiemelendő: Endimion the
Man in the Moone (1578), amely Shakespeare
Felsült szerelmesek c. vígjátékára hatással volt.
Összes műveit kiadta K. W. Bond (Complete
Works. Oxford 1902, 2 köt.), drámai műveit kü
lön Fairholt (Dramatic Works, London 1858, 2
köt.). V. ö. Landmann, Euphuismus (Giessen
1883); Ghild, 3. L. and euphuism (Leipzig 1894).
Lyme Regis (ejtsd: iájinridzsisz),városDorsetshire
angol countyban, (ion) 2772 lak., jelentékeny ha
lászattal. 1672-ben az angolok itt győzték le a hol
landi flottát. A közelében levő kőbányákban szá
mos ichthyosaurus-maradványra találtak.
Lymfjord, 1. Limfjord.
Lymington (ejtsd :iimmingtn), város és látogatott
tengerifürdő Southamptonangol countyban.(t9ii)
4329 lak., hajóópitéssel.
Lymm, város Cheshire angol countyban, (ÍMÍ)
4989 lak. Szövőipar.
L y i n p l i a a. m. nyirok (1. o.). Összetételeit L
Limf... alatt.
L y n c h (ang., ejted: lincs), 1. Lyneh-törvény.
Lynchbtirg (ejtsd: HncsMrg), város Virginia É.amerikai állam Campbell countyjában, a James-
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folyó és Kanawha-csatorna mellett, (1010) 29,494 régi Vaiso külváros és a Saöne jobbpartja szintén
lak., dohánygyártás, vas- és rézkohók, közelében munkásnegyed. A 6., Les Brotteaux, előkelő villa
telep. L. külvárosai: St. Irénóe, St. Just, St. Georvas- és széntelepek.
Lynch-törvény (ang. lynch-law, ejtsd :iíncsiaa), ges, Caluire-et-Cuire, Ecully, Tassin-la-Demi-Lune
helyesebben lynch-igazságszolgáltatás, nevét való Villeurbanne, St. Foy, La Mulatiére és Oullins
színűleg John Lynch-töl vette, akit a XVI. sz. részben villanegyed, részben iparos városrészek.
vége felé polgártársai krB"látlan büntető és meg L. a selyemipar első városa földünkön, kelméi
torló hatalommal ruháztak fel Észak-Karoliná világhírűek. A XIX. sz. elején 4000 volt a szövő
ban azon szökevény négerek és gonosztevők ellen, székek száma, ma közel 100,000 szövőszék van
akik az ültetvényeket pusztították s akikkel szem működésben, kb. 300 ipartelepen. A termelt se
ben a gyarmati törvények nem nyújtottak elég lyemárú értéke körülbelül 400 millió frank. Főleg
oltalmat. Észak-Amerika Egyesült-Államaiban Angliába, Észak-Amerikába, Belgiumba, Svájcba
ma is igy nevezik a nép önbíráskodását, amely és Németországba szállítják. L.-nak számos senél fogva a nép a valódi v. vélt bűntettesen annak lyemkikészítő-,vegyi-,festék-,gép-, óra-,gyertya-,
szappan-, cipő-, kesztyű-, kalap-, szövöttárú-, bú
önhatalmú kivégzésével nyomban boszut áll.
Lyngb., növénynevek után Lyngbye Hansen tor-, tészta-, csokoládé- stb. gyára és ékszeripara
a keres
Christian nevének rövidítése. Szül. Blendstrup- van. Hatalmas gyáripara mellett élénk
1
ban 1782 jún. 29., megh. Seelandon, Söeborgban kedelme is, vasúti árúforgalma évi 2 /? millió t.,
mint prédikátor 1837 máj. 18. Munkája: Hydro- hajóárúforgalma l'/ 2 millió t. Pénzintézetei kö
phytologia Danica (a vízi növények leírása; Ko- zül a Credit Lyonnais világszerte ismert, tőzs
déje nagy. L. széles és szabályos utcákból áll, kb.
penhága 1819).
Lyngenfjord, Norvégia BNy.-i partján Trom- 100 nagy és szép tere van, rakodópartjainak
sőtöl É.-ra levő fjord, 2000 m.-ig emelkedő hava hossza 40 km. és partjait 25 híd köti össze. A Place
sok veszik körül, Tromsőtöl az öböl D.-i végén Bellecour L. legszebb tere szökőkutakkal, virág
telepekkel és XIV. Lajos lovasszobrával, a Place
levő Málén városig gőzhajók járnak.
Lynkeus, 1. a Danaos leányairól szóló görög des Terreaux szökőkúttal, a Place Carnot a köz
mondában (1. Danaos) Aigyptos 60 fia közül az társaság szobrával, a Place Sathonay a szabad
egyetlen, kit hitvese a nászéjszakán nem gyilkolt ságszoborral, a Place Tolozan Suchet marsall szob
meg s ki azután Danaost megölvén, Argos kirá rával. L. főbb templomai: a St. Jean érseki székes
lyává lett. — 2. Aphareus fia, ki fivérével, Idasszal egyház (1480) gazdag homlokzattal; a Notre
együtt a Leukippidákat elrabolja (1. Dioskurok). Dame de Fourviére, St. Martin d'Ainay (X. sz.).
Nevezetesebb épületei: a városháza (1646—56.
Éles szeme közmondásos volt.
Lynköping (Linköping, ejtsd: íincsöping), város Maupin építette) a «Rh6ne» ós «Saöne» bronz
ós püspöki székhely Östergötland svéd tartomány csoportjaival, homlokzatán IV. Henrik lovas
ban, (1914) 24,399 lak., bőrgyártással, posztószövés szobrával ; a prefektura; a szépművészetek palo
sel é3 nagy gabonakereskedéssel. Székesegyháza tája (régi bencés-kolostor), művésziskolával és
(1150—1499) sajátszerű vegyüléke a román és gót muzeumokkal; a tőzsde, az igazságügyi palota és
stílusnak és az upsalai után a legnagyobb Svéd a nagy színház (1830). Közelében római fürdőkés
országban. Közelében, Stángebrónál Károly, Sö- vízvezeték maradványai vannak. Tudományos és
dermanland hercege 1598 okt. 5. (ó-n. szept. 25.) közművelődési intézményei: négy fakultásos ál
megverte unokaöccsének, a lengyel Zsigmondnak lami (1912-13-ban 3084 hallgató), négy fakultá
sos kat. egyetem (1912—13-ban 600 hallgató); a
hadait. 1152-ben itt zsinatot is tartottak.
Lynn, város Massachusetts északamerikai ál meteorológiai obszervatórium, 2 nagy könyvtár:
lam Essex countyjában, a Nohant-öböl mellett, az állatorvosi főiskola; a siketnómák és vakok
Boston közelében, (mo)89,336 lak., hatalmas gyár intézete; szépművészeti, mezőgazdasági, kereske
iparral (cipő, elektromos felszerelés, bőr). 1629. delmi és ipariskola; múzeum; kép- és régiségalapították, 1643. az állam első vaskohója itt gyűjtemény ; botanikus kert; etnológiai intézet.
Van akadémiája, földrajzi és orvosi társasága.
létesült.
Lynn-fjord, mély, 110 km. hosszúijord Alaska Jótékonysági intézet a hatalmas Hőtel-Dieu, ame
északamerikai territórium partján, 3 ágban vég lyet a VI. sz.-ban Childebert alapított; a Hospice
ződik : Chilkat-, Chilkoot- és Taiya-Inlet, ezekből de la Charité stb. Stratégiailag fontos hely, régen
magas hegyihágók vezetnek a Yukon melletti erős vár volt. 1874-ben 8-12 km.-nyi távolságban
aranybányákhoz. Stagwaytöl és Taiya Inlettől újabb erődítményekkel vették körül és Francia
ország második legerősebb erősségévé alakították.
vasút visz át a White-hágón keresztül.
Története. L. a gallusok Lugdunum városa
Lynn Regis, város, 1. King's Lynn.
volt, melyből Kr. e. 43. római kolónia lett. AugusI I J T I X (illat), 1. HiÚZ.
Lyon (ejtsd: Hon), székhelye Rhone département- tus császár a birodalom egyik legkiválóbb varo
nak, L. járásnak és érsekségnek, Franciaország sává tette, Traianus pedig szép középületekkel
harmadik legnépesebb városa, a Rhone és Saőno ékesítette. A népvándorlás alatt burgundok és
összefolyásánál, kertekkel, szőllőkkel beültetett frankok váltották fel egymást birtokában. A frank
és nyaralókkal beépített, nedves, de egészséges birodalom felbomlása után a burgundi királyság
vidéken, (1911) 523,796 lak. L. 6 kerülete közt az hoz került 8 azzal együtt jutott 1032. a német
elsőben vannak a selyemszövők, munkáslakások birodalomhoz. L. ekkor szabad birodalmi város
és selyemgyárosok üzletei. A 2. (La Guillotiére), lett, környéke felett pedigaL.-i érsekek uralkod
:\ város legszebbik fő része. A 3. kizárólag mun tak. A német császárság aláhanyatlása okozta,
kásnegyed, a 4. nagyobbára selyemszövő, az 5., a hogy L. 1307. a francia királynak hódolt meg.
Amely szó ÍLy .. . alatt nincs meg, t > i . . . alatt k e r e s e n d ő !
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Híres selyemszövését I. Ferenc alíipitofcfca meg. tromát. - Fia, RJ.rlnird Bickerton Peniell, lord
A francia forradalom alatt Ghalier jakobinus itt (szül. 1817., megh. 1887.), a diplomáciai pályán
is a csőcselék kezébe adta a hatalmat, mire L. működött. 1858—65-ig washingtoni, 1865—67-ig
jobbmódú polgársága fölkelt, Ghaliert kivégez konstantinápolyi, 1876—87-ig pedig párisi nagy
tette s felmondta, az engedelmességet a konvent követ volt.
nek. Erre oz 1793 júl. 12. kimondta reá az átkot
Lyö, Svedenborg dán kerülethez tartozó kis
s az ellenforradalom leverésére Dubois-Crancét sziget a kis Belt-ben, Fünen partjaitól DNy.-ra.
küldte egy sereggel. A városnak okt. 10. meg Területe 5 km2.
kellett magát adnia s rettenetesen lakolt felkelé
Lyra, 1. Lira és Lirai költészet.
séért. Collot d'Herbois, Fouché és Ronsin kon
Lyra, Nifíólas de (Nkolaus Jjijranus), francia
ventbiztosok 6000 lakosát kartácstűzzel pusztí teológus, szül. 1270. Lyrában (Normandia), megh.
tották el s a város nagy részét leromboltatták. Parisban 1340 okt. 23. Mint Szt. Ferenc-rendi szer
Még nevét is elvesztette s Commune affranchie zetes 1325. burgundjai rendfőnök, majd Parisban
(Szabad város) lett a neve. Ezután lassan kihe a teológia tanára volt. Művei közül legfontosabb
verte a pusztulást, de mint Franciaország máso a Szent írás magyarázata (az első nyomtatott
dik gyárvárosa több Ízben véres munkásfelkelé bibliamagyarázat): Postillae perpetuae in Vetus
sek szinhelye volt (1831, 1834 és 1849).
et Nóvum Testamentum (Róma 1471—72), mely
I-yonais (franc, ejtsd: íioní), félgyapju női szö ben az írás értelmét a beszéd törvényei szerint
igyekezett magyarázni. Szentírási ismeretei miatt
vet, sűrűsége cm. 28—30 láncfonala 20. a. sz., erő- egyesek L.-t Luther előhírnökének tekintették és
16—20
sen sodrott pamut (waterfonal), vetüléke 30. a. ezt ebben a versben juttatták kifejezésre: Si
Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset, a. m.:
sz. angol gyapjufonal.
Iiyonia Nutt. (növ.), az Ericaceae (Hanga Ha Lyra a lantot nem pengette volna, Luther
félék) család génusza;, 16 faja örökzöld cserjék sem táncolt volna. Ez azonban téves, amennyi
Észak-Amerika, Kis-Ázsia és 1 faj a sarkkör ben L. határozottan scholastikus volt ós a hitbeli
tájain. A L. calycalata Rchb. több változatban tanításokhoz szigorúan ragaszkodott.
l i y r u m s tetrix (állat), 1. Fajdfélék, 3.
kultivált, kerti díszcserje, levele hosszukás-tojásLys (ejtsd: íísz) v. Lei/e, a Schehíe 205 kín. hosszú
dad, mindkét oldalán pikkelyes; virága fehér v.
világos rózsaszínű, féloldali fürtben. A szubarkti- baloldali mellékfolyója. Airenél hajózhatóvá vá
lik, Grandnál torkollik. Fő mellékvizei a Deul és
kus lápok szélének kedves növénye.
a Mandel. Csatornák kötik össze Brüggevel és
Lyoni drót, 1. Leoni drót.
Lyoni fekete, selymen előállított szín. A sely Ostende-dal.
Lysa Gora, hegység, 1. Lisza Gora.
met előbb bázikus kénsavas vasoxiddal és sárga
Lysandros (latinosan Ijtjsander), spártai had
vórlúgsóval kékre festik, azután ugyancsak bázi
kus vasoxidszulfáttal, katechuval, timsóval vagy vezér, az állítólag heraklida eredetű Aristokritos
kénsavas alumíniummal pácolják és kékfával és egy helota asszony fia, Kr. e 408. a Kis-Ázsia
vizein járó peloponnesosi hajóhad vezére lett, s
meg sárgafával kifestik.
Lyoni zsinatok. Lyonban (Franciaország) két azóta folyton azon fáradozott, hogy erélyes hadi
általános zsinatot tartottak. Az elsőt (13. ált. zsi tettekkel és ravasz politikával Spártának meg
nat) 1245. IV. Ince pápa hívta össze. Tárgyai vol szerezze a hegemóniát; amellett arra is vágyott,
tak : a római birodalom szomorú állapota, a tatár- hogy a lykurgosi alkotmány megsemmisítésével
üldözés, a keresztényeknek szorongattatása a magának Spártában a főhatalmat kivívja. Az
Szentföldön és II. Frigyes ellenségeskedése az athéni hajóhadat 407. a Notion-hegyfoknál meg
egyházzal. A másodikat (14. ált. zsinat) 1274. verte, sziutúgy sikerrel lepte meg Aigospotamos
hívta össze X. Gergely. Tárgya: a kereszténység mellett Athén megmaradt hajóit, elfoglalta az
általános helyzete, a Szentföld szomorú helyzete Athéntől függő kisázsiai és thrák városokat, majd
és a görög szakadás. A Szentföld segélyezésére magát Athént vette ostrom alá ós 404. sikerült
a főpapok felajánlották összes hat évi jövedelmük neki a város lakosságát annyira kiéheztetni, hogy
tizedét. A görögökkel az egyesülés ünnepélyesen meghódolva lerontotta falait. Az elfoglalt váro
sok oligarchikus kormányai, valamint Kyros ba
létrejött.
Lyoimais (ejtsd: íionné), Franciaország egykori rátsága Görögország leghatalmasabb emberévé
tartománya, fővárosa Lyon volt, jelenleg Rhone és tették L.-t, héroszként tisztelték, ami ellenkezett
Loire départementok között oszlik fel. A Ceven- a régi spártai hagyománnyal. Pharnabasos szatnek (1. o.) borítják. Részei voltak: L. propre, rapa vádjai miatt az eforoszok készséggel vissza
hívták a kizsázsiai hajóhad vezérletétől s bár L.
Franc-L., Beaujolais és Forez.
Lyons (ejtsd: ujensz), Edmund, lord, angol dip Agis halála után 399.barátját, Agesilaost segítette
lomata és tengernagy, szül. Burtonban (Hamp- atrónra,hatalmát nem tudta visszanyerni. A korinshire) 1790 nov. 29., megh. Arundel Oastle-ben tusi háborúban mint vezér sietett Pausanias ki
1858 nov. 24. Egy ideig az angol tengerészetben rály hadait megelőzni, de egy ütközet alkalmával
szolgált, azután 1835—49-ig angol követ volt Haliartosnál életét vesztette (395). Életrajzát
Athénben, hol az orosz befolyást ellensúlyozta. megírta Cornelius Nopos és "Plutarchos. V. ö.
1854-ben a krimi háború kitörésekor a földközi- NitzscJi, De Lysandro (Bonn 1847).
tengeri flotta másodparancsnoka lett s résztvett
Lyseijord, egyik legvadregényesebb norvég
Odessza bombázásában. 1855 jan. főparancsnok fjord, a Bukkefjord ága, 2 km. széles, 37 km.
lett a Fekete-tengeren. Ó foglalta el máj. 24. hosszú, 455 m. mély, 1000 m. magas hegyekkel
Kereset és hathatósan támogatta Szebasztopol os van körülvéve.
Amely szó L.y

alatt nincs meg, U . . . alatt keresendő I

Lysekll

-

71

Lysekil, svéd község és látogatott tengeri fürdő
Göteborg tartományban, (1910) 4254 lakossal.
Lysias, attikai szónok, az Athénbe költözött
syrakusai Kephalos fia, Kr. e. 445—380 táján.
Thuriiban Tisiast hallgatta. A 30 zsarnok idejé
ben Megarába menekült, majd segédkezet nyúj
tott Thrasybulosnak a demokrácia visszaállításá
ban. Vagyonát elvesztvén, mások számára irt
többnyire törvényszéki beszédeket. 34 beszédje
(nem mind hiteles) ma is megvan. Stílusa egy
szerű, tiszta, szabatos, velős, de egyúttal rabulisztikus ügyvédi fogásokkal teljes. Kiadta Scheibe
(Leipzig 1874); Cobet (Leiden 1905., 4. kiad.);
Gebauer és Thalheim (Leipzig 1882—92). V. ö.
Blass, Die attische Beredsamkeit (Leipzig 1885).
Lysidin, 1. Lizidin.
Lysikrates, gazdag athéni polgár, akinek költ
ségén szervezett énekkar Kr. e. 335. a versenyen
győzelmet aratott. E győzelem emlékére felállí
tott choragikus emlék, az ú. n. L. emléke, mely
ma is látható az athéni akropolisz keleti lábánál,
a korintusi stílusnak egyik legrégibb érdekes épít
ménye. L. Korégosz-emlékek.
Lysimachia, ókori város a thrák Kerszonészoszon, melyet Lysimachos alapított. Romjai Hexamili mellett.
Lysimachia L-, lizinka (nüv.), a Primulaceae
(Kankalin-félék) család génusza; 110 faja az É.-i
félgömb mérsékelt és szubtrópikus tájain van el
terjedve, egyesek pedig forróövi hegyeken. Külön
féle termetű növények, viráguk 5-tagú, rendesen
jó nagy; rövid v. igen rövid pártacsöve van; a
párta metszetei többé-kevésbbé szótállnak. A L.
vulgáris L. (Szt. Ilona asszony füve) és a L.punctata L. (pettyegetett lizinka) fajt kertbe is ültetik.
Az első ofíicinális volt, sárgára is lehet vele fes
teni. Gyakori növényünk a L. nummularia L.
(pénzlevelű lizinka, angyalrugta fű, ínnyujtó fű).
Szára a földön hever, gyökerezik, levele kerekded,
akkora, mint a 2-flllóres. Sárga virágai a levelek
hónaljában magánosan állanak, a párta piros
mirigyektől pettyes. Kertben kis árnyékos, nyirkos
dombocskára ültetik, függő cserépbe is alkalmas.
Különben árok mentén, nedves réten, vágásban
található.
Lysimachos, Nagy Sándor hadvezére, szül.
Kr. e. 361. Pellában, megh. 281. Urát elkísérte
ázsiai hadjáratában, halála után (323) pedig az
első felosztáskor az önálló fejedelemséggé szer
vezett Thrákiát kapta. 306-ban a többi diadochussal együtt ő is felvette a királyi címet;
302. Seleukosszal, Kassandrosszal és Ptolemaiosszal szövetséget kötött a hatalmaskodó Antigonos és fia, Demetrios ellen. Lampsakosnál vere
séget szenvedett ugyan ellenök, de 301. Seleu
kosszal együtt az ipsosi csatában Antigonost
legyőzte, ki életét is vesztette. L. ekkor meg
kapta a Tauruson innen eső földterületet. A Du
nán túl nem sikerült birodalmát kiterjesztenie,
de szövetségesei révén elvette Demetriostól egész
Makedoniát (286), miáltal Nagy Sándor utódai
között a leghatalmasabb fejedelemmé lett. Buká
sát házi perpatvar idézte elő. Neje, Arsinoe, Ptolemaios leánya, bevádolta nála legidősebb fiát,
Agathoklest, akit L. megöletett. De Agathokles
hívei Seleukoshoz menekültek, s az ő segiteégé-
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vei L. ellen vonultak, aki a hellespontosi Koros
mellett 281. a csatával együtt életét is vesztette.
Lysimeter (gör.), 1. Liziméter.
Lysippos, görög szobrász a Kr. e. IV. sz. má
sodik felében, az évszázadokon át virágzó sykioni
szobrásziskola leglángelméjübb képviselője. írott
forrásaink szerint csak ércben dolgozott. Rend
kívüli termékenységét 1500-nál több alkotása hir
dette, melyeknek változatos tárgyköre ritka sok
oldalúságáról tanúskodik. Istenek, héroszok és
halandók szobrai mellett állatszobrok is szere
pelnek. Müvei sorában találunk egyes szobrokat,
hatalmas szoborcsoportokat, 20 méteres koloszszust és kis dekoratív szobrocskát. Mint portraitszobrász Nagy Sándor különös kegyeltje volt;
számos arcképet készített róla. L. alkotásai közül
csak kettő maradt reánk római-kori másolat
ban : ú. m. Apoxyomenos (testéről a küzdelem
porát levakaró atléta, Vatikán) és a farnesei
Herakles. Az előbbi írott forrásainkban is szere
pel L. müvei között, az utóbbinak egyik pél
dányán pedig a mester jelzése olvasható (Fi
renze, Palazzo Pitti). Mindkettő hü kifejezője L.
merészen előretörő művészi szellemének. Leg
jellemzőbb újításai: az alakjain elömlő nagy
mozgalmasság, a megváltozott, karcsú testará
nyok, melyeket kis fej koronáz s a szobroknak
merészen a térben való kifejlesztése. L. méltó
büszkeséggel mondhatta magáról, hogy egyet
len tanítómestere a természet volt. Neki magá
nak azonban hatalmas iskolája támadt. Művészi
iránya ós felfogása a hellenisztikus szobrászat
fejlődésében döntő szerepet játszik. V. ö. B. Löwy,
Lysipp. (Hamburg 1891); K. Lange, Das Motiv
des aufgestützten Fusses in der antikén Kunst
und dessen statuarische Verwendung durch L.
(Leipzig 1879); Collignon, Lisyppe, étude critique (Paris 1904); különösen fontos P. Wolters,
Archáologische Bemerkungen (München 1913),
mert döntő bizonyítékokkal zárja ki a delphii
Agias szobrát L. müvei sorából.
Lysis (lizis), 1. Láz.
Lysistratos, sykioni származású görög szob
rász Nagy Sándor korában, Lysippos testvér
öccse. L. főleg a portrait-műfajt művelte; al
kotásaiban kíméletlen valószerüségre törekedett.
Ö volt az első görög szobrász, aki arcképeit az
élő arcról vett viaszlenyomat alapján készítette.
V. ö. Hekler Antal, Görög és római arcképszobrászat (Budapest 1913).
Lyskovo, orosz falu, 1. Liszkovo.
Iiysoform, 1. Lizoform.
Lysol, 1. Lizol.
I.yssa v. Lyssaféreg, így nevezték régebben a
húsevők (kutya, macska) nyelvének alsó felületén,
a nyelv csúcsától hátrafelé haladó, 2—4 cm. hosszú,
néhány milliméter vastag, féregalakú, szívós-ros
tos képletet, mely nyilván elsatnyult izom. L. még
Veszettség.
Lysterfjord, 1. Sognefjord.
Lytham (ejtsd: ujthemm), város Lancashire an
gol countyban, (1911) 9464 lak., tengeri fürdővel.
Lythraceae, Füzényfélék (növ.), a szabad
szirmú kétszikűek családfa; 450 faja körülbelül
egyharmadrészben a K.-i, kótharmadrészben a
Ny.-i félgömb növénye, kevés a közös. Viráguk
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kétivarú, 3—16 tagú (többnyire 4—6). A vacok
tányéralakú v. csöves, csészeszerü; belső oldalán
a szirmok és ezek alatt a porzók erednek. Az
•utóbbiak száma kétszer akkora, mint a szirmoké,
v. 1—sok. Termőjük 2—6 levélből nő össze, felső
állású, szabad, bibeszála 1, bibéje csak pont vagy
gyengén kótkarélyú. A tok egyrószükön az alsó
Tészében,másrészükön egészen 2—6 üregű. Mag
vakban tápláló szövet nincs. Füvek, cserjék, fák.
Levelűit mindig osztatlan, őpszélü. Fontosabbak:
Woodfordia,Lawsonia (festőnö vények), egyesek
nek a fája értékes, mások orvosi v. dísznövények
(Lythrum, Lagerstroemia, Lawsonia stb.).
i i j t U r u m L., fiizény (növ.), a Lythraceae
család génusza; 25 faja elszórtan a föld kerek
ségén. Egyesek kivételével füvek. Viráguk 4—6
(8) tagú, csészéje csöves, függelékekkel ellátott.
A porzók és a bibeszál egymáshoz viszonyítva
2—3-féle hosszúságú lehet. Tokjuk válaszfallal
kovád. A L. salicaria L. (réti füzény, fűzfalevelii fű) nedves helyeken, füzesekben gyakori.
Levele lándzsás, szőrös. Bíborszínű virágai hosszú
füzérben állanak. Igen nagy elterjedtségü növény.
Vele együtt, de ritkábban fordul elő a L- virgatum L. Jó takarmányfüvek. Egyesek kerti nö
vények, pl. a L. Purshianum Steud. Észak-Ame
rikából.
Lythyne, 1. Litene.
Lytoceras (paieont.), 1. Ammonitok.
L y t t a vesieatoria (áltat), 1. Körisbogdr.
Lyttelton, kikötőváros, 1. Ghristchurch, 2.
Lyttelton (ejtsd: íitt'ifn), 1. George, lord, angol
államférfiú, történetíró és költő, szül. Hagleyben
(Worcestershire) 1709 jan. 17., megh. u. o. 1773
aug. 22. Walpole kormánya alatt választották
be az alsóházba s 1744. a kincstár lordja, 1755.
pedig a kincstár kancellárja lett. Fő történeti
munkája: History of tho life of Henry II. (London
1777, 4 kiad., 6 köt.). Egyéb müvei; Dialogues of
the dead (1765, 4. böv. kiad.); Poeticái works
(1785).
2. L., George William, lord, az előbbinek
unokája, szül. Londonban 1817 márc. 31., megh.
u. o. 1876 ápr. 19. Az angol népoktatásügy főkormánybiztosa volt 1869—74-ig. Ó alapította
Új-Zéland szigetén a Canlerbury nevű teokratikus színezetű mintagyarmatot, melynek főváro
sát az ő nevéről nevezték el L.-nak.
3. L-, Neville Gerald, sir, angol hadvezér, az
előbbinek második fia, szül. Hagleyben 1845 okt.
28. Az angol hadseregbe lépve, Kanadában és
Indiában szolgált. 1882-ben résztvett Egyiptom
megszállásában, azután Gibraltárba és Bombayba
volt beosztva. 1898-ban Kitchener alatt Szudán
ban harcolt, mint tábornok. A búr háborúban
(1899—1902) a natáli harctéren működött dan
dár- majd hadosztályparancsnoki minőségben.
Kitchener hazatérése után 1902. ő lett a délafrikai
angol sereg fővezére. 1904 febr. a vezérkar főnö
kévé nevezték ki, 1908. pedig az Írországi csapa
tok főparancsnoka lett.
Lytton (ejtsd: litn), l. Edward George Earle
Bulwer-L., angol regényíró és államférfiú, szül.
1803 máj. 25. Londonban, megh. 1873 jan. 18.
Torquayben. William Earle Bulver tábornok leg
ifjabb fia volt. Első költői kísérleteit Byron hatása
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alatt írta, ezekkel, valamint Falkland (1827) c.
rogényével nem aratott sikert. 1827-ben házas
ságra lépett az ír származású Rosina Wheelerrel (1. alább). Polham (1828) c. regényével egy
csapásra korának legolvasottabb regényírója lett.
Következő regénye: The Disowned (1829) John
son korába, Devorcux (1829) pedig Addison és
Popé idejébe vezet. Paul Clifford-dal (1830) új
irány kezdődik munkásságában, a betörő-regé
nyek sora. Ilyen az Eugene Aram is (1832). 1833.
hosszabb időt töltött Olaszországban, ottani be
nyomásainak eredménye legkiválóbb alkotása:
The Last Days of Pompeii (1834, magyarra ford.
Gaal Mózes: Pompeji pusztulása, Budapest 1903
és Wirtzfeld Béla: Pompeji utolsó napjai, Jász
berény 1900), amoly az ókori életnek és a keresz
ténység kialakulásának oly hü és óletteljes képe,
hogy e tekintetben páratlanul áll a világiroda
lomban. Ezt követte Rienzi the last of the tribunes (1835, magyarra ford. Gdlszécsi, Ödön, Buda
pest 1843—44), a középkori római társadalom
nak komor képe, Wagner Richárd hasonló című
operájának forrása. Ernest Maltravers (1837)
tárgya egy ifjú lelki fejlődése, aki öntudatosan
küzd természetének hibái ellen, míg végre úrrá
lesz rajtuk. Night and Morning (1841, magyarra
ford. Vajda Péter : Éj és korány, Budapest 1843
és Ballá Mihály: Éj és virradat, Budapest 1909)
két család sorsának tárgyalása kapcsán a társa
dalmi osztályok közötti ellentéteket mutatja be.
The Last of the Barons (1843) tárgya a fehér és
a piros rózsa harca és Warwick gróf története.
Lucretia (1846) és Harold (1848) c. regényeit a
kritika élesen támadta, mire névtelenül adta ki
The Caxtons (1850) c. humorisztikus regényét,
amelyet a közönség nagy tetszéssel fogadott.
Drámái, mint: The Lady of Lyons (1838), Richclieu (1838), Money (1840), jelentékeny színpadi si
kert értek ugyan el, de valódi drámai értékük
nincs. L. 1831. képviselő lett és azóta élénk részt
vett a politikában. 1838-ban nemességre emelték.
1841-ben a whig-párt bukásával ő is elvesztette
mandátumát és csak 1852. lett ismét a parlament
tagja. Édesanyja halálakor 1843. nagy vagyont
örökölt, ekkor családnevébe anyja nevét is fel
vette és ezentúl mint Sir Edward Bidicer-L.
szerepelt. Derby minisztériumában ő töltötte be a
gyarmatügyi tárcát és nagy érdemeket szerzett
Columbia és Queensland gyarmatok szervezése
körül. Ezen idő alatt írta What will he do with
it? (1858) c. regényét. A második Derby-minisztériiun megalakulásakor (1866), mint Knebworth
báróját kinevezték a lordok háza tagjává, defülbántalmai miatt, melyek következtében később
hallását teljesen elveszítette, lassankint végleg
visszavonult a politikai élettől. Életének utolsó
éveiben írta The Coming Race (1871, magyarul:
A jövő nemzedéke, ford. Fái J. Béla, Budapest
1879), The Parisians (1873, magyarul: A párisiak, ford. Fái J. Béla, Budapest 1875) és Pausanias (1874, magyarul Gyene Gusztáv fordításá
ban, Budapest 1878) e. regényeit. Mint regényíró,
különösen emelkedett költői felfogása, mély élet
filozófiája és szemléletes előadásmódja által válik
ki kortársai közül; képzelötehetsége és föltaláló
ereje sohasem hagyja cserben, de a jellemrajz-
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bari és az elbeszélés valószerüségében nem éri
utói az angol regény nagy mestereit. Műveinek
legjobb, kiadása a Knebworth-Edition (38 köt.,
1874). Életrajzát megírta ós hátrahagyott iratai
val kiegészítette íia: Bulwer's Life, Lettére and
Literary Remains by his Son (London 1883,2 köt.).
Felesége: Rosina, Lady Buhcer, szül. 1807.
Limoriekben, megh. 1882 márc. 12. Londonban.
Francia Wheeler leánya volt. Húsz éves korában
feleségül ment Bulwerhez, do később elvált tőle
és Cheveley or the Man of Honour (1839) című
regényében keserűen kifakadt ellene. Mégnéhány
regényt irt, amelyek a társadalmi viszonyok hü
rajza által tűnnek ki: Miriam Sedley (1851);
Behind the Scenes (1854); Very Successf ul (1857).
V. ö. Louísa Dei'ei/, Life of Rosina, Lady Lytton
(1S87).
2. L., Edicard Róbert Earle Bulicer-L., an
gol költő és államférfiú, L.1. fia, szül. London
ban 1831 nov. 8., megh. Parisban 1891 nov. 24.
1849-ben a diplomáciai pályára lépett, 1874.
Lisszabonban nagykövet, 1876. pedig India alkirálya lett. Mint ilyen 1877 jan. 1. Viktória an
gol királynőt India császárnőjévé kiáltotta ki és
1878—79. az afgán háborút vezette. Miután earl-lé
nevezték ki, lemondott e méltóságáról és vissza
tért Angliába. 1887-ben párisi nagykövet lett.
Mint író. Owcn Meredith álnév alatt lépett a nyil
vánosság elé. Nevezetesebb művei: Clytemnestra,
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the Emis Return and other Poems (1855); The
Wanderer, a Collection of Poems in Many Lands
(1859); The Ring of Amasis (regény, 1863). Valódi
neve alatt adta ki Chronicles and Characters
(1867) c. történelmi költeményeit, Orvai or the
Fool of Time (1869) lengyel eredeti után készült
drámáját és Glenaveril, or the Metamorphoses
(1885) c. eposzát.
3. ti-, William Henry L., Earle Bulwer, Lord
Dalling, angol diplomata és Író, L. 1. testvér
bátyja, szül. Londonban 1801 febr. 13., megh.
Nápolyban 1872 máj. 23. 1829-37-ig több követ
ségnél volt alkalmazva. 1844—48-igteljeshatalmú
miniszterként működött Spanyolországban. 1848ban azonban Narvaez miniszter Bulwert Madrid
elhagyására kényszeritette, mert állítólag a köz
társasági pártot támogatta. 1848 aug. havában
Bulwer titkos megbízásban járt Parisban, 1849.
pedig mint washingtoni követ megkötötte az
ú. n. Clayton-Buhver-féle szerződést. 1852—55-ig
Toscanában volt követ, 1857—66-ig pedig Kon
stantinápolyban. 1871 márc. Viktória királynő
Dalling lordjává, earl-lé és egyúttal peer-ró ne
vezte ki. Művei: Francé, Social, Literary, Political (London 1833, 2 köt.); The Monarchy of the
Middle Classes (1834, 2 köt.); Historical Charac
ters (London 1875, 5. kiad). V. ö. Steplien, Dict.
of Nat. Biogr. (VII.).
Lytva vára, 1. Csábrág vára.

Ly.
Ly, ly, a magyar ábécének 18-ik betűje, mely
az Z-ből úgy van szerkesztve, mint az w-ből ny,
a í-ből ty.
Ly, ínyhangú (v. jésltett) mássalhangzó (1. Han
gok). Ma jóformán csak a palócok ejtik eredeti
tisztaságában. A legtöbb nyelvjárás j-t mond he
lyette : juh, gója stb. A dunántúli nyelvjárások
jobbára Z-nek ejtik: gúla, Mihál stb.
Lyaucz, kisk. Hnnyad vm. körösbányai j.-ban,
(i9io) 247 oláh lak., u. p. Körösbánya, u. t. Alvácza.
Lyukacsos kő, Zay Mineralogiájában a hab
követ nevezi így.
Lyukacsosság v. likacsosság a testeknek az a
sajátsága, hogy az alakjuk által elfoglalt tért
nem töltik ki teljesen, hanem hogy anyaguk
folytonossága kisebb-nagyobb hézagok (likacsok)
által van megszakítva. Az atom-elmélet értelmé
ben mind a háromféle halmazállapotú testek atom
csoportokból (molekulák) állanak, melyek egy
mással nem érintkeznek közvetetlenül, hanem
érzékileg észre nem vehető közök által egymástól
el vannak választva. Ezen értelemben véve a Ly.
minden testben megvan, tehát a testek általános
tulajdonságának tekinthető. Közönségesen Ly.
alatt számos szilárd testnek azt a szerkezetét ért
jük, melynél fogva azoknak különben folytonos
nak látszó anyaga többé-kevésbbé könnyen észre
vehető üregekkel (csatornákkal) mintegy át van
szőve, mint pl. a kenyéré, horzsaköé és sok más

testé. Némely anyagnál a Ly.-nak e neme még
nagyitóval sem vehető észre és csak kísérlet útján
mutatható ki; így pl. az arany vagy ezüst ilyen
értelmüLy.-a az által tűnik ki, hogy nagynyomás
alatt a víz rajtuk átsajtolható (a firenzei akadémia
kísérlete). A Ly. e neme nem tekinthető a testek
általános tulajdonságának;. az üveg pl. ilyen
értelemben véve nem likacsos.
Lyukacsos téglák készítésekor az agyaghoz
sejtkvarcot (csiszoló pala, infuzoria-föld) kever
nek vagy szerves anyagokat, ú. m. fürészport,
szecskát, szénport stb. Ez utóbbiak a tégla égeté
sekor elégnek és helyettük üregek maradnak
vissza. Az ilyképen nyert könnyű Ly.-ból választó
falakat, boltozatokat stb. építenek. Jelenlege célra
inkább lyukas (üreges) téglákat használnak.
Lyukas kása, 1. Karimás kása.
Lyukaslevelü fü (növ.), a. m. Hypericum perforatum, 1. Hypericum.
Lyukas mogyoró, régi magyar kifejezés; je
lentése : hitvány, értéktelen jószág. Ly.-nak ne
vezte Csernátony Lajos a bihari pontokat az El
lenőr 1874. évfolyamában.
Lyukas téglák (üreges téglák), fali téglák, me
lyekben szabályos üregek vannak. A Ly.-ból könynyü falakat építenek. A Ly. olcsóbban szállíthatók
és gyártásuk is előnyösebb, mint a tömör tégláké,
mivel a vékonyfalú Ly. gyorsabban száradnak.
Lyukasztás a fémiparban: hengeralakú üre
gek, lyukak létesítése a fémben. A Ly. általában
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kétféle módon eszközölhető, forgó főmozgással v.
egyenes vonalú munkamozgással. Előbbi az úgy
nevezett fúrás (1. o.), amelyet fúrógépek eszközöl
nek. Utóbbi a tulajdonképeni Ly. (1. az ábrát).
Ilyenkor a tárgyat Tégy az előállítandó lyuk
keresztmetszetnél valamivel nagyobb kereszt
metszetű lyukgyűrűre, matricára M teszik s a
lyukasztó-szerszámot S nagy erővel a tárgyra
szorítják. A szerszám keresztmetszete ugyan

szelvénnyel ellátott nyomtatványok, levélbélye
gek stb. A L.-éknek igen sok fajtája van ma már
használatban. Vannak kézzel, lábbal és villamos
sággal v. transzmisszióval hajtható gépek.
3. L., 1. Irodai gépek.
Lyukasztó vonalak. A lyukasztó (perforáló)
gépek költségét megtakarítandó, a betűöntödék
acélvonalakat gyártanak, amelyek kellő egyengetéssel nyomás közben perforálják a papirost.
Az ilyen Ly. leginkább betümagasságuak és szag
gatott v. gömbölyű lyukakat vágnak. Egyengetésük kartonszalagokkal történik.

Lyukasztás.

Lynkasztó gép.

akkora, mint a lyuké s annak alakja szerint körv. más keresztmetszet. G villa megakadályozza,
hogy a Ly. után a szerszámmal a tárgy is fel
emelkedjék.
Lyukasztó gép, 1. vas és fémek lyukasztására
szolgáló szerszámgép. Rendesen erős öntött vas
állványa van (1. az ábrát: A) s a szerszámtartó
szántB körhagyótárcsa hozza alternatív egyenes
vonalú mozgásba. Nagyobb gépeken az excenter
hajtása rendesen transzmisszióról H történik,
amelynek forgását nagy fogaskerék-áttételekkel
igen meglassítják. S a lyukasztó szerszám, Jlí a
matrica é s f f a tárgy felemelkedését megakadá
lyozó villa.
2. L.-(pe>foráló gép), olyan nyomtatványok
átlyukasztására való, melyeket egy vagy több
darabra kell választani egymástól. Ilyenek pl. a

Lyukfúró gép. A vasúti felépítmény építésé
hez és fentartásához sin- és talpfafúró gépeket
használnak. A sinfúró gépek legtöbbnyire egy
szerű könnyű vaskeretek, kézzel hajtott fúrókereppel, melybe szívalakú lapos fúróbetéteket
tesznek. Nehezebb, fogaskerékáttétellel hajtható
fúrógépeket nagy súlyuknál fogva kevésbbó hasz
nálnak. A talpfákat a szegek, illetve talpfacsa
varok helyén rendesen telítés előtt a telítőtelepeken stabil gépeken előtúrják ós legtöbbnyire
egyidejűleg a sin felfekvési helyén gyalulják is.
Áítalában csak a folyóvágányok talpfáit fúrják
elő, néhol azonban a váltótalpfákat is.
Lyukfürész, 1. Fürész.
Lyukvéső, 1. Véső.
Lyukvetés, 1. Makkrakás.
Lyuta, község, 1. Havasköz.

M.
M, m, a magyar ábécónok 19. betűje (lat. és
gör. M), afeniciai mem = viz szótól származik.
ÍJ. Írás.
2
3
m a. m. méter; m a. m. négyzetméter; w a. m. köbméter.
m a nyelvtanban : masculinum.
wi., méneskönyvekben, lóversenyprogrammokon stb. a. m.
mén.
M (dentes molares), a jápfogak közül azok, melyek csak egy
szer nőnek meg és nem változnak. Gazdasági háziállataink
nál M,, M, és M, togat különböztetünk meg; M, a zápfogsor
i-ik, Ms az ötfidík és M3 a hatodik vagyis utolsó zápfoga.

M mint osztrák pénzverdéi jegy 1866-ig, 1, 5 és 25
krajcárosokon a . ^ . Milano.
Jl (vagy 9Jíf) a német márka (Mark) rövidítése.
M mint római szám ~ 1000 (mille).
M a latinban a. m. Marcus, Manlius, Magister stb. M'
a. in. Manius; angol nevekben: Mac (1. o.).
M francia rövidítés e helyett Monsieur (úr); MM. a. m.
Messieurs (urak).
Y- (gör. mi) a. m. mikron, a mikroszkópiában egy
ezredrész milliméter, mikromilliméter; pl1- a. m. egyez
redrész mikromilliméter, a fényhullámok mérésére szolgáló
egység.

M
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Beirutban 1884). Később Luzúm má Iá jalzam
M hang, orrhangu ajakhang, 1. Hangok.
M a zeneirodalomban gyakori rövidítés: 1. c. epigrammáival (Bombay 1303 és Kairó 1306.
Orgonaművekben a. m. manuál (Hl. manualiter, hidzsra) keltett feltűnést, melyekben kortár
vagyis csak kézzel játszandó [pedál nélkül]). — sai vakhitét és alakoskodó vallásgyakorlatát kí
2. Zongoramüvekben a francia main vagy az olasz méletlenül ostorozza. Társadalmi felfogását az
manó (kéz) rövidítése; m. d. = main droite, manó aszketizmus és a pesszimizmus jellemzi; ideálja
destra, jobb kéz ; m. g. = main gauche, m. s. = a nőtlen állapot. Híresek tudományos levelei
manó sinistra, balkéz. — 3. m = mezzo (1. o.) (kiadta Margóikrath, Oxford 1898), különösen
a következő összetételekben: mf= mezzoforte, egy Riszálet al-ghufrán (a bűnbocsánat levele,
mp = mezzo piano, m. v. = mezza voce. — 4. Kairó 1903) c. levólalakú értekezése. V.ö. Kremer
Alfréd, Über die philosophischen Gedichte des
M. M- = Malzel metronómja (1. Ütemmérő).
M., latin rovarnevek után Meigen Johann Abú-l-'Alá al-M., eine kulturgeschichtliche Studie
(Wien 1888); Rieu, De M. vita et carminibus (Bonn
Wilhelm nevének rövidítése, 1. Meig.
M. A. a. m. Magister artium (ang. Master of 1843).
árts, franc. Mailre és árts), 1. Magister.
Maartens, Maarten (családi nevén: Joost
Ma (ol.) a. m. hanem, de ; mint összekötő sró Marius Willem van der Poorten-Schwartz),
pl. a következő zenei jelzésben : allegro ma non hollandiai származású angol regényíró, szül.
troppo a. m. gyorsan, de nem túlozva.
Amsterdamban 1858 aug. 15. Tanulmányai végez
Ma v. Amnias (a. m. Anya), Kis-Ázsia ókori tével egy ideig az utrechti egyetem magántanára
indogermán lakosainak legfőbb istenasszonya, volt, majd kizárólag a regényírásnak szentelte
embert és állatot egyaránt tápláló és oltalmazó, életét. Hírnevét The Sin of Joost Avelingh (1889)
hatalmas istenség. Különösen jelentőségteljes c. regénye alapította meg. Ezt követte főműve :
volt az ephesosi M.-kultusz, melyben azonban a God's Fool (1892), egy vak és siketnéma fiú tör
M.-t Artemis néven nevezték (1. II. köt. 126. old. ténete ; továbbá : My" Lady Nobody (1894); Her
2. ábráját és magyarázatát). Másutt Bhea vagy Memory (1898); Somé Women I have Known
Kybele (1. o.) volt a rneve az Anya-istenségnek, (1901); My Poor Relations (1903); Dorothea
kinek tisztelete Kis-Ázsiából Görögországba, sőt (1904); The Healers (1906); The New Religion
Kr. e. 20-í. Rómába is eljutott. Ettől kezdve Ró (1907); Brothers Ali (1909); The Price of Lis
mában a Magna Mater (Nagy Anya) hivatalos Doris (1910); Harmen Pols : Peasant (1910); Eve,
an incident of paradise regained (1912).
kultuszban részesült.
Maas (franc. Meuse, Istt.Mosa), aRajnatestvérMaacha, 1. Maecha.
folyója; ered a Plateau de Langres-on a francia
Maád, község, 1. Mád.
Ma'an, város Arábia ÉNy.-i határán, a Mekka Haute-Marne départementban, Franciaországban
vasút mellett, kb. 3000 lak. Fővárosa 2az 189-í. fölveszi a Chiers és Semoy folyókat, Givetnél ér
szervezett M. szandzsáknak (32,600 km ,130,000 Belgium területére, itt beléje ömlik a Sambre és
Ourthe, majd átfolyik Hollandián, ahol a Roer,
lak.).
Maanselka, alacsony sziklahát-vidék Finn Niers és Donimel folyókkal gyarapodik, közle
országban a Tana forrásvidékén. Három ága van kedik a St. Andries-csatorna által a Rajnával,
s ezekkel Finnországot több medencére osztja: vele Loevensteinnél egyesül is; ezentúl Merwe
1. lappmedence, vizei a Jeges-tengerbe folynak; vagy Merioede a neve s a Biesboschba szakad;
2. boiteni medence, Uleáborg és Vasa tartozik ez Dordrechtnél két ágra oszlik, mindkettő az
ide; 3. satakundai, lefolyása a Kumo a Balti Északi-tengerbe ömlik. Deltájának főága az Újtengerbe ; 4. tavestehusi, vizeit a Kymmene a M., a legészakibb, Briel alatt ér a tengerbe ; a kö
Finn-öbölbe viszi; 5. sáimai, amely a Ladoga- zépső ág neve Haringvliet (végén Flakkee folyó)
és Hellevoetsluisnál torkollik; a D.-i v. Kramtóba küldi folyóit.
mer-ág Hollandsch Dieptől elágazik és Goeree
Maar, 1. Vulkántólcsér.
A M. hossza 804
Maár Bonifác (keresztnevén János), bencés meg Schouwen közt torkollik.
2
tanár és történettudós, szül. Devecseren 1788., km., vizterülete 48,600 km , legnagyobb széles
megh. Balatonfüreden 1855.1811-től 1821-ig mint sége Gorkumnál 326 m.
gimnáziumi tanár működött s egy ideig Bécsben
Maasbree, város Limburg németalföldi tarto
a Somogyi grófi családnál nevelői állást töltött mányban, (i9io) 8775 lak., cukor-, sör- és szesz
be, ami nagyobb utazásokra adott neki alkalmat. gyártással, vászonszövéssel és élénk kereske
1821—1850-ig a győri királyi akadémián az egye déssel.
temes és a magyar történelem tanára. Eredetileg
Maaseijk, város, 1. Maeseyck.
latin nyelven szerkesztett Egyetemes történelem
Maaslandsluis, város, 1. Maassluis.
című, több kötetre tervezett kézikönyvét magya
Maass, Ernst, német klassz, filológus, szül.
rul 1853—54. kezdte nyomtatásban közzétenni, Kolbergben 1856 ápr. 12. 1886-ban r. tanár a
ebből azonban csak a két első kötet jelent meg. greifswaldi, 1895. a marburgi egyetemen. Művei:
Máarib {Arbith, béb.), a zsidók esti imájának De biographis Graecis (1880); Analecta Eratosthenica (1883); Aratea (1892) (e három a Philol.
neve.
Ma'arrí, Abú-l-'Alá al-, arab költő, szül. a Untersuchungen c. berlini vállalatban); Orpheus,
Háma melletti Ma 'arra helységben (Sziria) 973., Untersuchungen zur griech., röm., altchristl.
megh. 1057. Gyermekkorában megvakult; mint JeEseitsdichtung (München 1895); Griechen und
költő eleinte Mutanabbi (1. o.) nyomdokaiba lépett; Semiten auf dem Isthnras von Korinth (Berlin
e korszakából való Szakt al-zand című divánja 1902); Die Tage9götter in Rom und den ProvinfmegjelentBulákbaul286.,Kairóbanl304.hidzsra, zen (u. o. 1902), Der Genius der Wissenschaft
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(Marburg 1909); Göthe und die Antiké (Berlin
1912). Kiadások : Seholia in Iliadem Townleyana
(London 1886—89, 2 köt.); Arati Phaenomena
(Berlin 1893); Commentariorum in Aratum reliquiae (u. o. 1898); Hygini ad M. Fabium liber
(u. o. 1900).
Maassen, Friedrich Bernhard Ghristian,
német egyházjogász, szül. Wismarban 1823 szept.
24., megh. Innsbruckban 1900 ápr. 9. Ügyvéd lett
és a Norddeutscher Korrespondent c. konzervatív
lapot szerkesztette. Miután a katolikus vallásra
áttért, 1855. a pesti egyetemen a római jog rend
kívüli tanára lett, majd Innsbruckba került, ahol
1857. rendes tanár lett. 1860-ban Grácban, 1871.
Bécsben lett tanár. Örökös tagja volt az osztrák
urakházának és tagja a bécsi tudományos aka
démiának. Főimmkája: Geschichte der Quellén
und der Literatur des kanonlschen Rechts im
Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters
(Graz 1870, 1. köt.). Egyéb munkái közül neve
zetesebbek : Der Primat des Bischofs von Rom
(Bonn 1853); Neun Kapitel über freie Kirche und
Gewissensfreiheit (Graz 1876).
Maassluis (Maaslandsluis), város D.-Hollandia németalföldi tartományban, (1910) 9175 lak.,
jelentékeny hering-halászattal.
Maastricht (Maas-Trecht, Maestriecht, Mastricht), Limburg németalföldi tartomány fővá
rosa, (1913) 38,759 lak., üveg-, fayence-, papír-,
szivar-, hangszer- és sörgyártással, szeszünomítókkal; élénk kereskedéssel, nyilvános könyv
tárral. Kiválóbb épületei: a városháza (1652—
1683), a Szervác-templom, amelynek alapítása
Nagy Károly idejébe esik, az arzenál és a szín
ház. A rómaiak korában Trajedum ad Mosam
néven itt katonai állomás volt. AIV. sz.-ban már
mint várost említik. 1579-ben Farnese Sándor,
1632. Frigyes Henrik herceg, 1673. XIV. Lajos,
1748. ismét a franciák foglalták el. 1793-ban
a franciák sikertelenül bombázták, de 1794. be
vették. 1795-ben Franciaországhoz csatolták és
Meuse-Inférieure département székhelyévé tették.
Maasym, a Herkules csillagképnek X-val jel
zett ötödrendü csillaga.
Maatschappij (holl., ejtsd: mátsnapej), általá
ban társulat, közelebbről kereskedelmi társulat,
hajólegénység.
Ma' ázan v. Mu'dzún, az arabok pásztorosz
tálya, a fellahnál alsóbbrendű, juh- és kecske
tartásból ól a források közelében.
Mába Forst. (n»v.), az Ébenfafélék fája v. cser
jéje, 63 fajjal, a Földnek tropikus és szubtrópikus
tájain. A Diospyrosszal közelről rokon. Levele
váltakozó, osztatlan, apró virága a levél tövében
nő, háromtagú. Egyes fajoknak fáját, másoknak
bogyótermését használják.
Mabea Alibi, (növ.), az Euphorbiaceae (Fütejfélék) család génusza; 16 faja Amerika tropikus
részén (főkép Brazília, Gujána) honos, egylakú
fa v. felfutó cserje. Porzós virágukban 12—50,
igen rövid porzó van, csészéje 5 hasábú. Virág
zatuk buga. Termésük 2 szemre esik szét, mind
egyikben kemény belső héj van. A gujánai M. pirtri Aubl. tejnedvéből kaucsukot nyernek, ágai
ból pipaszárat készítenek. A M. fistidifera Mart.
kérge orvosság.

Mábejn, arab eredetű török szó, jelenti a török
lakóháznak azt a helyiségét, mely a férfltermeket
a női lakosztálytól, a háremtől elválasztja. Átvitten jelenti mai nap a szultán lakosztályát,
főleg pedig azokat a helyiségeket, ahol audien
ciákat tart. Teljes török neve M.-ih umájun, vagyis
császári lakosztály. Innen mábejudzsi v. mábejn
müsiri, a szultán főudvarmestere.
Mabikéreg v. pálomahi-kéreg, 1. Coluhrina.
Mabille-féle borsajtó, álló csavarorsós és két
karú emeltyűs sajtó, mely nagy nyomással gyor
san működik és kevés helyet foglal el.
Mabillon (ejtsd: —üon), Jcan, francia tudós, szül.
St.-Pierremontban (Champagne) 1632 nov. 23.,
megh. Parisban 1707 dec. 27. 1653-ban St.-Rémyben a bencések rendjébe lépett. A Szt. Móric-kon
gregáció megbízásából kiadta Szt. Bernát műveit
(Paris 1667, 2 köt.). Nagyobb utazásokat tett Bur
gundban, Németországban (Vetera analecta, Paris
1675—85, 2 köt.) ós Olaszországban (Museum
italicum, u. 0. 1687—89, 2 köt., 2. kiad. 1727),
ahol a királyi könyvtár számára több mint 3000
ritka könyvet gyűjtött. Legnevezetesebb mun
kája a De re diplomatica (Paris 1681, pótlék
1707; kiadta még Buinard 1709. ós Ádimari
Nápolyban 1789), melyben rendje érdekében a je
zsuiták által kétségbe vont okiratok eredetiségét
bizonyítja és amellyel a diplomatikai tudomány
megalapítója lett. Acta sanctorum ordinis S. Benedicti in saoculorum classes distributa (Paris
1668—1702, 9 köt.) és Annales Ordinis S. Benedicti (u. 0. 1703—1713, 5 köt.) c. munkáiban a
Szt. Benedek-rend első kritikai történetét adja.
Egyéb munkáit és levelezését halála után adták
M. V. ö. Horvát Árpád, M. J., a diplomatika meg
alapítója (Budapest 1885).
Mabinögion (kymri nyelven) a. m. a mabinog (dalnok ifjú) elbeszélései. Ezen a néven is
meretes négy wallisi mese a Hergest c. kymri kéz
iratban. AM.-t eredeti alakjában kiadták Rhys és
Evans (Oxford 1887).
Mably, Gábriel Bonnot de, francia történetíró,
szül. Grenobleban 1709 márc. 14., megh. Parisban
1785 ápr. 23. Condillac filozófus testvére volt. Az
egyházi rendbe lépett s mint Tencin bibornok
titkára több diplomáciai küldetésben is rószt vett.
Műveiben a politikát az erkölcstan elveivel igyek
szik összeegyeztetni s az államot a primitív idők
ben elfoglalt alapra szeretné visszahelyezni. Főbb
müvei: Entretien de Phocion sur le rapport de la
morale avec la politique (1763); Observations
sur l'histoire de Francé (1765); Maniére d'écrire
Fhistoire (1782). V. ö. B. L. Barthélemy, L'abbó
de M. (Paris 1886); M. Gascheau, Les idées économiques chez quelques philosophes du XVIII-e s.
(u. 0. 1903).
Mabuia (állat), 1. Ydkondokgyík-félek.
Mabunda, 1. Maruce-Mambunda.
Mabuse, Jan, németalföldi festő, 1. Gossart.
Mac (gael nyelven, ojtsa: mek), gyakran rövi
dítve Mc v. M is, a. m. fiú; igen gyakori külö
nösen skót családnevekben, pl. Macdonald, a. m.
Donald fia.
Maca (áltat), 1. Durbincs.
Macabre, danse M. (franc, ejtsd: daKsz malcábri
a. m. haláltánc (1. 0.). A M. szó eredetileg Mr-
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tham gróf (ford. Szász Károly, u. o. 1886); Ma
chiavelli, Lord Bacon, Milton (ford. B. P.) ; Dante
(ford. Szülik József, Győr 1892); Johnson Sá
muel (ford. Aszalay Gyula, Budapest 1897); Az
angol restauratio vígjátékairól (ford. Witzfeld
Béla, u. 0. 1903); Goldsmith Olivér, Bunyan Já
nos (ford. Aszalay Gyula, u. 0. 1905); Gladstone
M a c A d a m (ejtsd : mek eddem), John Louchll, az egyház ós áliam viszonyáról (ford. Tankó
skót mérnök (1756—1836), a makadam-utak (1. o.) Béla, Szászváros 1911); WilliamPitt (ford. Kállay
Béni, Budapest 1914). M.-t a Magy. Tud. Aka
feltalálója.
démia 1858 dec. 16. külső tagjai közé választotta,
Macája-vaj (növ.), 1. Pálmák.
emlékbeszédet Trefort Ágost mondott felette.
Macao, portugál gyarmat, 1. Makaó.
V. ö. Ottó Trevelyan, Life and letters of Lord
Macarius, szentek, 1. Makár.
Macarsca (Makarska), az ugyanily nevű dal M. (London 1876, 2 köt.); Kinkéi, M„ sein Lében
mát kerületi kapitányság székhelye, a Canale und sein Geschichtswerk (Basel 1879); Mac Gredella Brazza egyik öblénél, (1910) 12,155 lak., for gpr, Lord M. (London 1901); Gsengery Antal,
galmas kikötővel, halászattal ós kitűnő borter Államférfiak (Budapest 1875).
Macbeth (ejtsd: mekbet), skót király (1040—57),
meléssel. A város külseje egészen olaszos.
ki Duncan király meggyilkolása által került a
Macassar, város, 1. Makasszar.
trónra. 1050-ben Rómába zarándokolt, hogy bű
M a c a s u b a (növ.), 1. Pálmák.
Macaulay (ejtsd: mekaoie), Thomas Babington, néért vezekeljen. Négy év múlva Duncan fia,
Lord M. of Rothletj, angol történetíró, szül. Malcolm elvette tőle országának egy részét,
Rothley-Templeben (Leicester) 1800 okt. 25., 1057 aug. 15. pedig elesett a Lumphanan mellett
megh. Kensingtonban 1859 dee. 28. Az ügyvédi vívott csatában. Történetét a monda csakhamar
pályára készült, de inkább irodalommal foglal kiszínezte és ilyen formában lett Shakespeare
kozott már kora ifjúsága óta. 1825-ben jelent meg egyik tragédiájának hőse. V. ö. Kroger, Die
nagyhírű tanulmánya Miltonról, azután egész sor Sage von M. bis zu Shakespeare (Berlin'1904).
Macbeth (ejtsd: mekbet), Bobért Welker, angol
jeles tanulmányt irt Anglia kiváló politikusairól
és íróiról. Ezeket összegyűjtve 1843. adta ki: festő, szül. Glasgowban 1848., megh. London
Critical and historical essays címen (London, 3 ban 1910 nov. 1. Edinboronghban, majd a lon
köt.). 1830-ban beválasztották az alsóházba, hol doni müv. akadémiában tanult. Többnyire a skót
mint a whig-párt tagja élénk részt vett a Reform- falusi életből merített, intim hatású képeket fes
bili vitáiban. 1832-ben az indiai ellenőrző hivatal tett. Eredeti rézkarcokon kívül régi és új festők
tagja lett, 1831—38-ig pedig a kalkuttai főtanács művei után reprodukciókat is készített.
tagja volt s megszerkesztette az új büntető tör
Macca (több. maccót a. m. kovásztalan kenyér,
vénykönyv tervezetét. Hazatérve 1839—41-ig a laska, macesz), a zsidók húsvéti kenyere, 1.
Melbourne-kormányban a hadügyi államtitkár Azima.
ságot viselte. 1847-ben kibukott az alsóházból s
lUaccaluba (ejtsd: makká—) a. m. iszapvulkán
most egész hévvel fogott már előbb megkezdett (1. 0.), így nevezik Szicília szigetén.
nagy történeti munkája kidolgozásához. B klaszM a c c a r o n i v. maccheroni (ol.), 1. Makaróni.
szikusmüve: History of England from the aceesMac Carthy (M'Carthy, ejtsd: mekkárti), 1. Desion of James II. (London 1848—55, I—IV. köt., nis Florence, ir költő, szül. 1817., megh. 1882
1861, V. köt.) hat hónap alatt 5 kiadást ért s rög ápr. 7. Dublinben. Főbb müvei: The book of Irish
tön több nyelvre lefordították. Magyarul az Aka ballads (1846); Ballads, poems and lyrics (1850);
démia könyvkiadóvállalatában jelent meg Gsen- összegyűjtött műveit, kiváló műfordításaival
genj Antal és Zichy Antal fordításában (Budapest együtt, Poems címmel fia adta ki (Dublin 1884).
1875—77, 6 köt.). Pontos tárgyismeret, mesteri
2. M., Justin, ir politikus ós történetíró, szül.
jellemzések és az anyag művészi elrendezése tet Corkban 1830 nov. 22., megh. Folkestoneban 1912
ték e művet az angol irodalom remekévé. M.-ban ápr. 24. Mint újságíró működött s 1862—76-ig a
egyesült a kritikus, a költő, a filozófus ós a kitűnő Daily News munkatársa volt. 1879-ben válasz
stiliszta. Az események és személyek megítélésé tották be az alsóházba, hol az ir nemzeti pártnak
ben kiórzik következetes whig álláspontja. 1852— egyideig (1890—96) vezére is volt. 1900-ban
1856-ig újból tagja volt az alsóháznak, 1857. Bá visszavonult a politikai élettől. Nevezetesebb
ron M. of Rothley címen peerró nevezték ki. munkái: A history of our own times (1880—1905,
Tetemeit 1860 jan. 9. a Westminster-apátság 7 köt.). Megjelent magyarul is: Anglia története
templomának ú. n. költő-sarkában temették el. korunkban, ford. Szász Béla (Budapest 1886—87,
Pőmunkáján kívül megjelent még magyar for 1—3 köt., M. Tud. Akadémia kiad.); History of
dításban : M. beszéde a zsidók egyenjogosításáról the f our Georges and of William IV. (1881—1904,
(f ord. Fischer Lajos, Kolozsvár 1861); Byron (f ord. 4 köt.); The reign of Queen Anne (1902, 2 köt.);
B. P., Budapest 1877 és 1895); Barrere Bertrand Irelandandherstory(1903);Sir Róbert Peel(1891);
(ford. Angyal Dávid u. 0. 1879 és 1895); A pápa Popé Leo XIII., a biography (1896); The story of
ság (ford. B. P., u. 0. 1879 és 1895); Nagy Fri Gladstone's life (1898); British political leaders
gyes (ford. Szentkirályi Móric, u. 0. 1881 és (1904, 2. kiad.); Irish recollections (1911). írt még
1897); Lord Clive. Warren Hastings. Az angol számos regényt is.
Ketet-India meghódításának története (ford. Szász
3. M., Justin Huntly, író, M. 2. fia, szül. 1860.
Károly, u. 0. 1886); Hanroden János, Pitt, Cha- 1884 óta az angol parlamentben egy ir választócabrénak hangzott s tulajdonnév volt; a Machabée
(Makkabeus) név alakváltozata. Valószínűleg
annak a festőnek volt a neve, aki először festette
meg a haláltánc allegorikus jelenetét. V. ö. Ro
mánia 1895. évf.
JHacacus (állat), 1. Makákó.
Macacus-fül, 1. Morei-fül.
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kerület képviselője. Nagyobb történeti műve: The
French revolution (2 köt. 1890); Short history of
the United States (1898). Drámái közül legna
gyobb sikere volt a Gandidate-nek; írt költői
műveket is (Serapion; HaÜz in London; Harlequinade) és regényeket. Híresek fordításai per
zsából: Omar Khayyarn müvei; Rubaiyat (1889)
és The thousand and one days (1892).
iUuccliia (nov.), 1. Maqui.
Macchiavolli, 1. Machiavelli.
Macchio Károly báró, diplomata, szül. Nagy
szebenben 1859 febr. 23. Diplomáciai pályáját
1881. a stuttgarti osztrák-magyar követségnél
kezdte, mint attaehé. 1894-ben Konstantinápolyba
került, ahol követségi tanácsossá nevezték ki.
1899-ben Cetinjében volt miniszterrezidens, majd
1903. Athénben rendkívüli követ. 1907-ben a má
sodik hágai békekonferencián Ausztria-Magyar
ország második meghatalmazottja volt. 1908.
a közös külügyminisztériumba rendelték be szol
gálattételre s megkapta a belső titkos taná
csosi méltóságot. A következő évben osztály
főnökké, majd 1912. első osztályfőnökké nevezték
ki. 1914 augusztusában Mérey Kajetán utódjául
mint rendkívüli és meghatalmazott nagykövet az
osztrák-magyar nagykövetség vezetője lett Rómá
ban az olasz királyi udvarnál, mely állását az
olasz hadüzenetig (1915 máj.) viselte.
Mac Clellan (ejtsd: mekk-ieiien), George Brintőn,
északamerikai hadvezér, szül. Philadelphiában
1826 dec. 3., megh. Orangeban (New Jersey) 1885
okt. 29. 1845—48-ig részt vett a mexikói had
járatban. 1860-ban a St. Louis-Cincinnatii-vasút
elnökigazgatója lett. A polgárháborviban 1861
nov. 3. átvette az Unió összes seregeinek parancs
nokságát. De mivel nem tudott gyors sikert fel
mutatni, 1862 nov. 17. felmentették a vezérlettől.
A rabszolga-kérdésben ellenkezésbe jutott a kor
mánnyal s 1864. a demokraták elnökjelöltje volt
Lincolnnal szemben, de kisebbségben maradt.
1868-ban a newyorki kikötömunkálatok veze
tésével bizták meg. V. ö. Webb, Mc Clellans own
story: the war f or the Union (New York 1887);
Michie, Life of General M. (u. o. 1901).
Macclesfield (ejtsd: mekkiesztud), város Cheshire
angol eountyban, (1911) 34,804 lak., selyem- és pa
mutszövéssel; nagy sörgyárakkal; közelében a
Buckingham hercegek kastélyával.
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rangot kapott. V. ö. Osborn, Discovery of the
North-West-Passage 1850—1854 (London 3. kiad.
1859).
Mac Clure-öböl (ejtsd: mekkiúr—), mély öböl ÚjGuinea ÉNy.-i partján ; hossza 220 és szélessége
110 km. A Geelvink-öböltől 25 km. szóles föld
szoros választja el. 1663-ban Vink fedezte föl.
Mac Cormick (ejtsd: mekkormik), 'Róbert, angol
sarkvidéki utazó, szül. Runhamben (Norfolk) 1800
júl. 22., megh. 1890 okt. 2. 1827-ben Sir Parry
Bdwardot mint természettudós elkísérte észak
sarki útjára, többször beutazta az Északi és a Déli
Jegestengert., 1852. résztvett a Franklint kereső
expedícióban. Útleírása Voyages of discovery
in the Arctic and Antarctic seas, and round the
world (London 1884, 2 köt.) címmel jelent meg.
Maccs (az olasz )««rao-ból), eredetileg a. m.
rothadt; aztán átvitt értelemben a kártya- vagy
egyéb játékban elveszett ütéseket v. pontokat ia
M.-nak hívták; innen: valakit M.-csá tenni a. m.
előle minden ütést elvinni; M.-csá lenni a. m.
egy ütést sem csinálni.
Mac Culloch (ejtsd: _mek]raiiok), John Ramsay,
angol nemzetgazdasági író, szül. Whithorn szi
getén 1789 márc. 1., megh. Londonban 1864 nov.
11. 1828—3l-ig a londoni egyetemen volt tanár,
majd 1838. a Stationery Office ellenőre lett. Fő
művei : Principles of political economy (1825, 4.
kiad. 1819, új kiad. 1885) és Dictionary of commerce and commercial navigation (1830, 9. kiad.
1882). Egyéb munkái közül említést érdemel:
Dictionary geographical, statistical and historical (1842, több kiadást ért); On metallie and paper money and banks (1858).
Maccus (lat.), 1. Atellana fabula.
Macslou., állatnevek mellett Macdonald John
Denis, angol zoológus nevének rövidítése.
Macdonald (ejtsd: makdonái), Etienne Jacques
Joseph Alexandre, Toronto hercege, francia
hadvezér, szül. Sedanban 1765 nov. 17., megh.
Courcellesben 1840 szept. 24. A francia hadseregbe
lépve, a forradalmi háborúkban gyorsan emelke
dett. 1792 óta mint tábornok harcolt Belgium
ban és Hollandiában. 1796—97-ig Napóleon ve
zérlete alatt volt Itáliában. 1798-ban az Egyházi
Állam kormányzója lett, 1799. Moreau segítsé
gére sietett, de jún. 17—20-ig a Trebbia folyó
mellett vereséget szenvedett az egyesült osztrá
MacClÍntOCk(ejtsd:mekMintok),.pyattasLe0pC>W, kok- és oroszoktól. 1804. elvesztette Napóleon
sir, angol sarkutazó,szül. 1819.Üundalkban,megh. kegyét, de 1809. ismét belépett a hadseregbe s
1907 nov. 17. Londonban. 1848—49-ig rósztvett nagy része volt a wagrami győzelem eldöntésé
négy északsarki expedícióban, mely Franklin ben. Ezért Napóleon tábornaggyá és Taranto her
kutatására indult. Közben fölfedezte a M'Clintock- cegévé nevezte ki. 1810-ben Spanyolországban
fokot. 1859-ben, negyedik útján, Point Victory harcolt, az 1812-iki orosz hadjáratban pedig a
mellett ráakadt a szerencsétlen véget ért Frank- legszélsőbb balszárnyat vezette, mely York tá
lin-expedició maradványaira. 1872-ben admirális bornok porosz hadtestéből állott. 1813-ban mint
lett. Főmunkája: The voyage of Fox in the Arctic önálló hadvezér aug. 28. súlyos vereséget szen
vedett a Katzbach mellett Blücher porosz fő
Seas (1859, 5. kiad. 1881).
Mac Clure (ejtsd: mekkiúr), Bobért John le Me- vezértől. Az 1814-ikl szerencsétlen hadjárat után
surier, sir, angol sarkkutató, szül. 1807 jan. 28. ő ajánlotta Napóleonnak, hogy mondjon le. A 100
Wexfordban, megh. 1873 okt. 17. Portsmouthban. nap alatt nyugodtan maradt, azért XVIII. Lajos
1850-ben az angol kormány megbízta a Franklin- pair-ró és a becsületrend nagykancellárjává ne
expedicló felkutatásával. Ez útja közben meg vezte ki. A júliusi forradalom után courcellesi
találta Észak-Amerika sokáig keresett B.-Ny.-i kastélyába vonult vissza. Emlékiratait Ronsset
átjáróját. 1854-ben tért vissza Angliába, ahol föl adta ki (Souvenirs du marécltal Macdonald, Paris
fedezéseért 10,000 font sterling jutalmat s lovagi J1892).
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Macelj-hegység, 715 m.-ig emelkedő hegység
Mac Donald (ejtsd: mekdoneid), George, angol
költő, szül. 1824. Huntlyben (Aberdee'n), megh. Horvátország Ny.-i határán, az Alpokhoz (1. o.)
1905. szept. 17. Sagamoreban (Surrey). Neveze ta rtozik.
Macellum (lat.), a hús, hal, zöldség árulá
tesebb müvei: Poeticái works (2 köt. 1893); re
gényei: Dávid Elginbrod (1862); Alec Forbes of sára állandó épületekkel és boltokkal berendezett
vásárpiac a régi rómaiaknál. M. Liviae Rómá
Howglen (1865); The seabord parish (1868).
Macdonald (ejtsd: mekdoneid), John Mamsay, nak legrégibb ilyen vásárcsarnoka.
Macer, Aemüius, Veronából való latin költő,
angol munkásvezér, szül. 1866. Lossiemouthbab.
Thomas Lough liberális képviselő magántitkára Ovidius és Vergilius barátja, Kr. u. 16. Ázsiában
volt, később az újságírói pályára lépett s a Soeia- halt meg. Irt egy Ornithogonia és egy Theriaca
list Library c. lap szerkesztője lett. 1200-ban a c. tanköiteményt; töredékei Baehrensnól (Pragni.
munkáspárt titkárává választották. 1906-ban be poet. rom., Leipzig 1886).
került a parlamentbe, ahol 1911. az alsóház mun
Macerálás (a lat. nuícerare a. m. puhítani, lá
káspártjának vezére lett.
gyítani, gyöngíteni szótól), a gyógyszerészeiben
Mac Dowell (ejtsd: mekdau'i), 1. Erlward Ále- valamely szilárd anyagnak valamely folyadék
xandre, zeneszerző, szül. New Yorkban 1861 dee. ban (víz, szesz, ecet stb.) való áztatása szobahö18., megh. u. o. 1908 deo. 18. Parisban és Német mérséken hosszabb időn át, hogy belőle azokat
országban tanult, 1888. visszatért Amerikába, az oldékony anyagokat, melyek magasabb hőnél
1895—1904-ig a colombiai egyetemen tanított, szétbomlanának, kivonjuk (ú. n. hideg infusum,
1905. megőrült. Eredeti, érdekes egyéniség volt. 1. Illatos szerek). A szövettanban M. alatt a szö
Müvei közül nevezetesebbek : szimfóniái költe vetek puhítását, lágyítását értjük bizonyos folya
mények (A szaracénok, A szép Alva, Hamlet és dékokban, hogy ezáltal a sejteket különválaszt
Ofélia, Lancelot és Elaine); zenekari suite; in- hassuk. A víznek maceráló hatásával foglalkozik
diánus suite (Budapesten előadta a szimfóniái a vízből kifogott tetemeken a törvényszéki or
zenekar); 2 zongoraverseny; 4 karakterisztikus vostan. A köztakaró hámja fellágyul pl. a kézen
zongoraszonáta; számos zongoradarab; dalok. ésfőleg a sarkon, szürkés-fehérvakolatszerü,szét
kenhető péppé lesz, vagy az egész hám kesztyüV. ö. Laurence Gilman, E. M. D. (1905).
2. M-, Patrick, angol szobrász, szül. Belfast ujjszerüleg válik le az ujjakról; a haj letöredezik
ban 1799 aug. 12., megh. Londonban 1870 dec. 9. vagy kihull, miáltal a fej (mint pl. a tiszaeszlári
A londoni akadémián tanult. Klasszicista irányú, esetben) borotváltnak látszhatik. Ugyancsak M.-t
idealista szobrokon és csoportokon kívül sok mell szenvednek az anyaméhben elhalt s ott hosszabbszobrot és emlékművet készített. Ez utóbbiak kö rövidebb ideig veszteglő magzatok, melyek a
zül említendők: Belfast gróf szobra Belfastban, méhen belül nem mennek át bűzös rothadásba.
Exmouthé Greemvichben, Pitt Williamó a West A víznek, főleg a melegebbnek, ezt az áztató,
minster-apátságban, Turner festőé a londoni Szt. puhító hatását használják az anatómiában csont
vázak előállítására, hol a lágy részek maradó
Pál-templomban.
kait u. n. maceráló-készülékekben (vizes kádak)
JHace, súlymérték, 1. Masz.
Mace, adók. és pk.Varasd vmegye zlatari j.-ban, áztatják le.
0910) 2913 horvát lakossal; postahivatal, u. p.
Macerata (ejtsd: macseráta), 1. tartomány Olasz
Zlatar.
ország középső részében, területe 2773 km2, (1913)
Macé (ejtsd •. m&szí), Jean, francia író, szül. Paris261,640 lak. Termékei: déligyümölcs, szöllő és
ban 1815 ápr. 22., megh. u. o. 1894 dee. 13. A gabona. Járásai: M. és Camerino. — 2. M., fő
községi könyvtárügy és közművelődési intézmé városa M. tartománynak, püspöki székhely, vasút
nyek egyik szervezője volt hazájában, emellett mellett, (1911) 22,940 lak., cserépedény-készítés,
számos ifjúsági és népies ismeretterjesztő művet malmok és olajprések; régi körfalak. Jelentéke
is irt. Legjobb a L'histoire d'une bouchée de pain, nyebb épületei: a székesegyház, több palota, a
mely magyarul is megjelent Egy falat kenyér Mária-templom. Egyetemét 1290. alapították; csak
története c. (f ord. Szász Domokos, Kolozsvár 1867 jogi fakultása van. Közelében van a Septimius Seés Zigány Árpád, Budapest 1900).
verus alapította Helvia Recina, amelynek romjai
láthatók.
Macedo, miniatür-festő, 1. Clovio.
Macedo (ejtsd: maszéda), Joaquim Manoel de,
Macesz, 1. Macca.
brazíliai költő, szül. Sáo Joao de Itaborahy-ban
Macíarren (ejtsd :mekferr'n), George Alexander,
(Rio de Janeiro) 1820 jún. 24., megh. 1882. Rio sir, angol zeneszerző, született Londonban 1813
de Janeiróban, ahol a Dom-Pedro kollégiumban márc 2., megh. u. 0. 1887 okt. 31. A királyi
a történelem tanára volt. Drámai költeményeit zeneakadémia tanára, majd igazgatója volt. Irt
és regényeit a délamerikai és európai portugálok kilenc operát (a legnevezetesebb Robin Hood, 1860),
még ma is kedvelik.
oratóriumokat, világikarműveket(May-day, 1856;
Macedónia, 1. Makedonia.
The Lady of the Laké, 1877), 8 szimfóniát, 7 nyi
Macedónia, római táborhely Dáciában, a mai tányt, kamara- és egyházi zenemüveket. Neve
zetesek népdalgyüjteményei. Zeneelméleti köny
Szucság helyén.
Macedoniánusok, Macedonivs konstantiná vei nagyon elterjedtek. V. ö. Banister, G. A. M.,
his life, works and influence (18911.
polyi patriarcha követői, 1. Trinitas.
Maceió, Alagoas brazíliai állam fővárosa egy
M a c i i n . , állatnevek után William Macgilfélszigeten, a Lagoa do Norte laguna ós vasút livray skót zoológus (szül. 1796., megh. 1852.)
mellett, (1913) 40,000 lak., pamutszövés, gépgyár nevének rövidítése. Pőmunkája: A history of
tás é.s hajóépítés, Kikötője Imperatriz,
British birds (London 1839-41, 3 köt, és 1852,
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7 köt.); A manuál of British ornithology (2. kiad.,
London 1845); A history of the molluseous and
cirripedal animals of Scotland (2. kiad. 1844).
Mac Gregor, John, angol utazó, szili. Gravesendben 1825 jan. 24., megh. Boscombeban (Bornemouth mellett) 1892 júl. 16. 1849—1850-ig be
utazta Európát, Egyiptomot, Palesztinát. Később
nagy utazást tett Algériában, Tuniszban, az Egye
sült-Államokban, Kanadában. Fömunkái: Three
days in the East (1850); Our brothers and cousins
in a summer tour in Canada and the States (1859);
A thousand miles in the Eob Roy canoe on rivers
andlakesin Europe (1866—1891, 19. kiad.) ; The
Rob Roy on the Baltic (1867); The voyage alone
in the ya-wl Rob Roy (1867); The Rob Roy on the
Jordán, Nile etc. (1869). V. ö. llodder, John M.
(London 1894).
Mach, Ermt, osztrák fizikus, szül. Túrásban
(Morvaország) 1838 febr. 18. A gráci, bécsi és
prágai egyetemen működött mint a matematika,
illetve fizika tanára. Müvei: Kompendium der
Physik für Mediziner (Wien 1863); Einleitung in
die Helmholtz'sche Musiktheorie (Graz 1866); Die
Geschichte und die Wurzel des Satzes der Erhaltung d. Arbeit (Pag 1872); Optisch-akustische
Versuche (u. o. 1873); Grundlinien der Lenre von
denBewegungs-Empfindungen (Leipzig 1875); Die
Mechanik in ihrer Entwickelung (u. o. 7. kiadás
1912); Die Analyse der Empfindungen und das
Verháltniss des Physisehen zum Psychischen
(1900—02); Popular-wissenschaftliche Vorlesungen (Leipzig, 3. kiad. 1903); Die Prinzipien der
Wármelehre (u. o. 2. kiad. 190Ü); Skizzen zur
Psychologie der Porschung (u. o. 1905). Magyarul
megjelent: Az érzékietek elemezése {iori.Polányi
Károly, Budapest 1910).
Machacham, 3350 m. magas hegycsúcs DélAfrikában az Oranje és mellékfolyója, a Caledon
közt.
ílacliacriuiu Pers. (növ.), a Leguminosae
(Hüvelyesek) pillangósvirágú génusza; 60 faja
Amerika tropikus részén elterjedt fa v. magasra
felfutó cserje. Leveliik szárnyas. Viráguk kicsi
vagy közepes nagyságú, piros, lila v. fehér, vi
torlája kívül többnyire seiyemszörű. Hüvelyük
lapított, az alapján, ahol egyetlen magvát tar
talmazza, vastagabb, felső részén pedig hálózatos
erezetű szárnya van. A M.-fáknak (Braziliában
jakaranda roxa) kitűnő értékes fája van. Ilye
nek: M. firmumBenth., M-scleroxylon Tul., M.
legile Benth. stb. Tiger wood-nsk. (tigrisfa) neve
zett ébenfa-fajtát a gujánai M. Scliomburgkii
Benth. szolgáltat. Egyes M.-fajokat a palizan'derfát szolgáltató törzsfajnak tartanak..
Machaerodus, a macskaf ólok családjába tar
tozó kihalt ragadozó állatnem, melyet főként a
rendkívül fejlett, hátul fürészes szélű, kardalakú
felső szemfog jellemez. Közel 20 faja ismeretes,
melyek a miocéntől (M- jmlmidensBív., M. Jourdani Filhol.), kezdve Európában és Ázsiában lép
nek fel. A pliocénben legismertebb faj a M. cultridens Kaup., mely Magyarországon (Baltavár) is
előfordul. Ugyancsak nálunk élt a pliocénben egy
kistermetű, elcsenevészedett M.-faj is (31. hungarieus Korm.), melyet a fejérvármegyei Polgárdi határában találtak. A legalsó pleisztocénben
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(preglaciális időszak) élt Európában a M. latidens Owen, melynek Magyarországon a biharvármogyei Püspökfürdő mellett kerültek elő
szép maradvá
nyai. Az ame
rikai pleiszto
cénben a M.szal közel ro
kon Smilodonnem lép fel,
melynek ott 6
faja ismere
tes. A S. neoSmilodon neogaeus fogazata.
gaeas (lásd az
ábrát) körülbelül tigrisnagyságú ragadozó volt.
Machaon (a yk/up* a. m. kés szóból, tehát a. m.
vágó, sebész), a görög mitológiában Asklepios
orvos-istennek orvos-fia.
Machar, Josef Svatopluk, cseh költő és író,
szül. Kolinban 1864 febr. 29. A cseh irodalom
egyik legkiválóbb müvelője, aki biztos kézzel fej
tegeti a mai társadalmi élet különböző problé
máit. Számos munkája közül említést érdemel
nek : Zde by mély kvést rüze (Itt rózsáknak kel
lene virágzaniok, Prága 1894) c. rajz-gyüjteménye, amelyben 9 női lélek drámáját írja le,
továbbá Magdaléna (1894) c. verses regénye,
amelyben a társadalom erkölcsi nyomorúságát
festi. Újabb műveiben, pl. Rim (1907), Katolicky
povidki (1911) stb. erős keresztényellenes ten
dencia uralkodik. Valóságos iskolát alapított, szá
mos követője és utánzója van az ifjú cseh írók
közt.
Mache-egység, az ásványvizek radioaktivitá
sának meghatározásánál használt egység; Mache
bécsi kémikus nevéről van elnevezve.
Machetika (gör.) a m. harcászat.
Machiavelli (ejtsd: makiaveiii), Niccold di Bernardo dei M„ olasz államférfiú és történetíró,
szül. Firenzében 1469 május 3., megh. u. o. 1527
jún. 22. Elszegényedett patrícius-családból szár
mazott s 1498. a firenzei köztársaság második
kancelláriájának élére jutott. Mint ilyen számos
fontos megbízatásban járt el a francia királynál,
Miksa császárnál és a pápai udvarban. 1512-ben,
mikor a Mediciek visszatértek Firenzébe, elvesz
tette hivatalát, száműzték, sőt később bebörtö
nözték és kínpadra vonták. Megszabadulva, sancascianoi birtokára vonult Firenze közelében és
teljesen irodalmi munkásságának élt. Itt írta meg
1514. világhírre jutott művét 11 primipe (A fe
jedelem) címen. E munkájában egy olyan feje
delmet jellemez, ki, miként Cesare Borgia, er
kölcsre és vallásra való tekintet nélkül okosság
gal és következetes kíméletlenséggel tartja fenn
uralmát országa felett. Azért azt a politikai tant,
mely szerint az erkölcs és vallás mellékesek az
erőszak ós ravaszság eszközei mellett, machiavellizmicsnah szokták nevezni. Ezen ((erkölcste
len)) politika védelmére M. részéről azt a ment
séget lehet felhozni, hogy ö hazafias érzésből
vágyódott ilyen erőskezű, kíméletlen uralkodó
után, aki majd véget vet az olasz államok örö
kös civódásainak és a gyűlölt idegen (spanyol,
francia) hódítók beavatkozásainak. Az Ilprincipe
ellen írta Nagy Frigyes porosz király Anti-
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macliiavell c. művét, bár ő egész uralkodása alatt testvóröccsével, M. Edével, Machlup H. fiai első
M. politikai elveit követte. M. többi nevezetes magyar bőrgyár cég alatt nagy bőrgyárat létesí
munkái: Storie Fiorentiue, melyben szülővárosá tett. 1868-ban a Flóra első magyar sztearinnak 1215—1492-ig terjedő történetét írta meg gyertya- és szappangyárat állították fel. Vég
élénk tollal és nemes felfogással. Discorsi sopra rendeletében körülbelül 600,000 K-t hagyott jóté
la prima decade di Tito Livio c. művében a köz kony célra, a többi között 400,000 K-t üdülő bete
társasági kormányformát magasztalja a római gek menházának felállítására. A menház Machlup
köztársaság történetéből vett példák alapján. Adolf üdülőház elnevezés alatt 1899. nyilt meg
Dell'arte della guerra sette libri c. munkáját a Budapesten.
korában és hazájában divatozó zsoldos hadrend
Machol, ó-hóber hangszer. Újabb elmélet sze
szer ellen írta s egy nemzeti honvédsereg felállí rint (Delitzsch) a M. éneklési módot jelent. V. ö.
tását sürgette. De M. nemcsak államférfiú és tör Weiss, Die musikalischen Instrumente des altén
ténetíró, hanem egyúttal a cinquecentónak ere Testaments (Prag 1895).
detiség és hatásosság tekintetében legjelesebb
Machovieh Gyula, kat. egyházi író, szül. Csáprózaírója, ezenkívül pedig színműíró is volt. poron (Nyitra vin.) 1858 febr. 11. Fölszentelték
Színmüvei közül leghíresebb a Mandragola c. 1880 okt. 17. Káplán volt öaramkövosden, Budán
ötfelvonásos vígjáték (kb. 1513. írta), mely a a várpalotában, 1883. hercegprimási szertartó és
XVI. sz.-nak legeredetibb szini alkotása. M. nagy levéltáros, 18S8. főszentszéki jegyző, 1889. herceg
hatással volt az egész európai művelődésre; reánk primási titkár és szentszéki ügyész. 1893 nov. 20.
különösen Zrinyi útján hatott. Zrínyi az Áfium plébános Tardoskedden, 1913. esztergomi kano
nemzotegységre és nemzeti hadseregre vonatkozó nok és főegyházmegyei főtanfelügyelő. Müvei:
eszméjét M. müveiből, különösen a Prinápé-\>ö\ Taxii Leo volt szabadgondolkozónak önvallo
és Arte della Guerrá-ból, a politikai szózat írá másai (1887); A szabadkőművesség elleni szövet
sára való ösztönzést a Prineipe utolsó, XXVI. fe kezet kézikönyve és a magyarországi szabad
jezetéből merítette. Zrínyinek Genturiák, Apho- kőművesek névsora (1887); Ámítás és valóság
rismák és Discursusok című művei a M. Dis- (1888); A. liberalizmus bűn (1888); Az 1789.
corsí'-ja eszmóinok a mi viszonyainkhoz illő fel francia forradalom századik évfordulójára
dolgozásai ; a Mátyás király életéről való elmél (1889); A. szabadkőművességről (1895) stb. V. ö.
kedések pedig az lstorie Fiorentine és Gastruc- Zelliger A., Egyházi írók csarnoka.
CÍQ Gastracani ihlető hatására vallanak. (V. ö.
Machzen (arab), 1. Makhzen.
Körösi Sándor, Zrinyi és M., írod. tört. Közi.
Machzor (héb. a. m. ciklus), a zsidók egész évi
1902). 1527-bon másodszor is elűzték a Medicioket ünnepi imádságos könyvének neve.
Firenzéből, M. ekkor felajánlotta az új köztársa
Macias, XIV. sz.-beli spanyol verselő, megh.
ságnak szolgálatait, de visszautasították, mire 1434-körül. Mint Bnrique de Villena márki csatlósa,
nemsokára meghalt. Totemeit a Santa Croce szerelmes lett annak egyik udvarhölgyébe, ki
templomban helyezték el, sírja fölé pedig 1787. nek férje beárulta hűbóruránál, mire az börtönbe
magasztaló feliratú emléket állítottak (Tanto no- vetette. De mert itt sem szűnt meg szerelmeséről
mini nullum par elogium: Ily nagy névhez lűncs ábrándozni és írni, a férj a börtön rácsos ablakán
méltó dicséret!) M. összes művei több ízben je keresztül lándzsájával leszúrta. Tragikus sorsát
lentek meg. Legújabb kiadását Passerini és a későbbi költők közül számosan használták fel
Milanesi bocsátották közre (Firenze 1873—1879, dalok, drámák és regények tárgyául. Galíciai szó6 köt., nem teljes). Magyarul megjelent: A feje járásban írt dalaiból néhányat Baena Caneioneroja
delem (ford. Perlaki; Sándor, Pest 1848 és Orbán (Madrid 1851, Leipzig 1860) őrzött meg. V. ö. Hugó
Dezső. Budapest 1906), továbbá az Értekezések Albert Remiért, Macias, o namorado. A Galícián
Titus Livius első tíz könyvéről (ford. Pados Já trobador (Philadelphia 1900).
nos, Pest 1862). V. ö. Viliari, Niccolö M. e i suoi
Maciejowice (ejtsd: macsejovice), város Szjedlec
tempi (Milano 1894—96, 2. kiad., 3 köt.); Tomorosz-lengyel
kormányzóságban, a Visztula kö
masini, La vita et gli scritti di Niceoló M. (Roma
1883,1. köt.); Thudichum, Promachiavell (Stutt zelében, 1500 lak., a Zamoiski grófok kastélyával.
gart 1897); Kammerieh, Die Charakteristik bei M. ismeretes az 1794 okt. 10. itt vívott csatáról,
M. (Leipzig 1902); Dyer, M. and the modern State amelyben Fersen orosz generális Kosciuszko len
gyel vezért megverte. A csata következménye
(Boston 1905).
Lengyelország önállóságának megsemmisítése
Machiavellizmus, 1. Machiavelli.
jTIácliicoulis (franc, ejtsd: másikuii), a közép volt.
Maciejowski (ejtsd: macsejovszki), 1. Waclaw
korban épített vár- és városfalak külső oldalán
levő vódöfolyosók alján (fenekén) hagyott lövő- Aleksander, lengyel irodalom- és jogtörténet-író,
rések, melyeken át a falakig előrenyomult ellen szül. Kalvaryában 1793., megh. Varsóban 1883
ségre lőni vagy forró vizet stb. önteni lehetett. febr. 10. Főmunkája: Historya prawodawstw
slowianskieh (új kiad. Varsó 1856—65).
jMi&cliilis (ínat), 1. Szárnyatlan ösrovarok.
2. M-, Ignacy (álnevén Sewer), lengyel író,
JHaciiina (lat.) a. ni. gép, szerszám; átvitt
értelemben mesterfogás, ravaszság. L. még Deus szül. Kobiernikiben 1839 júl. 28., megh. Krakóban
1901 szept. 22. Pompás paraszt- ós művésznovel
ex machina.
lákat írt.
ÍJ:i<! i n a t i o (lat.), cselszövés, fondorlat.
Macies (lat.) a. m. soványság.
Machlup Adolf, emberbarát, szül. Kismarton
MacigMO (ejtsd: maesinnyo), olaszul kemény
ban 1833., megh. Budapesten 1895 jan. 1.1848-ban
részt vett a forradalmi mozgalmakban. 1867-ben homokkövet, a költői nyelvben sziklát jelent:
nálunk a flis (kárpáti homokkő) olasz elnevezése
Jiévai Nagy Lexiktma. XUJ. Ttö^,
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Macin (eítsd: macsin), város és erőd a román
Mackay (ejtsd: méké), ausztráliai kikötőváros
Dobrudzsa Tulcsa kerületében, 15 km.-nyire Brai- Queensland angol államban, (I<JID 6135 lakossal.
lától K.-re, (1912) 5776 lakossal. 1761 ápr. 6. az M.-böl több vasút visz a közeli arany- és réz
oroszok Jusszuf pasa csapatait itt megverték.
bányákhoz és cukorültetvényekhez.
Macintosh (ejtsd: meicintös), Charles, skót ké
Mackay (ejtsd : meké), 1. Charles, angol költő
mikus, szül. ölasgowban 1766., megh. a Glas és író, szül. Perthben 1814 márc. 27., megh. Lon
gow melletti Dunchattanban 1843 júl. 25. Külö donban 1889 dec. 27. Hirlapíró volt, több lapnál
nösen a kémiai gyáripar terén tűnt ki, megálla dolgozott s 1860. megalapította a London Eoview
pította az ólomcukornak (ecetsavas ólom) nagy c. folyóiratot. Hírnevét főleg dalai alapították
ban való előállítási módját és a párisi kék meg meg. Leghíresebb müvei: The Salamandrine
a berlini kék gyártási módját javította (1825). (1842); Voices froni the crowd (1SÍ6, 5. kiadás
Felfedezéseket tett az acél ós a vízálló anyagok 1857). Korára is jellemző Forty years' recolgyártása terén is.
lections 1830-70 (2 köt. 1876) c. müve.
Macintyre (ejtsd: mekintójr), folyó, a Barwoon2. M., Éric, angol költő, szül. Londonban 1851
nak (a Darling egyik forrásfolyója) egyik eredő jún. 2., megh. 1898. 1865-ben jelent meg Songs
ága Délkelet-Ausztráliában.
of lőve and death c. első verskötete. Pygmalion
Macis (növ.) a. m. szerecsendióvirág, 1. Fűszer in Cyprus and othor poems és Ad Reginam G. E.
növények és Myristicaceae.
Lancaster álnév alatt jelentek meg. Hírét a Lőve
Macis-bab (növ.), a Nyugat-Afrikában ós az An letters of a violonist (9. kiad. 1894) c. költeménytillákon otthonos Monodora Myristica magja, sorozatával alapította meg.
melyet Muscades de Calahash néven is említenek
3. M., John Henry, német költő és író, szül.
és a szerecsendió módjára használnak.
Greenockban (Skótország) 1864 febr. 6., de már
Mack József, magyar szabadságharcos,, szül. kétéves korában Németországba került; hosszabb
Budán 1810 körül, megh. Karolinában (Észak- ideig Svájcban is tartózkodott. Stirner (1. 0.) radi
Amerika) 1868 aug. 27. A szabadságharc kitörése kális szocializmusa hatott müveire. Főművei:
kor Pesten mint tűzmester az altiszti iskolában Arma parata fero (Zürich 1887), új címe : Sturm
tanított. Rósztvett az 1848 szept. 28-iki pákozdi (u. 0. 1888, 5. kiad. 1912); Die Anarchisten (u. 0.
csatában, hol tüzérei döntötték el az ütközet sor 1891); Der Schwimmor (Berlin 1901, 3. kiadás
sát, mire Móga a helyszínén nevezte ki M.-ot szá 1911); GesammelteDichtungen (Zürich 1898); Max
zadossá. Ezután Perczel és Guyon seregében har Stirner (Berlin 1898, 2. kiad. 1910); Gesammelte
colt ; dec.-ben a komáromi tüzérség főparancsno Werke (8 köt., 1911).
kává nevezték ki, 1849 jan. pedig alezredesi ran
Mackay-bab (növ.). 1. Entada.
got kapott. Ápr. elején, midőn Simunich Komá
Mackaye (ejtsd: mekké), Fercy, északamerikai
romot ostromolta, M. állítólag hanyagul védel drámaíró, szül. New Yorkban 1875 márc. 16. Ne
mezte a várat, amiért ápr. 4. elfogták, de a hadi vezetesebb viajátékai: The Canteibury Pilgrims
törvényszék aug. 23. felmentette. A fegyverleté (1903); The Scarecrow (1908); Mater (190S); A
tel után Erdélybe ment, hol összeesküvés gya garland to Sylvia (1910); Anti-Matrimony (1910).
núja miatt letartóztatták; 1851. kiszabadult és Tragédiái közül említésre méltók: Fenris the
Kiutahiába ment. Nemsokára állítólag Kossuth Wolf (1905); Jeanne d'Arc (1906); Sappho and
megbízásából ismét visszatért Erdélybe, hol össze Phaon (1907).
esküvést szervezett; de midőn ezt felfedezték, M.
Mac Keesport (Mc Keesport, ejtsd: mek kiszport),
még idejekorán Észak-Amerikába szökött.
város Pennsylvania északamerikai állam AlleMack (von Leiberich), Kari, báró, osztrák ghany countyjában, a Monongahela ós Youghiohadvezér, szül. Nenslingenben 1752 aug. 24., geny összefolyásánál, vasút mellett, (1910) 42,694
megh. Sankt-Pöltenben 1828 okt. 22. Az osztrák lak., szónbányák és acélipar. Magyar r. kat. tem
hadseregbe lépve, részt vett az 1788—89-iki török plomát 1901. szentelték fel.
háborúban s Belgrád elfoglalása után ezredes lett.
Mackeldey, Ferdinánd, német jogtudós, szül.
1793-ban Belgiumban ő alkudozott Dumouriez Braunschweigban 1784 nov. 5., megh. Bonnban
francia tábornokkal, ki aztán át is pártolt az osz 1834 okt. 20. ] 808-ban rendkívüli tanár lett Helmtrákokhoz. 1798-ban a nápolyi király seregeinek stedtben, 1809. Marburgban, 1811. rendes tanár
fővezérletót vette át a fianciák ellen, de a Nápoly u. 0., 1818. Bonnban. Legnevezetesebb munkái:
ban kitört lázadás arra kényszerítette, hogy a Lehrbuch der Institutionen (1814, 14. kiad. 1862,
francia táborba meneküljön. Mint hadifoglyot többször le is fordították) és Lehrbuch des heuDijonba, majd Parisba vitték, honnan azonban tigen römischen Rechts (magyarra fordították
1800. sikerült megszöknie. Az 1805-iki háború Báttaszéki, Lbw és Wagner: A római jog tan
ban a Németországban előrenyomuló osztrák se könyve, Pest 1863—64).
reg fővezérévé nevezték ki. De Napóleon vezérei
Mac Kenna, Reginaid, angol államférfiú, szül.
gyorsabbak voltak s M.-ot Ulm várába szorítot Londonban 1863 júl. 6. Ügyvéd volt ós 1895. meg
ták. Itt aztán teljesen bekerítették, mire 1805 választották liberális programmal az alsóházba.
okt. 17. kénytelen volt magát megadni 23,000 1905—1907-ig a kincstári hivatal pénzügyi tit
főnyi seregével. Ezért az osztrák haditörvényszók kára, azután közoktatásügyi miniszter volt Camphalálra ítélte, de Ferenc császár várfogságra vál bell-Bannerman kabinetjében. 1908. tengerészeti
toztatta ezt az ítéletet. Károly főherceg közben miniszter lett az Asquith-kabinetben, de 1911. el
járására 1808. kiszabadult fogságából. Az ulmi cserélte e tárcát a belügyivel, 1915. május havá
kapitulációt mentegető irata csak 1873. jelent meg ban pedig, az Asquith-kabinet újjáalakításakor,
(Baumer, Historisches Taschenbuch),
pénzügyminiszter lett,
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Mackensen, 1. Augnst von, német hadvezér,
szül. Hausleipnitzben 1849 dec. 6. Mint önkéntes
résztvett az 1870—71-iki háborúban s a 2. osztályú
vaskeresztet érdemelte ki. 1873-ban belépett a
porosz hadseregbe, 1880—87-ig a vezérkarba volt
beosztva, azután többnyire a lovasságnál szol
gált. 1897-ben ezredes, 1898. a császár szolgálat
tevő szárnysegéde lett, 1908. lovassági tábor
nokká és a 17. (danzigi) hadtest parancsnokává
nevezték ki. B hadtest élén kiváló része volt az
1914 augusztusi mazuriai győzelemben, meg
kapta az elsőosztályú vaskeresztet és a vezér
ezredesi (Generaloberst) rangot. Résztvett Hinden
burg varsói előnyomulásában, majd a visszavo
nulás után az újonnan alakított 9. hadsereg fő
parancsnoka lett s az 1914 novemberi lodzi csa
tában volt dicsőséges része, amiért megkapta a
Pour le mérite érdemrendet. 1916 máj. ö vezette
az egyesült szövetséges hadakat az oroszok
gorlicei hadvonala ellen és nagyszerű győzelmé
vel az oroszokat nyugatgaliciai és kárpáti had
állásaik elhagyására kényszeritette, mire ki
rályunk elismerésül a 10. huszárezred második
tulajdonosává, Vilmos császár pedig tábornagygyá
nevezte ki, A katonai irodalom terén is működött.
Nagyobb müve: Schwarze Husaren. Geschiehte
des 1. Leibhusareuregiments Nr. 1 und des 2.
Leibhusarenregiments Kaiserin Nr. 2. (2 köt.
Berlin 1892).
2. M., Fritz, német festő, szül. Greeneben
1866 ápr. 8. Tanulmányait a düsseldorfi, mün
cheni, karlsruhei és berlini akadémiákon végezte.
1884 óta a Bréma közelében levő Worpswede
község környéke és lakossága volt tanulmányai
nak főtárgya, 1889. állandóan itt telepedett le,
1895. pedig több művósztársával megalakította a
worpswedei művészek egyesületét. 1910. a weimari művészeti iskola igazgatója lett. Megkapó
komolyságú,keresetlen őszinteségü művei közül a
legkiválóbbak: A csecsemő (1893, Bréma, Kunsthaíle); Istentisztelet a szabadban (1895, Hannover,
Kestnor-féle múzeum); Gyászoló család (1897);
A rög (1899); A magvető (1903).
Mackenzie (ojtsd: mekkenzi), 1. folyó Brit-ÉszakAmerika Northwest territóriumában. A Nagy
Rabszolga-tóból ered és 3700 km. út után 3 föágú
deltával ömlik az Északi-Jegestengerbe. Forrásfolyói az Athabasca és Peaee river, amelyek
a Nagy Rabszolga-tavat
táplálják. Vizvidóke
1.660,000 km2, vize okt. 15-töl jún. 15-ig be van
fagyva, A. Mackenzie fedezte föl (1789). — 2. M.,
1895 óta Dominion of Canada egy districtje, te
rülete 1.488,000 km2, kb. 8000 lak.
Mackenzie (ejtsd: mekkeozi), 1. Alexander, sir,
skót felfedező utazó, szül. 1755 körül Invernessben, megh. 1820 máj. 11. Mulnairbaii. 1789-ben
felfedezte a róla elnovezett Mackenzie folyót (1. o.)
és annak folyását egész az Északi-Jegestengerig
követte. Második útján a Rocky-hegységen át
kelve, elérte a Csendes-óceán partjait. Munkája:
Voyages on the River St. Lawrenco and through
the Continent of North-Amorica to the Frozen and
Pacific Oceans in the years 1789 and 1793. (Lon
don 1801, új kiad. New York 1904).
2. M., Alexander Campbell, sir, angol zene
szerző, a londoni zeneakadémia igazgatója, szül.
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1847 aug. 22. Edinburghban. 1885-ben a Novello oratórium-koncertek, 1892—99-ig a londoni
filharmóniai esték karnagya volt. Müvei: egy
házi és világi karművek. Irt két operát (Co
lomba, 1883ésTheTroubadour, 1886) és egy ope
rettet (His majesty, 1887).
3. M., Henry, angol író, szül. Edinburghban
1745 aug., megh. u. o. 1831 jan. 14. A The Mirror (1779-80) és a The Lounger (1785—87) c.
folyóiratok szerkesztője volt. Leghíresebb művei:
The man of feeling (1771), Man of the world
(1773) és a Júlia de Roubignó (1777) c. regényei.
M. életrajzát Scott Walter írta meg a Lives of
the novelists-ben.
4. M., Morell, angol orvos, szül. Leytonstoneban 1837 júl. 7., megh. Londonban 1892 febr. 3.
1863-ban kórházat alapított gégebetegek számára,
később a gégészet tanára volt Londonban. Külö
nösen ismeretes lett mint III. Frigyes német
császár (akkor még trónörökös) kezelő orvosa
(1887), mely alkalommal a német orvosok részé
ről igen erős támadásoknak volt kitéve (v. ö. Die
Krankheit des Kaisers Friedrich III., Berlin 1888).
Nevezetesebb dolgozatai: Diseases of the throat
and nőse (1880—84); The uso >f the laryngoscope
(1871); The hygiene of the vocal organs (5. kiad.,
1888); Diphtheria, its nature and treatment (1879);
The fatál illness of Frederic the Noble (London
1888).
Mackinac (ejtsd: mekkinek) v. Mackinaw, 6 km.
széles hajózható csatorna, a Michigan és Húron
tavakat köti össze.
Mac Kinlay (ejtsd: meitidnii), John, ausztráliai
felfedező utazó, szül. 1819., megh. 1872 dec. 28.
Gawlertownban (Ausztrália). Dél-Ausztráliát ku
tatta át. V. ö. M'Kinlay's Journal of exploration
in the interior of Australia (Melbourne 1863).
Mac Kinley (ejtsd: mekkinii), William, az északamorikaiEgyesült-Államok25.elnöke(1897-lfc:01),
szül. Nilesben (Ohio) 1843 jan. 29., megh. Buffalóban 1901 szept. 14. Mint önkéntes vett részt az
1861—65-iki polgárháborúban, azután 1867. ügy
véd lett Cantonban (Ohio). 1877-ben a képviselő
házba választották s itt a védvámos politika ve
zérei közé tartozott. 1890-ben ő indítványozta a
nevéről elnevezett bilit (1. Mac Kinley-bill). Az
után Ohio állam kormányzója lett, 1896. nov.
pedig a republikánus többség az Unió elnökévé
választotta 271 szóval Bryan 176 szavazatával
szemben. Elnökségének idejére esett a Spanyol
országgal való háború 1898., melynek M. volt a
föszerzője s ezáltal az Uniót a hódító (imperiális)
politika útjára terelte. 1900 nov. újból elnökké
választották 292 szóval (Bryan most 155 szava
zatot kapott). De félévre második elnökségének
elfoglalása után, mikor Buffalóban egy pán
amerikai kiállítás előkészítésével volt elfoglalva,
egy Czolgosz nevű orosz származású anarchista
1901 szept 6. két lövéssel halálra sebesítette s
8 nap múlva meghalt. 1907-ben Cantonban szob
rot emeltek emlékének. Életét megírták: Tyler
(Philadelphia 1901), Fallows (Chicago 1902) és
Coining (NewYork 1907).
, Mac Kinley-bill. Az Északamex'ikai EgyesültÁllamok a polgárháború után, amelyben az északi
ipari államok túlsúlyra vergődtek a déli föld-
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mivelő államok fölött, a védvámos rendszer váltakozó, épszélű levelű fa Észak-Amerika Arhíveivé (1. Védvám) szegődtek. Ennek az irány kansas és Louisiana államában. Virága 2 lakú, a
nak a kezdete az 1862-ik évben behozott ú. n. porzós virág laza és fürtös virágzatban áll, ter
Morill-tarifa, további fejlődése pedig a M. és a inős virágainak 4 tagú leple a vacokkal együtt
Dingley-tarifa. A M.-t (életbelépett 1890 okt. 1.) elhúsosodván, gömbölyded gyümölcs áll elő (osage
a republikánus párt vezérének, Mac Kinleynek orange). Fája erős, tartós, levelével selyemher
indítványára fogadta el a szövetséges államok nyót etetnek. Nálunk sövénynek ültetik, ősszel
tanácsa. A M. tarifáját 1894. a demokrata párt ökölnagyságú bibircses termése feltűnő.
leszállította. Az 1896-ik évben azonban újra a köz
Maelur;i t i n c t o r i a (nsv.), 1. Chlorophora.
társasági párt jutott uralomra s az ú. n. DingleyMac Mahon (ejtsd: mak-maoü). 2Iarie Edme
tarifában a védvámokat még erősebben emelték. Patrice Maurice de, Magenta hercege, francia
Mac Kinley-hegy (Mount Mac Kinley), Észak- hadvezér, szül. Sullyben 1808 jún. 13], megh. La
Amerika legmagasabb hegye Alaskában'(6237 m.). Fórét kastélyban 1893 okt. 17. ír családból szár
1910-ben a Lloyd-expedició mászta meg először. mazott, moly a Stuartok bukása után menekült
Mackintosh (ejtsd: mokkíntBs), James, sir, angol Franciaországba. Katonai szolgálatát Algériában
politikus, szül. Aldourieben (Inverness) 1765 okt: kezdte, hol 1848. dandártábornok és Oran tarto
24., megh. 1832 máj. 30. Orvosnak készült, majd mány kormányzója lett. 1855-ben Krimbe küld
történeti és jogi tanulmányokra tért át. 1791-ben ték s itt mint egy hadosztály vezére a Malakovnagy feltűnést keltett Vindiciae, or defence of torony bevételénél tűnt ki (1855 szept 8.). Ezután
the French revolution c. müvével, melyben a az algériai francia seregek főparancsnoka lett.
francia forradalom jogosultságát hirdette. Ezért Az 1859.-i olasz-osztrák háborúban mint a 2.
a francia nemzetgyűlés francia polgári joggal hadtest parancsnoka Magenta mellett fényes
tisztelte meg. Később azonban Bürkével együtt győzelmet vívott ki az osztrákok felett (1859
elfordult a forradalom anarchiájától. 1795-ben jún. 4.). Ezért III. Napóleon császár még a csa
ügyvéd lett Londonban, 1803—12-ig pedig a tatéren tábornaggyá és Magenta hercegévé ne
bombayi törvényszék elnöke volt. Hazatérve, vezte ki. A solferinói csatában (jún. 24.) a
mint parlamenti tag és jogtanár működött libe centrumot vezette. 1864-ben a távozó Pelissier
rális szellemben. Nevezetesebb művei még: Dis- helyébe Algéria fökormányzója lett. 1870-ben a
sertation on the progress of ethical philosophy Strassburgra támaszkodó 120.000 főnyi sereg fő
(London 1872,10. kiad.); History of England (u. o. parancsnokává nevezték ki. De Wörthnél aug.
1853, 2. kiad., 2 köt.); History of the revolution 6. minden vitézsége mellett súlyos vereséget
in England in 1688 (u. o. 1834, befejezetlen).
szenvedett a németektől. Seregót Chalonsban
Mackovac, adók. Pozsega vmegye újgradiskai rendbe szedve és megerősítve, Metz felé igyeke
(novagradiskai) j.-ban, (1910) 824 horvát lak., u. p. zett, hogy Bazaine seregével egyesüljön. De oly
lassan haladt előre, hogy a németek megelőzték
és u. t. Újgradiska (Nova-Gradiska).
Maekovo selo, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, őt ós Bazainet véres harcok után Metzbe szorí
(1910) 619 szerb lak., u. p. és u. t. Kraljevcani. tották. M. ekkor észak felé vetto útját, hogy
J l a c i,., természetrajzi nevek után Mac Leay onnan juthasson Metzbe, de a nyomában lévő
William Sharp (1792—1865) angol entomológus két német sereg Sedan mellett szept. 1. megverte
őt. M. mindjárt a csata elején súlyosan megsebe
nevének rövidítése.
sült s így megkímélte a sors attól, hogy a szept.
Maclaurin sora, 1. Taylor sora.
2.-Í kapitulációt ő írja alá. A hadifogságból ki
Maclay, orosz utazó, 1. Miklucho-Maclay.
Maclay-part, Vilmos császár földjének az szabadulva, az ideiglenes kormány őt bízta meg
Astrolabe-öböltől D.-re fekvő partvidéke. Nevét a párisi commune-í'orradalom leverésével. Ez
után Paris katonai főparancsnoka lett. Thiers
Miklucho-Maclay (1. 0.) orosz utazóról kapta.
M a e l e y a Jt. Br. (nov.), a mákfélék kórója 3 bukása után a nemzetgyűlés monarchista és ka
fajjal Amerika meleg vidékein, Japánban és tolikus többsége a vitéz és vallásos érzelmű
Kínában. Csinos termete, nagy, öblözött deres M.-t választotta meg 7 évre a köztársaság el
zöld levele, terjedelmes, szép, fehér virágbugája nökének. M. e minőségében arra törekedett,
miatt kertekben nagyon szeretik, különösen a hogy a monarchiát helyreállítsa, de Chambord
M. cordata Willd. nevű fajt. A M. frutescens L. gróf makacssága miatt ez nem sikerült. M. azon
perui és mexikói 3-4 m. magas cserje; leveleibon ban nem mondott le tervéről, 1877 máj. 16. el
sárga, maró tej van, melyet szemölcs és hályog el bocsátotta a köztársasági érzelmű Simon-kor
távolítására használnak; gyökerével oly daga mányt s helyébe a monarchista érzelmű Broglienatot és sebet borogatnak, melyben vadhús képző Fourtou-minisztóriumot nevezte ki. Do a válasz
dött ; parkültetvényokben és kertekben is kedvelik. tásokon a monarchisták kisebbségben maradtak,
M. ellenkezésbe jutott az új liberális kormánnyal
Magról v. tőhajtásról könnyen szaporíthatok.
Maclise (ejtsd: mekiíz), Dániel, angol festő, szül. s mivel teljesen elvesztette népszerűségét, 1879
Corkban (Írország) 1811 jan. 25., megh. Chelsea- jan. 30. lemondott méltóságáról és a magánéletbe
ban 1870 ápr. 25. A londoni akadémián tanult. vonult vissza. Életrajzát megírták: Grandin
Legnevezetesebb, annak idején nagyra tartott (Paris 1893, 2 köt.), Laforge (Paris 1898, 3 köt.).
művei az angol parlament palotájában levő két V. ö. még Hanotaux: La Francé contemporaine,
nagy falképe: Blücher ós Wellington találkozása 2. köt. (Paris 1905).
Macmillan (ejtsd: mekmüien), Dániel, angol
Belle-Alliancenál és Nelson halála (befej. 1864).
Maciura Nutt. (n»v.), a Moraceae (Bperfa- könyvkereskedő, szül. 1813 szept. 13. Arran szi
félék) család génusza; egyetlen faja tövises, getén, megh. 1857 jún. 27, Testvérével, Ale-
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xanderrel (szül. 1818., megh. 1896.) 1813-ban i an Episode in Literature (London 1905); Saunders,
alapította a D. and A. Macmillan kiadóeéget, Life and Letters of M. (u. o. 1894).
Macqu.,lat. rovarnevek után Macquart Jean
mely 1896 óta Macmillan and Go. Limited o.
alatt részvénytársaság. Az üzlet előbb London francia entomológus (szül. 1778., megh. 1855.)
ban, majd Cambridgeben volt s 1858 óta újra nevének rövidítése. Nevezetesebb művei: Histőire
Londonban van. Híres kiadványai: Tbe Globe naturelle des Insectes. Dipteres (Paris 1834—1835,
Library, Goldon Treasury Series, Bversley Series, 2 köt.); Dipteres exotiques nouveaux ou peu conLibrary of English Classies, továbbá a Mac- nus (u. o. 1838- 48,2 köt. és 2 suppl.); Insectes dip
millan's Magazin (1859) ós a Nature (1869) folyó teres du Nord de la Francé (u.o., 1826—33,5 köt.).
Macquarie (ejtsd: mekkvorri), 1. Óceánia legdé
iratok. A családból kiválók még Dániel fia,
a D. sz. 54° 39' és a K. h. 159° 20' alatt,
Frederick Orridge (szül. 1851) ós George A., libb szigete
2
Alexander fla (sziil. 1856.). V. ö. Hughes, Memoir 440 Ion területtel, 4—500 m. magas hegyekkel.
Fa nincs rajta, csak fű. A sziget lakatlan; egyéb
of D. Macmillan (London 1882).
Mac Namara, TJwmas James, angol politikus, ként Tasmaniához tartozik. — 2. M, v. Vambul,
szül. Montrealban (Kanada) 1861 aug. 23. Kez folyó New-South-Wales dél-ausztráliai államban.
Macramé, 1. Bogozás.
detben tanító volt, majd 1892. a The SchoolmasMacready (ejtsd: mekridi), William Charles,
ter c. folyóirat szerkesztője s 1896. a tanítók
nemzeti egyesületének elnöke lett. 1900-ban libe angol színész, szül. Londonban 1793 márc. 3.,
rális programmal beválasztották az alsóházba. megh. Cheltenhamben 1873 ápr. 27. 1816-ban a
1908-ban az admiralitás parlamenti titkára lett. londoni Drnrylane-szinház tagja, majd 1828. a
Nevelésügyi kisebb iratain kívül művei: School- Haymarket-szinház igazgatója lett, ahol főkép
master sketches (London 1855); Sehools and Shakespeare föalakjait játszotta. A legjobb Shascholars (1900); School-room humour (2. kiad. kespeare-szinészek egyike volt. Emlékiratait (Rerniniscences) Pollockadta ki (London 1875); élet
1907). •
Macon (ejtsd: metn), Bibb county székhelye rajzát megírták Archer (1890) és Price (1895).
Georgia észak-amerikai államban, az Ocmulgee
Macrianus, Marens Fulvius, a Kr. u. III. sz.és vasutak mellett, (1910) 40,665 lak., vasöntés, ban egymásután uralkodó ú. n. római tirannusok
kocsi-, gép-, bútorgyártás, malomipar, pamut egyike ; midőn fiaival együtt önálló keleti császövés ; nevezetességei: a vakok iskolája, a bap szárr-ágot akart alapítani, Gallienus császár had
tista Mercer University, a katolikus Pio Nono- vezére, Aureolus, IlMriában legyőzte (261) és meg
college. 1823-ban alapították.
ölette.
Mácon (ejtsd: makoS), város, M. járás székhelye
M?.crinus, Marcns Opellius, római császár,
Saőne-et-Loire francia départementban, a Saöne előbb a praetorianusok vezére, ki titokban izga
és vasút mellett, (ion) 19,779 lak., rézöntés, tott a parthusok ellen harcoló Caracalla ellen s
hordó- és órakészítés, szalmafonás, papiros-, nagyrészt ő volt az oka, hogy a katonák a csá
gép-, szerszámgyár, szesz- és olajfinomítók; sajt-, szárt megölték (Kr. u. 217.) és hefyébe őt kiál
M.-i és beaujolaisi borkereskedéssel; 1805. alapí tották ki Edessában utódául. M. a parthus háborút
tott tudományos, művészeti és szépirodalmi aka Rómára nézve megalázó módon fejezte be s a
démiával ; kis múzeummal és könyvtárral. Ki katonák elégületlenségét azzal is fokozta, hogy
válóbb épületei: a román stílusban épült Szt. Pé túlságos mohósággal akarta a fegyelmet helyre
ter-templom, a Szt. Vince-székesegyház és egy állítani, a zsoldot pedig apasztani. Ezért szívesen
római diadalkapu romjai. Lamartine szülőhelye, átpártoltak a M. ellen vonuló Bassianushoz, ki
emlékszobrával. M. az ókori Matisco ; 536. Chil- Caracalla rokona volt és mint császár a Heliogadebert király itt bazilikát építtetett és elhelyezte balus (1. o.) nevet vette fel. Ez Antiochiánál talál
Szt. Vince ereklyéit; a VI. sz.-tól 1802-ig püspök kozott M.-szal, a csatában megverte, a menekülő
sége volt. A X. sz. óta M. ós vidéke Máconnais M.-t pedig a katonák kis fiával, Diadumenianusnéven külön grófság volt; 1228. IX. Lajos birto szal együtt, aki már uralkodótársi rangot él, ekába jutott.
zett, megölték.
Máconnais (ejtsd: makonné), 1. Mácon.
Macro . . . (gör.), összetételekben a. m. nagy
Macpherson (ejtsd: mekfürszn), James, skót író, v. hosszú. Az itt nem talált összetételek Makro •..
szitl. Ruthvenben (Invorness) 1736., megh. Bello- alatt keresendők.
villobcm 1796 febr. 17. Falusi tanító volt. Kelta
Macrobiotus (illat). 1. Medveállatkák.
nyelvű költői töredékeket gyűjtött össze s ezeket
Macrobius, Theodosius, valószínűleg afrikai
kiadta 1760-tól kezdve Fragments of ancient eredetű antikizáló romai grammatikus, Kr. u.
poetry collectcd in the Highlands címmel; később 410. afrikai proconsnl. Fenmaradt Cicero Somkiadta az Ossiannak talajdonított Fingal (1762) nium Scipionis-ához írt kommentárja 2 könyv
és Temora (1763) című műveket. Müveinek alak ben és hét könyvre terjedő nevezetes Saturnaliája,
jait gall költeményekből vette. B költemények mely asztali beszélgetések alakjában egész tár
igazi fontossága abban áll, hogy a romanticiz háza a római régiségekre, írókra és műveikre
mus elérkezósót jelezték, egy korszak előfutárai vonatkozó megjegyzéseknek. Kiadások Jan-tól
voltak. M. 1780—90-ig a parlament tagja volt. (Quedlinburg 1848—52, 2 köt.) és EyssonhardtA Westminster-apátságban temették el. Magya tól (Leipzig 1893). V. ö. Wissowa, De M. Saturrul Kazinczytól 1815., Fábián Gábortól 1833-ban nalioriun fontibus (Breslau 1880).
3 kötetben jelentek meg Ossian dalai; újabb for
Macroelieira Kaempferi (állat), japáni óriás
dítás Kálmán Károlytól: Ossian költeményei ma rák, a legnagyobb tengeri rák, L. Bakok.
gyar versekben (Budapest 1911). V. ö. Smart, M.,
Macrocíielj's, 1. Tekuösók.
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M a c r o c l i i r e s (állat, 1. Surranok.
Macrocliloa (növ.), 1. Árvalányhaj, Alfafü
és Esparto.
JUacrocystís Ág. (növ.), a barna moszatok
génusza; egyike a legnagyobb moszatoknak. A
M. pyrifera (Turn.) Ag. telepe 00—70 méter
hosszú, levélszerü ágai */s—1 m. hosszúak, 2—13
cm. szélesek. Úszóhólyagai 2>/2—5 cm. nagyok.
A melegebb antarktikus tengerekben él.
M a c r o d a c t y l i (állat), a Denevérek (1. o.) ré
gibb tudományos neve.
M a c r o g a m e t a , 1. GametaMacroglos&'ft (állat), 1. Szenderek.
Macrog©nidÉuin,aVeglényeknól(TVofo20«,)
a petesejtekkel egyórtékü sejtek neve.
Macrogyne Link et Ottó (növ.), 1. Aspidistra.
M a c r o l e p i d o p t e r a (állat), 1. Lepkék.
lUacromer, a pete egyenlőtlen barázdálódá
sánál keletkező nagyobb barázdálódási sejtek
neve, melyek sok tápláló sziket tartalmaznak.
Ellentéte niicromer.
M a c r o n e c t e s g i g a n t e u s Gm- a. m. Ossifraga gigantea Gm. (állat), 1. HojszafélékjMacronucleus, 1. Főmag és Véglények.
Macropedius, Georg (eredetileg Lankveld v.
Langveldt), latin nyelvű drámaíró, szül. Gemertenben 1475 táján, meghalt Herzogenbuschban
1558. Ott, valamint Lüttichben és Utrechtben
rektorkodott 1552-ig. Reuchlin példáján felbuz
dulva, Terentius hatása alatt 15 drámát irt eleven
latinsággal, gondos verseléssel, erős realizmus
sal. V. ö. Jacoby, G. M. (Berlin 1886).
M a c r o p o d i n a e (állat), 1. Kenguru-félék.
M a c r o p o d u s (állat), 1. Paradicsomhal.
M a c r o p s a l i s (állat), 1. Olló farkú kecske fejőkM a c r o p t e r y x (búbos fecske, állat), a Riká
csolok (Coracüformes) rendjébe és a Sarlósfecskefélék (Gypselidae) családjába tartozó ma
dárnem. Indiában, a maláji és pápuái vidékeken
honos. Teste nyúlánk; csőre parányi; evezői
igen hosszúak; farka feltűnően villás; csüdje
nem gatyás; fejő bóbitás. Egyik faja, a klecho
(M. lonqipennis Raf.), a Malakka-félszigeten és
a maláji szigeteken honos. Bóbitája, feje, háta,
szárny- és farkfedői zöldes bronzszínűek ; farka
és evezői ércfényü feketés barnák ; álla, torka és
melle szürke, alsóteste fehér. Hossza 21, szárnya
16, farka 10 cm. Nevét hangjától kapta. Fészkét,
amely a szalangánákéra emlékeztet, a fasudarak
szabad ágaira rakja és egyetlen, halványkékes
tojást tojik bele.
M a c r o p u s (állat), 1. Kenguru-félék.
Mucroi-liinus l e o i i i n u s (állat), 1. Farkas
fóka és Fóka-félék.
M a c r o s c e l i d a e (állat), 1. Orrmányos cickányok.
IHacroscelides (elefántcickány,iM^), l.Orrmányos cickányok.
M a c r o s c i n ú s (állat), 1. Vakondokgyík-félék.
M a c r o s p o r a (növ.), 1. Makrospóra.
M a c r o s p o r a n g i u m (növ.), 1. Makrosporangium.
M a c r o t l i y l a c i a (állat), a Lasiocampa rubi
L. újabb nemi neve.
M a c r o l i u u m v. cimicifugin, az É.-Amerikában tenyésző Cimicifuga (1. Poloskavész) besűrí
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tett nedve, mellyel az idegrendszer betegségeiben
tettek kísérletet.
M a c r o t o l a g u s (állat), 1. Nyúl-félék.
Macrm-a (állat), a Tízlábú rákok (Decapoda)
egyik alrendje. L. Rákok.
JHacrurus (állat), 1. Hosszúfarkú hal.
Macs, Debreczenhez tartozó puszta Hajdú vm.bon, (1910) 1058 magyar lak., vasútállomás táv
íróval, postahivatal.
Mácsa, nagyk. Arad vm. aradi j.-ban, (1910)
4193 oláh, német és magyar lak., posta- ós táviróhivatallal, telefonállomással. A Károlyi grófok
parkjában van Damjanich és Lahner sírja. L. még
Galgamácsa.
Macsics (matchiche), e század első évtizedé
ben divatossá lett brazíliai eredetű tánc, igen ér
zéki, sokszor groteszk mozdulatokkal. Zenéje
páros méretű, legtöbbször V4-es élénk ütemben.
Dallamában sok a szinkópa és a néger-angol da
lokat jellemző anapesztus (LJ | ) képlet.
Mácsik, vékonyra, csík formára metélt, vagy
sodrott, néhol négyszögletesre vágott vagy szag
gatott főtt tésztás étel. Mátyusföldén csikmák, a
székelyeknél mákos esik, nagypénteki eledel.
Macska (Felis, áuat), a Ragadozók (Carnivora)
rendjébe, a Macskafélék (1. o.) családjába tartozó
emlős állatnem. Az idetartozó 45 élő és 23 kihalt
fajra a M.-félék általános tulajdonságain kívül
jellemző, hogy felső állkapcsukban 3—3, az alsó
ban 2—2 előzápfoguk s mind a kettőben 1—1
utózápfoguk, 1—1 szemfoguk ós 6 metszőfoguk
van. Fülük kerek s hegyén nincs szőrpamat. Kar
maikat vissza tudják húzni. L. még Macskafélék.
E nemből a mérsékelt égövi vidékeken legis
mertebbek : a házi- és a vadmacska. A vad M.
(Felis catus L.), barnás szürke, vagy szürkés
rozsdasárga, feketés haránt sávokkal; hasa fe
hér ; fejeteteje 4 hosszirányú fekete sávval; ba
jusza fehér, csak a legfelső egy-két szál fekete;
torkát sárgás-fehér folt jelöli; íarka feketével
gyűrűzött, hegye fekete, hossza nem éri el a test
hosszának felét, egész hosszában egyenlő vastag
s egyenlően szőrözött. Körülbelül rókanagyságú;
testhossza 63—66 cm.,farka 27—32 cm.,vállmagas
sága 35—42 cm. A mérsékelt égöv erdőségeiben
él s hazánkban is gyakori; a kisebb erdei vadak
pusztítása által kártékony. Bundája jó gereznát
szolgáltat. Némelyek ettől származtatják a házi
MA (Felis domesticaBríss.),me\y azonban az újabb
vizsgálatok szerint a nubiai vad macskától (Felis
maniciüata Rupp.) származik s nyilván Egyip
tomból terjedt el mint házi állat. A házi M. farka
hegye felé elvékonyodik s rövidebb szőrű, az
egész test fele hosszát túlhaladja. Színe nagyon
változik, néha olyan mint a vadmacskáé; van
nak vörösessárgák, hamuszinüek, fehérek és
tarkák, fehér és fekete, szürke, vöröses tarkázattal és háromszinüek (fehér, fekete v. szürke
és vöröses tarkázatuak), mely utóbbi tarkázat a
himek között ritkaság. A házi M.-t a sarköv
kivételével az egész földön tenyésztik ; a görö
gök és rómaiak még nem tartották s Európá
ban csak a XI. és XII. sz.-ban terjedt el; az
egyiptomiak már a legrégibb időben tenyésztet
ték, szentnek tartották s bebalzsamozták. A M.
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inkább a házhoz, mint az emberhez ragaszkodik,
Macskafejek (nem. Jungferblö'cke, ol. bigottá.
nagy helyérzóke van s szülőházához, ha onnét ang. dead-et/e), tengeri hajók csarnak-köteleinek
elviszik, rendesen visszatalál. Tápláléka egerek kifeszítésér'e szolgáló csigák.
ből, patkányokból s apró szárnyasokból áll. A hím
Macskafélék (Felidae, állat; 1. a képmellékM.-t kandúrnak nevezik. A M.-k évenként két leiet), a Ragadozók rendjébe, a Hasadtujjú raga
szer, február végén v. március elején és június dozók (Fissivedia) alrendjébe tartozó emlősállatelején párosodnak; párosodáskor a háztetőkön és család. Testük karcsú, de erős, ugrásra alkalmas.
padlásokon, kivált éjjelenkint, szűnni nem akaró, Fejük gömbölyű. Lábaik elül 5, hátul í ujjuak;
fülsértő nyávogást visznek végbe. A nőstény karmaik sarlóalakuak, hegyesek és hogy járás
55 napig terhes. A M.-k, ha jól érzik magukat, közben meg ne tompuljanak, az utolsó ujjperccel
sajátságos doromboló hangot adnak, melyet 2 együtt részben v. egészben az utolsóelőtti ujjpercen
gégeszalagjuk rezgése okoz. A házi M. bundája, levő tokba (karom- v. körömhüvely) hátrahúzha
úgy mint a vad macskáé, jó gereznát szolgáltat, tok, használatkor pedig a hajlitóizommal előrekülönösen becses a szibíriai M.-k fekete, tömött méreszthetők; farkuk hosszú. Mindakót állkapocs
bundája. A házi M.-nak nagyon sok fajtája van. ban 6 metszőfoguk ós 1—1 szemfoguk, a felsőben
Kedvelt fajtája az angóra M. (var. angorensis 3—8, az alsóban 2—2, v. mindakettöben 2—2 előBriss.), mely szőrözetének selymességóvel és zápfoguk és mind a kettőben 1—1 utózápfoguk
hosszúságával tér el a házi M.-tól; ajka és talpa van; fogaik száma tehát 30 v. 28. Szem- és tépőhússzínű. Kevéssé kedvelt fajtája a Man-sziget- fogaik hatalmas fegyverek, többi zápfogaik azon
ről származó csonkafarkú M. (var. ecaudata ban gyengén fejlettek. Nyelvük hátrafelé álló
Briss.), melyre jellemző, hogy hátsó lábai arány szaruhorgoktól érdes. Vérengző ragadozó állatok.
talanul hosszúak és farka hiányzik. További faj A nagytermetüek a nagy emlősöket is legyőzik,
tái : a karthauzi M., szörözete gyapjas, puha, sőt az emberre is veszélyesek; a kisebbek ma
sötét kékesszürke színű; akorasszún M. hasonló darakra s rágcsálókra vadásznak. Rendesen éjjel
az előbbihez ; kinai M., hosszú, selymes szőrű és járnak zsákmány után. Mindnyájan jó futók s
fülei a tacskóéhoz hasonlóan lelógnak; sziámi M-, többnyire jó mászok is; zajtalanul járnak, ügye
szőre rövid, lesimuló, sárga alapszínű, csupán sen ugranak és zsákmányukra ugrással vetik
farka, füle, lába és arca feketésbarna ; ciprusi M., magukat; a vizet kerülik, de azért ügyes úszók.
fekete foltokkal és harántsávokkal.
Nem oly értelmesek, mint a kutyafélék, de megA M. gereznája a szőrmekereskedelemben ke szelidíthetők. Mindnyájan ravaszok, vérszomja
resett cikk. Legértékesebbek a fekete M.-k (Ge- sak, vakmerők. Vakon szülik kölykeiket, gyen
notte, 1. Szőrmeárúk). Ezt követi a ciprusi M., géd anyai szeretettel ápolják, a hímek ellenben
melynek sötétszürke alapszínén szabályos fekete nem igen törődnek velők, sőt alkalmilag fel is
foltok, karikák és harántcsíkok láthatók. Hollan falják. A macskák Ausztrália kivételével az egész
diában egész M.-farmok vannak fekete M.-k ter földön el vannak terjedve; leghatalmasabb fa
melésére. Ilyen gerezna 4—8 koronát ér meg. jaik a forró égöv alatt élnek. 59 élő ós 78 kihalt
Oroszországból nagy mennyiségben exportálnak fajukat ismerjük, melyeket három nembe szokás
különböző olcsóbb minőségű gereznákat, szintúgy osztani; ezek: macskák (Felis), hiúzok (Linx)
Kínából, amelyek többnyire vörösesbarnák. Az és gepárdok (Cynailurus). Az igazi macskák
ausztráliai M.-k gereznái többnyire vörösek, la (Felis) neméből közönségesebb fajok: oroszlán
posak és kis értékűek. Az ú. n. kék angora-M., (F. leo L.), tigris (F. tigris L.), párduc v. leo
valamint a perzsa M., szintúgy a kiuai lógófülü párd (F. pardus L.), ködfoltos párduc (F. nebuM. a szőrmekereskedelemre nem fontos. Hollan losa Griffith), márványfoltos macska (F. mardia évente 200,000, Németország ugyanannyi, morata Martin), csausz (F. chaus Güldenst.),
hazánk 100,000 és Oroszország mintegy 300,000 szervál (F. serval Schrob.), kuguár (F. concolor
M.-t ád a szőrmekereskedelemnek.
L.), jaguár (F. onca L.), barakája vagy csati (F.
A M. többféleképen szerepel a magyar néphit- mitis F. Cúv.), tigrismacska (F. tigrina Brxleb.),
b3a: ha falhoz vagy ajtóhoz ágaskodik, szelet házi macska (F. domestica Briss.), vadmacska
várhatni; ha mosakodik, vendég érkezik ; ha a (F. catus L.), pusztai macska (F. mamii Pali.),
tűzhelyen melengeti magát, fagy lesz ; 7 vagy 12 nyestmacska (F. eyra Fisch.), kaffermacska (F.
éve.-s M. boszorkánnyá vagy maeskakirálynővé caffra Desm.) stb. A hiúzok (Lynx) neméből
ismertebbek: közönséges hiúz (L. lynx L.), si
lesz.
Macska (nem. Katze v. Sau), a középkorban vatagi hiúz (L. caracal Güldenst.), kanadai hiúz
egészen a XVI. sz. közepéig a várvlvásoknál a (L- canadensis Desm.), vörös hiúz (L. rufus
támadó fél által használt, kerekeken v. hengere Güldenst.) és párduchiúz (L. pardhms Temm.).
ken előretolható gerendákból készített és levá A gepárdok (Cynailurus) neméből leggyakoribb
gott marhák nedves bőrével betakart alkotmány, a vadászgepárd' (C- jubatus Brxleb.).
mely alatt az előrenyomuló ostromlók a védők
Macskagyökér (növ.), 1. Valeriána.
nyilai, kövei stb. ellen védve voltak. A németek
Macskagyökérfólék (növ.), 1. Valerianaceae.
különben néha az erődfokot (1. o.) is. Katze-nak
Macskagyökönke (növ.), 1. Valeriána(macska) nevezték.
Macskahágó, tűzfalak lépcsőzetes befejezése.
Macskaarany, 1. Csillám.
Készülhet kőlapokból, élére állított tóglasorbói.
Macskabagoly, 1. Baglyok.
Utóiibi esetben célszerű bádoggal befedni.
Macskacápák, 1. Cápa.
Macskahal (Chimaera — Ccdlorliynchus, állat),
Macskaezüst, 1. Csillám.
az Őshalak rendjébe, a Tömörfejüek (HoloceMaeskaiarkú perje (növ.), 1. Pideum.
phala) alrendjébe tartozó halnem. Három faja
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ismeretes. Legközönségesebb a közönséges M. mölcsökkel táplálkozik. Bundája becses, ezért
(Gliimaera monstrosa L.). Teste megnyúlt és fo vadásszák.
nalalakú farkban végződik ; feje nagy, esetlen;
Macskaméhiü (növ.), 1. Nepeta.
lágy arcorra előrenyúlik; második hátúszója a
Macskamenta (növ.), 1. Nepeta.
hosszú kormányúszóval egybeolvad. Színo az
Macskaméz, facsipa, cseresznye-mézga (n8v.)t
aranysárgának, barnának és fehérnek keveréke. a cseresznyefa vagy más csonthéjas gyümölcsfa
Hossza 1—1'5 méter. Európa partjai körül, to héjának repedésein kifolyó sárgás.átlátszó, szívós,
vábbá Afrika déli csúcsán és a Japán körüli ten nyulékony anyag, mely a nüvénysejtek falainak
gerekben honos. Húsa élvezhetetlen; petéit cse elmézgásodásából keletkezik. Vízben oldható. L.
megeképen eszik.
Mézga.
Macskahal-félék (Chimaeridae, illat), az OsMacskamező, kisk. Szolnok-Doboka vmegye
halak rendjének egyik családja. L. Macskdhal- magyarláposi j.-ban, (1910) 784 oláh lakossal;
Macskaklgyó (Tarbophis, állat), a Siklófélék sziderit-barnavas és magnetit-bányái vannak.
(Colubridae) családjába, a Hátulsó méregfogas U. p. ós u. t. Magyarlápos.
kígYök(Opisthoqlyp]M)csopovtjkba tartozó kígyó- Macskamókus (állat), 1. Macskanyérc.
nem. Törzse orsóalakú, feje különvált a törzstől
Macskanádraiü (növ.), 1. Nepeta.'
és kissé lapos, farka rövid. 9 faja ismeretes, me
Macskanadrág, széles metélt tészta, levesbe
lyek Afrikában és Nyugat-Ázsiában honosak. Egy főzve, vagy sűrűre főzött reszelt tészta zsírral.
közülök Európába is eljutott: ez a közönséges M.
Macskanyérc (Bassariscus, áiiat), a Mosó(T. Fallax Fleischm.), melyet hosszú kantár medvei'ólék (1. o.) családjába tartozó emlősállat
pajzsáról és hasított, függőleges szemcsillagjáról nem. Régebben a Cibetmacska-félókhez sorozták,
(pupilla) könnyű felismerni. Alapszíne piszkos azonban fogazata a Mosómedve-fólókével egye
barnássárga v. szürke, apró feketo pontokkal dí zik meg, ezért újabban az utóbbiakhoz sorozzák.
szítve ; fejpajzsát gesztenyebarna, hátát fekete Termete kis rókára, színe az omnányos medvére
v. vörösesbarna színű, sorokban álló foltok tar emlékeztet. Bundája puha, felül sötét barnás
kítják ; hasa fehéressárga, barna márványozás- szürke, alul sárgás-fehér ós rozsdavörös; nyakán
sal. Hossza legfeljebb 1/08 m., rendesen jóval és combján néhány elmosódott sáv van; farka
kisebb. Dél-Európában, Észak-Afrikában, és Kis- fehér ós 8 fekete gyűrűvel díszített. Hossza 95
Ázsiában honos. Dalmáciában ós Hercegovinában, cm., melynek kétötöde a farkra jut. Mexikóban,
sőt Fiúméban is megtalálták. Nagyon harapós. Guatemalában ós Costaricában honos. Az ember
Mérges.
lakóhelyo körül él s a baromfiakban olykor nagy
Macskakő, vár Sopron vármegyében, Medgyes pusztítást végez. A benszülöttek macskamókus
és Rákos között, Katzendorf nevű hegyen állott. nak is nevezik.
Macskanyúl (Lagidium, áiiat!, a Rágcsálók
1443 táján épült. 1460 körül cseh rabiók foglal
ták el és a vidéket pusztították. 1464-ben a ma rendjébe, a Nyúlszájú rágcsálók (Lagpstomidae)
családjába tartozó emlősállatnem. Életmód ós
gyarok megvívták s lerombolták.
termet dolgában a esincsillákkal egyeznek meg,
Macskaköröm, 1. Idézőjel.
Macskalábúak (Viverrinae, állat), 1. Gibet- különböznek azonban tőlük abban, hogy nagyon
hosszú bajuszsörtéjük, a test hosszával majdnem
macska-félék.
Macskamajom, a cerkófmajmok (1. o.) neve, egyező hosszú farkuk és négyujjú végtagjuk van.
mely a német «Meorkatze» fordításából keletke Az Andokban 3000—5000 m. magasságban társa
zett s onnan ered, hogy a cerkófmajmok alakja sán élnek. 2 faj ismeretes. Legközönségesebb a
kb. tengeri nyúl nagyságú perui M. (L.peruanum
a macskákéra emlékeztet.
Macskamaki (Microcébus, állat), a Félmajmok Meyen).
Macskaparéj (növ.), 1. Lamium.
(1. o.) csoportjába tartozó emlősállataiéin. Öt faja
Macskaszem, olyan szemekre használt régi
ismeretes. Legismertebbek a macskamaki (M.
furcifer Blainv.) és a pelemaki (M. myoxinus kifejezés, amelyek pupillája nem fekete, hanem
Peters.). Az előbbinek teste 65—70 cm. hosszú, farka sárgásán fénylik. Ez a jelenség kis gyermekek
33—40 cm.; bundája felül barnás fakószürke, nél a szem belsejében fejlődő veszedelmes daga
alul halvány fakószürke, farka töve szürke, hegye nat alkalmával észlelhető, de előfordul érhártyafelé fekete. Az utóbbinak teste 14—15, farkal6—17 gyuladásnál is, ha sok izzadmány halmozódik fel
cm. hosszú; felül aranyosan csillogó szürkés a szemben. Az ily szőrnek látúkópessége elveszett.
Macskaszem, sárgás, zöldes, barnás vaskos
rozsdaszinű, alul fehér. Mindkét faj Madagaszkár
kvarc, amelybe igen finom rostos, párhuzamosan
erdőségeiben honos.
elrendezett aszbeszt-szálak vannakbeágyazva. To
Macskamamó (növ.), 1. Madárcsalán.
Macskamedve (Ailurus, áiiat), a Mosómedve jásformára megcsiszolva különös selymes fénye
félék (1. o.) családjába tartozó emlősállatnem. Egy van, amely a macska szemének csillogására em
élő faja : a vörös M. (A. fulqens F. Cuv.) isme lékeztet ; innen ered az elnevezése. Félnemes
retes. Körülbelül jól megtermett kandúr nagy drágakő. Legszebbek a kelet-indiaiak (Malabar),
ságú. Testhossza 50, farka 35, vállmagassága 25 amelyek kékes-fehéren csillognak; a ceyloniak
cm. Tömött, hosszú szőrözete kissé esetlenné zöldes-szürkék: csillogó kvarc néven is szerepel.
teszi. Háta és oldalai sárgás sötétvörös színűek, Az igazi M. nem kvarc, hanem krizoberill.
hasa és combjai feketék, álla és arca fehér, farka
Macskatalp, papirvirág (Antervnaria trártn.,
hosszú, bozontos szőrű és vörös alapon keskeny, növ.), a Compositae (Fészkesviráguak) családban
világosabb színű gyűrűkkel díszített. A Himalája a sugaras fészkesek génusza, melynek 15 faja
DK.-Í részén honos. Növényi részekkel és gyü részben mérsékelt (Európa, Ázsia, Ausztrália),
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részben sarki tájakon él. Évelő, laza gyepet al sebb faj a M. stultorum L., a Földközi-tengerben
kotó, gyapjasán szőrös füvek. 2 lakuak, hegyi is honos; eszik; a velencei és trieszti piacokon
növények. Nálunk gyakori az A. dióim (L.) biberon néven ismerik; hossza 5 cm., magassága
Gártn. (Gnaphalium dioicum L., kétlakú M.). 37 cm.
Fészkei sátorozó bugában állanak, virágai rózsa
Macuga (Mucuja, növ.), 1. Pálmák.
színűek v. fehérek, a fészekpikkelyek színesek,
Macujama, város, Bhime ken székhelye Sikoku
nem hervadók. Száraz helyekon terem. Az A. japáni sziget Ijo tartományában, Micu kikötő
alpina (L.) Gartn. Észak-Amerika és Észak- várossal, (1908) 44,166 lak. Közelében vannak a
Európa hegyi és sarki tájain él.
dogoi meleg források.
Macuje (Macsuje), Szimane ken székhelye
Macskatövis (növ.), 1. Eryngium.
Macskazafir (ásv.), a nemes korundnak egyik Idzumo japáni tartományban, (190S) 35,081 lak.,
papíriparral és aehátköszörülőkkel.
fajtája.
Dlacnla (lat.) a. m. folt, szeplő; M. hepatica,
Macskazene, fütyülésből, nyávogásból, faze
kak stb. összeverósóból, fülsértő hangok vegyü- májfolt; M. materna, anyajegy; maculatus,
lékéből álló zene, melyet valakinek boszantására, foltos.
vagy az elégületlenség kifejezésére adnak, rende
Macnla gei-ininativa (lat.), csirafolt, a
sen éjjel, az ablaka alatt.
petesejt magjában levő magocska (nucleolus)
neve.
Macslipattan, város, 1. MazulipatamMácsó, 1. kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, (1910) Macula i u t e a (lat.), 1. Sárga folt.
Macumoto, város Sinano japáni tartományban
867 oláh lak.; u. p. Russ, u. t. Magyarbrettye. —
2. M- (újabban Bélamácsó), kisk. Nyitra vm. pri- Nipon szigetén, (1908) 35,011 lak.
flíacuta, pénzegysóg, 1. Mákida.
vigyei j.-ban, (1910) 228 tót lak.; u. p. Nyitradivók,
u. t. Nyitranovák.
Macute, adók. Verőcze vm. szlatinai j.-ban,
Macsói bánság, Szerbországtól keletre, Rámá (1910) 618 szerb, horvát és magyar lak.; u. p. ós
tól nyugatra feküdt s Boszniától a Drina válasz u. t. Vocin.
totta el. Lehet, hogy már Imre király szervezte;
Maczedónia, nagyk. Torontál vm. módosi
V. Béla Vratiszláv galíciai herceget állította élére j.-ban, (1910) 1089 oláh lak.; n. p. és u. t. Csák.
(1254). II. Uros szerb király 1268. pusztítani kezdte
Maczesd, kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, (1910)
a bánságot, de István pozsonyi ispán legyőzte 279 oláh lak.; u. p. Fehérvíz, u. t. Felsőszállás
s Drost Csák Péter fia, Mihály fogságba ejtette. patak. A kihalt Maczesdi-család származási helye.
IV. László idejében (1286) III. Uros István Milutin Tiedge báró a M.-i dombokról ágyúztatta össze
szerb király foglalta el a bánságot, melyet csak 1704. a szálláspataki várkastélyba menekült hátKároly Róbert foglalt vissza s 1312. Garai Pál szegvidóki nemességet.
valkói ós bodrogi főispánt tette meg bánjává.
Maczesdparoseny, község, 1. Zsilymaczesd1339 táján Dusán István szerb király nagyon el paroseny.
pusztította Macsót, Ostfy Domokos bán azonban
Maczháza, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
visszafoglalta s az elűzött lakosok helyébe úja (1910) 142 magyar lak.; u. p. és u. t. Sárosfa.
kat telepített. Nagy Lajos korában Garai Miklós
Maczki Valér, bölcseleti író, szül. Egerben 1847
és Garai László bánok különösen a Horváthyak dec. 30. A cisztercita-rend tagja. 1871 óta a rend
és Dánfyak lázadásának elnyomásában szereztek különböző intézeteiben mint a bölcselet ós ma
érdemeket. A bánság a törökök ellen való har gyar irodalom tanára működött, majd az egri
cokban nem egyszer szolgált a hadmüveletek alap jogliceumon a bölcseleti erkölcstan s a legújabb
jául. Utolsó bánja Ujlaky Lőrinc herceg volt, ki kor történelmének tanára lett. Önálló munkái:
től a törökök 1496 táján foglalták el. Az 1914-iki Költészettan (Budapest 1876); Bölcseimi érteke
háború folyamán november havában az osztrák zések (Eger 1881); A bölcselés előtana (u. 0.1887);
magyar csapatok heves harcok után megszállot Népszerű felolvasások a magyar irodalom köré
ták a ma Macsvának nevezett területet, utóbb ből(u. 0. 1894); Szántottam, vetettem . .. Beszé
azonban a Szerbiából való visszavonuláskor ezt dek és tanulmányok (Budapest 1911).
iskiüritették (1. Világháború). V'. ö. Pesthy, A ma
Maczonka, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban,
csói bánok. Századok. 1875. 361—81. és 450—67. (1910) 588 magyar lak.; u. p. és u. t. Kisterenye.
Macsola, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1910)
Mád (Maád), nagyk. Zemplén vm. szerencsi
466 magyar lak.; postahivatal, u. t. Beregszász. j.-ban, (1910) 3750 magyar lak.; állomással, postaMácsonya (növ.), 1. Dipsacus; M.-félék, 1. és táviróhivatallal ós telefonállomással; egyike a
Dipsacaceae.
Hegyalja legkitűnőbb bortermő helyeinek. Hozzá
Mácsova, kisk. Krassó-Szörény vm. temesi tartozik a kezdetleges Szilvás fürdő, melynek
j.-ban, (1910) 852 oláh és cigány lak.; u. p. és n. t. gyengén vasas-timsós vizét csúzos, köszvényes
Kavarán.
és női bajok ellen használják.
Ma-csu, a Hoang-ho (1. 0.) tibeti neve.
Mada, község, 1. Nyírmada.
Macsva, 1. Macsói bánság.
Máda, kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban, (1910)
JVIacte (lat.) a. m. Üdv! Légy üdvöz!
1326 oláh lak.; u. p. és u. t. Algyógy.
IWactra (állat), a Kagylók (1. o.) osztályába,
Madách-csaZáá (szlregovai és kiskelecsényi),
a Szifós kagylók (Siphoniata) rendjébe tartozó Nógrád vármegyének egyik legrégibb családja.
kagylónem. 150 faj ismeretes, melyek az összes Törzsökös őse Éadwn, aki már II. András király
tengerekben előfordulnak. A part homokjába be korában szerepel. Fiai: Tamás (az oklevelekben
ásva élnek. Nevezetesek arról, hogy hosszú lábuk 1250 körül fordul elő), Madách de Oszlár (más
kal ugró mozgást is végezhetnek. Legközönsége kép Oszlány is, 1250—78.), Tóbiás (1250-1293.)
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és Miké (1278-1293.). Ezek mindegyike alapít
2. M-. Imre, drámaíró, szül. Alsósztregován
családot, de a legjelesebb a Madách-ág. IV. Béla (Nógrád vm.) 1823 jan. 21., megh. u. o. 1864 okt.
királytól 1250. líj adománylevelet kapnak arra 4. Gyermek- és ifjúkorát szerető családi körben,
az ősi birtokra, mely Zólyom vármegyében a de társtalanul töltötte, tanulmányaiba és olvas
Garam vize mentén terül. A család 1430 óta birja mányaiba mélyedve, ami kedélyét zárkózottá tette
a nógrádvárrnogyei Sztregovát. M. Lászlóról a s ez még fokozódott, mikor atyját elvesztette.
történeti hagyomány mint Nógrád 1470. évi fő Már mint gyermek irogatott, Litteraturai ke
ispánjáról emlékezik. Tőle ered a családnak sztre verés c. hetilapot szerkesztett, folytatta mint
govai ága, mig a honfi ágnak utolsó férfisarja, pesti jogász (1838—39) s ez időben Irt költemé
Pál a XVII. sz. elején Zsemberen ellialálozván, nyei közül a legjobbakat, egy szerelmi ábránd
leányával Máriával (Baros Györgynével) magva emlékeit, Lantvirágok c. ki is nyomatta. Az
szakád. A sztregovai ágból származott a XVI. egyetemet fényes készültséggel és nagy művelt
sz.-ban M. Krisztina, aki első férjétől, Rimái Ger séggel elhagyva, Nógrád vmegye szolgálatába lé
gelytől anyja lett Rimái Jánosnak, a költőnek. B pett, hol csakhamar kitűnt tartalmas előadásával
Krisztinának fivére, Péter, török fogságba került, és korrekt fogalmazásával. A szentimentális, re
miután az oszmán már megelőzőleg (1552) lerom flektáló hajlamú M.-ot elválhatatlan barátja.Szonbolta volt a M.-ok sztregovai várkastélyát. 1585. tagh Pál, belevitte a társadalmi élet mozgal
Erdélyen át koldulva tért vissza szülőföldjére, de maiba s együtt egy irott epigramm-gyűjtemény1597. újból kardot fogott a török ellen. Sógorá ben (Nógrádi képcsarnok) tréfás jellemzését ad
nak. Rimái Jánosnak buzdítására áttért az evan ták megyéjük nevezetesebb alakjainak. 1845-ben
gélikus vallásra. A következő nemzedékben két nőül vette Fráter Erzsikét, vele birtokára, Csesztkülönböző Gáspárral találkozunkaM.-családban, vére, ment lakni; a szabadságharc kitörésóig
mindakettő író volt. Az egyik {kelecsényi mellék eltelt pár év életének legmunkásabb, legboldogabb
névvel) 1619—62-ig szerepel az okmányokban, or korszaka volt. Tekintélye a vmegyébenegyrenőtt,
vosi tudományokkal foglalkozott s amellett gazdál névtelenül irt politikai cikkeit szívesen közölte
kodott. Cseh nyelvből magyarra fordította Mathio- centralista pártfeleinek lapja, a Pesti Hírlap, s
lus növénytani munkáját «Haazy Apateka» cím írt esztétikai értekezéseket, elbeszélést, nagy
mel. A másik (sztregovai) Gáspár elébb nógrád számú lirai költeményt és hat drámát: Jó név és
vármegyei szolgabíró, majd táblabíró, utoljára erény, Csak tréfa, Commodus, Mária királyné,
(1617—46) alispán. Eredeti költeményein kívül Csák végnapjai, Férfi és nő. A Csák akadémiai
(Wesselényi Ferenc nevére szereztetett versek; dicséretet is nyert; mindben vannak meglepő
Krónikái) lefordította Rimái János soliloquiumát szépségek, de szinszerűségük kevés és küzd ben
és több vallásos irányú cseh költeményt (e lap nük a formával és nyelvvel. Nyilvánosság elé
pangó költeményeket Radvánszky Béla báró fe nem bocsátotta őket. A szabadságharc alatt sú
dezte fel családjának sajókazai levéltárában). I. lyos betegen feküdt, de mivel egy politikai üldö
Imre, a költő e'des atyja, szül. Alsósztregován zöttnek menedéket adott, 1852. elfogták s rabsá
1781 szept. 18.,megh. mint cs. kir. kamarás 1834 gából csak 1853. szabadult ki. Hazatérve családi
jan. 3. Nejétől, kesseleőkeői Majthényi Annától, öt boldogságát földúlva találta. Nejétől különvált,
gyermeke született, köztük: 11. Imre, az Ember visszatért hőn szeretett anyjához, de a keserű
tragédiájának költője (1. alább), Károly (Nógrád csalódás lelkét majdnem a kétségbeesés marta
vmegye alispánja) és Pál (szül. 1827., megh. lékává tette. Később dolgozni kezdett, egy keserű
1849.), aki 21 éves korában 1848. Nógrád vár politikai szatírában a Bach-rendszert állította pemegyének másodalispánja volt és résztvett a sza longórre (Civilizátor, vígjáték), majd a nőről val
badságharcban. Érdekes naplótöredék és több el lott pesszimisztikus fölfogását, mely ifjúkora óta
beszélés maradt utána. — Nevezetesebb tagjai a más-más változatban mindég visszatért — Férfi
családnak:
és nö; egy keserű humorú episztola Szontaghoz;
1. M. Aladár, író, M. 2. fia, szül. Csesztvén egy az utóbbira írt későbbi reflexió — akarta költői
(Nógrád vm.) 1848 jan. 1., megh. Alsósztregován alakba önteni. E reflexióban már megcsendül az
1908 júl. 26. Középiskolai tanulmányait Pesten, Ember tragédiájának alapeszméje: Ádám a te
a jogi tanfolyamot Pozsonyban és Egerbon elvé remtés óta új meg új alakban jelenik meg, de
gezvén, bírói vizsgát tett, majd hosszabb nyugat alapjában mindig ugyanaz a gyarló ember marad
európai útra indult; hazatérve birtokán gazdál a még gyarlóbb Éva oldalán. Ez az eszme forrott
kodott. Versei, melyek formában gyöngék, de és érlelődött M.-ban, keserű hangulata édes anyja
helyenként mély bensőségről tanúskodnak, előbb körében kissé megenyhült, s mikor a világiro
a fővárosi szépirodalmi lapokban, majd össze dalom egypár remeke (Goethe Faustja, Byron
gyűjtve a következő kötetekben jelentek meg: A Manfrédja) nyomán drámai költeménnyé for
szerelem könyve (1880); Hangok a pusztán málta s gondolatát a történelem legjellemzőbb
(1881); Romlott Magyarország (1898, 2. kiad. eseményeiben érzékítette meg, a történeti képek
1908). Sokat foglalkozott spiritizmussal, amely ből filozófiai alapeszméje némileg módosulva
nek vezető embereivel külföldi útján szoros kap hangzott ki. Az ember nem gyarló, hitvány te
csolatba lépett s amelynek itthon társadalmi úton remtés, az emberiség sorsa nem vigasztalan, s
és újságcikkeivel (a Pesti Hírlapban s a spiritis- ha a történelem az emberi bukások hosszú soro
ták orgánumában, a Rejtelmes világban) ipar zata is, a nagy, nemes eszmékért hevülő ember
kodott híveket szerezni. Lefordította Wallace élete nem céltalan: maga a küzdés a cél, melyben
Alfréd Russel spiritista müvét is: A gyakorlati az isteni irgalom segíti a hőst. Az ember tragé
diája irodalmunknak legnagyobbszabásö, legfónspiritizmus védelme (1884).
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ségesebb koncepciója s a filozófiai mélységet
költői szépséggel egyesíti. A tudomány kimutatta
kapcsolatát azon idegen remekekkel, melyeknek
hatása alatt keletkezett, de egészében eredeti,
sajátszerű s tagadhatatlan pesszimizmusa elle
nére fölemelő. Á műnek vannak fogyatkozásai:
nyelve és verselése nem elég hajlékony és könynyű; Ádám, aki a keretül szolgáló bibliai színek
ben s az azt betöltő álomképekben, mint az embe
riség képviselője, új meg új alakot ölt, természet
szerűleg nem elég egyéni; Lucifer egyénisége és
szevepe nem elég határozott s nem mindig ért
hető egészen; de a dráma hangulata és hatása
tiszta. Az ember eredeti bűnével kiszolgáltatja
magát a gonosznak, s amint a világtörténetet
átéli, minden törekvése meghiúsul. De a gond
viselés nem engedi a gonoszt diadalmaskodni. A
férfi, oldalán küzdelmeinek méltó osztályosával,
a nővel, új küzdelemre tör s az Úr végső szava:
«Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzála, azt a
hitet kelti, hogy Lucifer az álomképekben nem
a valót, hanem annak torzított mását mutatta be.
M., aki lelki egyensúlyát némileg visszanyerte,
1861. elfogadta a balassagyarmati kerület man
dátumát az országgyűlésre, ahol a fölirati vitá
ban egy jeles beszédével föl is tűnt. Ugyanakkor
Arany János, akinek bírálatra átadta az Ember
tragédiáját, fölismerte jelességeit s mint irodal
munk nagy nyereségét bemutatta a KisfaludyTársaságban. A költő diadala teljes volt; 1862.
a Kisfaludy-Társaság, 1863. az Akadémia tag
jává választotta, mindenfelől magasztalás és tisz
telet vette körül. Munkakedve is megerősödött,
sietett tudományos értekezésekkel (Az esztétika
és társadalom viszonyos befolyásáról, A nőről,
kvit nősen esztétikai szempontból) széket fog
lalni s új költői terveket érlelt lelkében. Közre
bocsátott Arany Koszorújában (1863—64) többet
lírai költeményei közül, melyekben azonban az
érzés erejével és a gondolatok mélységével nem
áll harmóniában a kifejezés művészete; ugyanott
jelent meg a Kolozsiak c. rémes tárgyú elbeszé
lése. Nagyobb kompozíciói közül az Ember tragé
diája párdarabjául készült Tündérálom c. drámai
költemény töredék maradt, a Mózes c. tragédia,
mely az Akadémiánál dicséretet nyert, alapjá
ban epikus munka drámai formában, de így is
érdekes. Többi terve megvalósításában meg
akadályozta régi szívbaja, mely csakhamar sírba
vitte.
M. ma csak főmüvével él az irodalomban, de
az a magyar szellem legkitűnőbb termékei kö
zött foglal helyet. Értékét nem csökkentette az
idő, sőt népszerűsége egyre fokozódik, különösen
1883 óta, amikor Paulay Ede színre alkalmazta.
A dráma megkapó képei, költői szépségei, fenkölt eszmevilága, amire a költő maga sohasem
gondolt, a színpadról is nagyszerűen hat, állan
dóan színen van, sőt idegen nyelvekre is lefor
dítva (németre ismételten) diadallal járta be a
német és horvát színpadot is. Fejtegetésével,
méltatásával legkiválóbb esztétikusaink foglal
koztak. M. összes műveit Qyulai Pál adta ki
1880. és másodszor 1895. (egyik sem teljes), fő
műve pedig sok kiadásban forog közkézen. (Leg
jobb, leghasználhatóbb Alexander Bernáté, aki
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a szüvogüiiitti jegyzetekben a dráma minden vo
natkozását, célzását megfejti.)
Irodalom. Bérczy Károly, M. emlékezete, Kisf. Társ. Évi.
új folyam III. és M. összes müveiben I. k.; Szász Ká
roly, Az ember tragédiájáról, Szépirod. Figyelő, 1862. I. ;
Zilahy Károly, M.-ról, Munkái II.; Erdélyi János, Pályák
ós Pálmák; Greguss Ágost, Tanulmányok, I—11.; Riedl
Frigyes, Budapesti Szemle, 1880; Beöthy Zsolt, Irodalom
történet II.: Morvay Győző, Magyarázó tanulmány az
Ember tragédiájáról, 1897; Palágyi Menyhért. M. élete,
1900 (bö életrajz sok új adattal); Alexander Bernát be
vezetései magyarázatos kiadásához és a Magyar Remek
írók M. kötetéhez (M. költészetének legmélyebb jellemzése);
Kármán Mór, M. Ember tragédiája, Budapesti Szemle, 1905;
Voinovich Géza, M. I., 1915 (teljes életrajz és müveinek
részletes, finom elemzése).

Madácsi (azelőtt: Madacska), kisk. Nógrád
vm. gácsi j.-ban, (1010) 691 tót lak., u. p. Ábelfalva, u. t. Gács.
Madagasszok, Madagaszkár (1. o.) lakosai.
Madagaszkár, az Indiai-óceánban fekvő, nagy
ságra nézve földünkön az ötödik sziget, amelyet a
vele egyközüen haladó délafrikai parttól a 370—
1000 km. széles, igen mély Mozambik-csatorna
választ el. Területe 585,530 km2.
Felülete: Partjai alacsonyak és homokosak s
jó kikötőkben szegények. Délkeleti sarkán mint
egy 450 km. hosszúságban széles korallzátony
húzódik. A sziget ősrégi kőzetekből álló, régi kon
tinensdarab. K.-i oldalán hirtelen emelkedik ki,
de Ny. felé széles, lapos hegyhát alakjában simul
el a tengerre. A hegyvidék nagy része kopár, a
dombokat érdes fű fedi, míg a völgyekben és
folyók partjain tropikus növényzet díszlik. A víz
választó a sziget K.-i partjain van s a hosszabb
folyók mind a Mozambik-csatornába ömlenek
(Maivarano, Sofla, a Besibokával egyesült Ikopa,
Mahajilo, Mangoka stb.). A tavak közül a vulká
nikus eredetű Alaotra és Itazi a legjelentősebbek.
Éghajlat. Általában száraz ós esős évszakot kü
lönböztethetni meg rajta; az előbbi májustól ok
tóber közepéig, az esős október végétől áprilisig
tart. A sziget ásványországi kincsekben gazdag
s arany-, ezüst-, réz-, ólom-,' vasércek és szén nagy
mennyiségben fordul elő. A növényzet különösen
a tengerparti vidékeken csodálatos változatossá
got mutat. Közel 100-ra megy azon növényfajok
száma, amelyekM.-nak sajátos i::Jvén5'ei(Chlaena,
Brexia). Bizonyos távolságban a tengertől egé
szen a középső hegyvidékig őserdők fogják körül
M.-t s ezekben pálmák, továbbá a banánák csa
ládja, köztük a híres esőf a (Ravenala madagascariensis Poir.) a túlnyomók. A sziget belsejében, a
fűvel benőtt pusztákon a Fokföldre emlékeztető
fajok találhatók. Legtermékenyebb részei a folyók
völgyei. Főképen ezekben termesztik a rizst, ga
bonát és mindenféle trópusi növényt (cukor, kávé,
pamut stb.). Az állatvilág az egész földön egyike
a legérdekesebbeknek. Az afrikai kontinensen
képviselt családok, macskafélék, hiénák, majmok,
lovak stb. közül a legtöbb hiányzik; jellemzők a
szigetre nézve a félmajmok. A szárazföldi emlős
fajok száma összesen 65. A háziállatok: juh,
kecske, szarvasmarha, apró szárnyasok mind
meghonosodtak.
Lakosság. Az 1911. évi népszámlálás szerint
M. lakossága (madagasszok vagy malagasszok)
3.153,511 volt s általában két főtörzsre oszlik, ú.
m. a maláji eredetíi hóvákra és a néger szárma-
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zású szakalávokra; ezok feles számban vannak s geten egy erős hóva-királyság, Eaclama király
kívülök a parti városokban európaiak, hinduk, (1810—28) uralma alatt, ki az angolokat támo
arabok, szuahélik, kínaiak s mulattok vannak gatta az egyre terjeszkedő franciák ellea Öz
nagyobb számmal. Az egész szigetre kiterjedő vegye, Banavalona (1828—61) üldözte a keresz
hatalmat a hóvák gyakorolják; az ő nyelvük lett tényeket. Ezért az angolok és franciák közös
irodalmi nyelvvé is (1. Madagaszkári nyelv). erővel támadták meg 1845. Tamatave városát,
Az ipar kezdetleges, készítenek arany és ezüst do kudarcot vallottak. II. Banavalona királynő
tárgyakat, fafaragványokat, íiligránmunkákat, (1868—1883) az előkelők nagy részével meg
selyem- és pamutszöveteket meg értékes sző keresztelkedett s e példát a nép nagy rószo is
nyegeket. A kereskedelem kifejlődésének nagy követte. A franciákkal azonban ő sem tudott
akadálya az utak és jó kikötők hiánya. Vasúti vo megegyezni, mire ezek 1SS3 nyarán egy hajó
nala csupán a főváros, Antananarivo és Bricka- haddal elfoglalták Tamatavét. Az új királynő,
ville közt volt; innen Tamatave kikötővárosig a III. Banavalona, ki miniszterelnökéhez, Bmvasút 1913. nyílt meg. 1914-ben megkezdték az nilairivonihoz ment nőül, vitéz ellenállás után
antananarivo-anciranei 163 km. hosszú vasút épí 18S5 dec. 18. szerződést volt kénytelen kötni a
tését is. A sziget belsejében az árúkat egyedül te franciákkal, melyben elismerto ezeknek védnök
herhordók továbbítják. A külkereskedelmi forga ségét. Ezóta egy fraucia mimszterrozidens szé
lom évről-évre emelkedik s 1911. a kivitel értéke kolt a fővárosban, Ántananarivóban. A franciák
47-5 millió, a bevitel 46'7 millió frank volt. A ki azonban még több jogot akartak kicsikarni a
vitel fő cikkei: arany, ezüst, réz, ólom, élő és hóva-kormánytól s mikor ez nem engedett, 1895.
levágott állatok, bőrök, vaj, továbbá kaucsuk, Duchesnc tábornok vezetése alatt Majungából
rizs, pálmaolaj, banán és különböző miifák; míg katonai expedíció indult a főváros felé, melyet
a bevitelben fonott és szövött árúk, mezőgazda nagy nehézségek után szept. 30. el is foglalt. Erre
sági és ipari gépek és eszközök, cement, bor és a királynő 1896 jan. 18. elismerte a francia fenszesz a legfontosabb árúk. A külkereskedelmi hatóságot, férjét pedig száműzték. 1896 aug. 6.
forgalom főbb pontjai a fővároson kívül: Tama hivatalosan is francia gyarmatnak nyilvánítot
tave, Ancirane, Majunga, Maintirano és Tuhár. ták M.-t, melynek első kormányzója Gallieni tá
Alkotmány és közigazgatás. M. 1896 óta a bornok lett (1896—1905). 1897-ben III. Bana
franciák birtokában van. A sziget ügyeit a francia valona királynőt végleg megfosztották hatalmá
kormány fenhatósága alatt álló kormányzó intézi. tól és Algériába száműzték. A franciák ezután
Közigazgatási szempontból a sziget 33 kerületre 1900. a szakaláv négereket is leverték s most
oszlik és pedig 19 polgári, 6 polgári és katonai már teljesen urai lettek az egész szigetnek, mely
és 8 katonai kerületre. A benszülöttek 1909 óta uralmuk alatt gazdaságilag és szellemileg egy
francia alattvalók, do kormányzásuk a M.-i tör aránt fejlődik.
vények és szokások szerint történik; ha azonban Irodalom, Grandidier, Histoire physique, naturelle et
a francia nyelvismeretet igazolni tudják, 21 éves politique du M., Paris 1876; Leblond, M., les régions et
races, u. o. 1907 : Bulletin écononiique de la Colomé
koruktól kezdve önmagukra és családtagjaikra les
de M. 1901 óta; Gallieni, Neuf ans a M., u. o. 1807;
vonatkozólag megszerezhetik a francia állam Suan, La Francé ii M., u. o 1908; Julién, Institntions
polgárságot s akkor rájuk nézve is a francia tör politiques et sociales áe M. I—II. k., u. o. 1909; De la
Histoire de Madagascar, n. o. 1895, 2 kút.;
vények az irányadók. A belső béke és rend fen- Vaissiére,
Krímet, La Francé a. Madagascar 1815—95, u. o. 1895;
tartásáról a mintegy 15,000 főből álló katonaság Gallieni, La pacifieation de Madagascar, u. o. 1900; Foigondoskodik. Azállamibevételek összege 1912-ben rier, Conquete de Madagascar 1S95—96, n. o. 1902.
32 millió frank volt.
Madagaszkár-áramlás, 1. Indiai óceán.
Madagaszkári nyelv (malagasszi), Madagasz
Közművelődés, közoktatás. M. uralkodó népe,
a hóvák az összes afrikai népek között a kultúra kár sziget lakóinak nyelve, kik a maláji nép
legmagasabb fokán állanak s még a francia ura törzshöz tartoznak. A madagaszkáriak ugyan
lom előtt az általános tankötelezettség volt ér azokat a betűket, ugyanazt a helyesírást hasz
vényben. A francia kormány is hasonlóképen nálják, mint mi magyarok. Pl. a Bainitsimbazafy
kötelezővé tette az általános népoktatást s ebben névben a fe-et a szó közepén es-nek mondják,
különösen nagy segítségére vannak a kat. és mint mi magyarok. Ennek oka pedig az, hogy a
prot. misszió-társulatok. Az egész szigeten egy hóvák az írást és az olvasást magyar embertől:
főiskola, több ipari és kereskedelmi iskola, tanító gróf Benyovszky Mórictól (1. o.) tanulták. Gram
matikák Bakertől (Mauritius 1847) és Grifflthstől
képző és reáliskola működik.
Története. M. őslakói a néger szakalávok vol (Woodbridge 1854).
Madagaszkári szilva (HŐT.), 1. Flacourtia.
tak, kiktől aztán a sziget keleti felét a maláji
Madain Szalah, karaván-állomás, 1. Hidzsr.
eredetű hóvák foglalták el ismeretlen időben. Az
Madame (franc.), 1. Dame.
európaiak közül először a portugálok jártak M.
Martamé Sans-Génc (franc, ejtsd: madim
partjain 1506. Az első gyarmatokat a franciák
alapították itt a XVII. sz. második felében, de szanzsűn), magyar fordításban: Szókimondó aszezek rövid életűek voltak. 1774-ben a kalandos szonyság, 1. Lefebvre, 1.
Madapolam, 1. Pamut-szövetek.
életíi Benyovszky Móric grófot (1. o.) bízta meg
Madár, nagyk. Komárom vm. udvardi j.-ban,
a francia kormány a sziget meghódításával, de
ez később magát kiáltatta ki M. királyának. A (i9io) 2034 magyar lak., postaügynökség, u. t.
forradalmi háborúk alatt az angolok elfoglalták Bátorkeszi.
Madarak (Aves, !. a képmelléklM), a Ge
a franciák itt lévő gyarmatait, do 1815. vissza
adták azokat. Ebben az időben alakult ki a szi rinces állatok egyik osztálya. A M. lényegesen
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eltérnek a Gerincesek t-3bbi osztályaitól. Zömök zatának színe télen egyszerűbb, mint nyáron.
törzsük, repülő készülékké átalakult elülső vég A forró égövi M. tollazatának színpompája jó
tagjuk, a testüket borító tollazat legfőbb ismer val felülmúlja a mérsékelt, vagy a hideg öv
ben élő társaikét. így a legékesebb ruházatú M.,
tető jelük.
A M. testét kevés hely (csőr, lábujjak stb.) pl. a papagályok, paradicsom.-M, a fényes tolla
kivételével tollak fedik. A tollak szaruállományú zatú kolibrik egyedül a forró övben tartózkod
börképződmónyek. Részei: a tengely (scapus) és nak. A hím-M. többnyire szebb színűek, mint a
a lobofjő vagy zászló (vexillum).' A tengely alsó tojók, különösen pedig párosodás idejében öltenek
része a cséve (calamus), míg felső részét, amelyen magukra díszes ruhát, az ú. n. nászruhát, amely
a lobogó van, gerincnek (rhachis) hívják. A lo változás a tollakban lerakódott új színanyag, a
bogót egyes sugárkák (toll-lemezek) alkotják, tollak egyes részeinek elvetése v. végül vedlés
amelyeken ismét sugárkák (tollcimpák) vannak. útján jön létre. A vedlés azonban nemcsak e
A csévében található a toll lelke, vagyis azon sej célból történik, hanem azért is, hogy a M. régi
tek megszáradt maradványa, amelyek a tollat tollaikat újakkal cserélhessék ki. A vedlés vagy
fejlődésekor táplálták. A tollak alakra és alko csak egyszer, tavasszal, vagy pedig kétszer, ta
tásra egyaránt többfélék lehetnek. Általában igen vasszal és őszszel történik. A M. bőrében nin
rossz hővezetők ós a madár testét tömötten fedik. csenek mirigyek; csak a fark tövén található
A M. tollazata alsó pehelytollakból (plumae) és egy pár zsiradékot elválasztó ú. n. farmirigy
felső igazi v. fedőtollakbol (pennae) áll. Az Igazi (glandulauropygii,^i(spó'fc/'fltoí), amely arra való,
tollak mindig hátrafelé simulnak és így a repülés hogy váladékával a madár csőrének segítségével
alkalmával szorosan a testhez simulhatnak s fel az egyes tollakat bezsírozza. B mirigy különösen
adatuk és nagyságul;; szerint valódi fedő- vagy a vízi M.-nál hatalmasan fejlett, ellenben a strukis- és csapó- vagy nagy tollakra különülnek; coknál, túzoknál, némely galambnál és papagályaz előbbiek csupán csak a test fedésére valók, nál hiányzik.
az utóbbiak a repülésben szerepelnek. Csapótollak
Csontváz. Vázukat általában a könnyed, fino
a szárnyban és a farkban találhatók; az előbbieket mabb alkotás jellemzi; a csontok vékonyak és
általában evező- (remiges), az utóbbiakat kor- sokkal szilárdabbak, mint az emlősöké, továbbá,
mánytollaknak (rectrices) hívják. Az evezőtollak kivévén a combcsontot, csontvelő helyett több
ismét lehetnek elsörendüek, melyek az elülső nyire levegőt tartalmaznak (pneumaticitas). Ezenvégtagon a kéznek megfelelő részén vannak el kvül az egyes csontok közt az összecsontosodás
helyezve és másodrendűek, melyek az alkaron igen gyakori. A csigolyák testei hátul homorúak,
foglalnak helyet. Ezenkívül található még né elől domborúak; számuk 35—56 közt váltakozik.
hány kisebb csapótoll a hüvelyken, melyek a A nyakcsigolyák száma 13—25; minél hosszabb
fiókszármjat(aluhi) alkotják. A csapótollak száma, valamely madár nyaka, annál több csigolya al
alakja igen fontos jelleg, mert a madárnemek kotja. A háti csigolyák felső tövisnyulványai,
és fajok megkülönböztetésére felhasználható. A továbbá az ágyék- és keresztcsigolyák egymás
kormánytollak száma és nagysága határozza sal összecsontosodtak, csak a nyaki és a farki
meg a fark alakját. Megkülönböztetnek: villás, csigolyák szabadok és mozgékonyan függnek
erősebben, gyengébben kimetszett, lekerekített, össze egymással, így tehát tulajdonképen a ma
lépcsőzetes vagy ókldomú, egyenes vagy lemet dár csak nyaki és farki részét tudja jól mozgatni.
szett farkot. Az evezőtollak hosszúságától és A farkcsigolyák (6—9) közül az utolsó függélye
nagyságától függ a szárny alakja, amely ismét sen álló piramisalakú lemezt alkot, amely az
a repülés módjával van szoros összefüggésben. A egyes kormánytollak támasztására való. A bor
fedőtollak kisebbek és általában a madár tes dák száma változó. Az egyes bordák hasi része
tének betakarására valók. A sugarak morevek, is el van csontosodva; ezek a bordarészek alkot
de rajtuk horgocskák nincsenek. A testen nin ják a szegybordacsontot (os sternocostale), a háti
csenek egyenletesen elosztva, hanem bizonyos részen pedig horognyujtványok (processus uncidűlőkben (pterylae) vannak elhelyezve, amelyeket natus) találhatók. A szegycsontnak csak a cson
rendesen csupasz területek (apteriae) választanak tos középső része van kifejlődve ós ez rendesen
el egymástól. A kisebb, finomabb alkotású pehely- pajzsalakú. Kivévén a futókat (Platysternae, BafoZtefoiafthorognólküli sugárkái lágyak és puhák,titae), ahol a szegycsont lapos, a szegyesont
a fedötollak alatt találhatók és különösen a vízi szegytarajjal (crista stemi) van ellátva, hogy jól
M.-nál, továbbá télen vannak jól kifejlődve. A reája tapadhassanak a repülésre szolgáló izmok
tollak elhelyezésének módját a testen általában (m. pectoralis major és m. pectoralis minor). A
pterolysisnek hívják.
taraj kifejlődése szoros összefüggésben áll a
A tollak színe többnyire a bennük lévő festő repülő képességgel, amennyiben minél jobban
anyagtól v. pedig sajátszerű szerkezetüktől függ. repül a madár, annál hatalmasabb, annál na
Az utóbbiak leginkább a kék, zöld, az ibolya és gyobb. A vállövet rendesen három csont al
általában az ércszinek, amelyek ráeső fényben kotja. A lapocka vékony, sarlóalakú és hátra
színeiket változtatják. A ragyogó szinek fény felé görbült; elől összefügg a hollóorresonttal és
találkozás útján jönnek létre, épp azért pl. a páva a kulcscsonttal. A két kulcscsont elöl összenő
v. kolibri tollát csakis a ráeső fényben látjuk ra egymással és alkotja a sarkantyút vagy a villa
gyogónak, áteső fényben az egyszerű barna. A csontot (furcula); a jól kifejlődött hollóorrcsontok
tollakban levő festőanyagokra a táplálkozás mi pedig a mellcsonttal függnek össze. A villacsont
nősége és mennyisége különös hatással van. Eb erőssége és két ágának görbülete a repülő képes
ből magyarázható részben, hogy egyes M. tolla- séggel áll arányban és a szegy tarajjal vagy sza-
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lagok, vagy ízület, vagy pedig összecsontosodás
útján függ össze. Legerősebben van kifejlődve a
nappali ragadozóknál, míg a futóknál a villacsont
hiányzik és a kulcscsont csak nyujtványa a la
pockának. A mellső végtagok, melyek repülő
szervekké, szárnyakká alakultak át, az emlősöké
hez hasonló szerkezetűek. A felkart egy, az alkart
két (orsó és sing) csont alkotja. A singcsont erősebb, mint az orsócsont, mert reája tapadnak a
másodrendű evezőtollak izmai. Leginkább eltér
még a végrész, amely kevesebb számú csontból
van összetóve és nem annyira szélességben, mint
inkább hosszúságban fejlődött ki, azért, hogy az
elsőrendű evezötollak izmainak tapadási helyül
szolgálhasson. Különben csak két kéztőcson tja van,
melyek közül az egyik az orsó-, a másik a sing
csonttal függ össze. A kézközépcsontok összenő
nek egymással és rajta található a tövön az első,
tetején pedig a második és a harmadik ujj. A
medenceöv elől rendesen — kivévén a strucot —
nyitott, a far- és az ülőcsontok lefelé és hátrafelé
irányulnak, a csipöcsont pedig a keresztcsigolyák
kal összecsontosodik, úgy hogy az egész medence
csak egy darab csontból állónak látszik.
A M. hátsó végtagjai nagyon különböznek az
emlősökéitől. A combcsont rendesen igen rövid. A
lábszárt a sípcsont alkotja, a szárkapocscsontnak
csak a felső része van meg, ez is durványos és v.
veleös3zenőtt,v.pedigcsaknyujtványt,karcnyujtványt alkot. A lábtő- és lábközépcsontok egybeol
vadtak és a hatalmas csüdöt (tarsometatarsus) al
kotják. Ezt a részt nevezik a közéletben hibásan
lábszárnak, míg a lábszárt combnak, a combot
pedig combja tövinek hívják. E csonttal össze
függnek azután a lábujjak, melyeknek száma
2—4. Az ötödik ujj mindig hiányzik. Legtöbb
madárnak 4, némely úszó és gázló madárnak 3,
sőt az afrikai strucnak csak 2 ujja van. A ma
dár lábának nagysága és alkata mindig az élet
módtól függ. A lábak alakja szerint a M. két
fő csoportba, a tollas ós csupasz lábszárnak cso
portjába oszthatók. Tollas lábszáruakhoz, midőn
a lábszár egészen a csüdig tollas, tartozik: a) ka
paszkodó láb, midőn a láb gyenge ós mind a 4
ujj előre áll (kőszáli fecske); b) kúszó láb, midőn
két ujj előre, két ujj pedig hátrafelé irányult,
pl. a harkály; c) hasadt láb, midőn az egymagasságból eredő ujjak közül 3 előre és 1 hátra
felé néz; a gyenge láb ujjai közthiányzik a hártya,
v. csak igen gyenge hártyával vannak összekötve,
pl. a galamb; d) ragadozó láb, hasonlít az előbbihez,
csakhogy az erős ujjak vége hatalmas, sarlófor
májú karmokkal ellátott, pl. a baglyok és a sasok;
e) járó láb, midőn a 4 ujjú végtagnál 3 ujj előre és 1
hátrafelé áll s az előre álló ujjak közül a külső és
a középső tövét hártya köti össze; /) vetélő ujjú
láb, midőn a 4 ujjú végtagnál rendesen a külső ujj
tetszés szerint előre vagy hátra tehető, pl. a ba
goly. — Csupasz lábszáruakhoz sorolják: a) a
gázló lábúakat, melyeknél a csüd többnyire hoszszabb a madár törzsénél, az előre álló ujjak közül
kettő v. mind a három tövükön v. félig hártyá
val van összekötve. A hátsó ujj hiányozhatik
is; ilyen lábuk van a vízben és mocsárban keres
gélő gémeknek, gólyáknak, szalonkáknak és más
gázlóknak; b) az úszólábuakat, melyeknél a csüd
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rövidebb a törzsnél és az ujjakat egészen össze
köti a hártya. Ha a lábszáron levő tollak meg van
nak hosszabbodva (némely ragadozó), akkor gatyás
lábról beszélünk. A csüdöt szaruállományú borí
ték fedi.
A M. feje többnyire kicsiny, hogy a repülés
nél és az állásnál a test súlypontja nagyon
előre no eshessek. A koponya csontjai nagyon
hamar összenőnek; köztük varratok nincsenek. A
nyakszirtcsont csak egybütykü, az ikcsonton már
meg van a török nyereg (sella turcica), a fal
csontok inkább hátrafelé helyezettek, a két hom
lokcsont pedig igen nagy. A könnycsontok igen
jól vannak kifejlődve és némely nappali raga
dozón még szemüreg feletti csontok (ossa supraorbitalia) is előfordulnak. Az alsó állkapocs a
négyszögcsont közvetítésével függ össze mozgé
konyan a koponyával. Az alsó állkapocs, felső áll
kapocs és az állközötti csontok a jelenleg élő M.-nál
fogatlanok, míg egyes kihaltaknál (1. Fogas ma
darak) beékelt fogak voltak. E csontok azután
megnyúlva s szaruállománnyal bevonva együtt
véve alkotják a madár csőrét, amelyen megkü
lönböztetjük a felső és az alsó kávát. A kávák
nak egymásfelé fordított szélei a csőr ólét vagy
szélét teszik. A csőr alakja és nagysága szoros
összefüggésben van a táplálkozási móddal. Igya
ragadozóknál horgas, a magevöknél kúpos, a
rovarevökuél áralakú, a fecskénél hasadt, mert
a rovarokat a levegőben fogja el stb. A két káva
közt van a szájhasadók. Ha a felső káva tövén
lágy és eltérő színű hártya van, akkor viasz
hártyáról beszélünk, rajta találhatók még v. a
tövön, v. középen, v. néha a csúcs felé közel az
orrlyukak. A fölső káva felső szélét a csór or
mának hívjuk.
Izomrendszer. AM. izomzata nagyon fejlett. Kü
lönösen a börizmok és a mellizmok erősek, amenynyiben ezeknek a repüléskor részint az egyes
tollak, részint pedig a szárnyaknak lecsapása és
felemelése céljából igen nagy munkát kell ki
fejteniük. A bőr alatt igen kiterjedt vékony bőrizrnek vannak. Továbbá majd minden csapótollnak 4—5 külön kis izma van, melyek segítségé
vel a tollat minden irányban mozgathatja. A hátsó
végtag izmai hosszú inakban folytatódnak, me
lyek a csüdön végiglialadva, az ujjakra tapadva,
az ujjuk hajlítására és feszítésére valók. Ha az
állat térdét behajlítja, az inak meghúzása követ
keztében az ujjak is behajolnak, anélkül hogy a
hajlító izmok összehúzódnának.
Idegrendszer és az b-zékszervek. Többé-kevésbbó hasonlóan vannak kifejlődve, mint az em
lősöknél, így a nagy agy féltekéi nemcsak az
előttük fekvő kis szaglási karélyokat, hanem még
a közti- és a középagyat is befedik. A kis agyvelő
igen fejlett. A nagy agy felülete még teljesen
sima, rajta tekervéuyek nincsenek. A szem szivár
ványhártyájának izmai csupa harántcsíkolt iz
mokból állnak. A szaruhártya igen domború,
az inhártya mögött pedig 10—17 cserépzsindelyszerüen egymással összefüggő lemezekből álló
csontgyürü van. Az érhártya mellső felületén sokmadárnál tapetum van, és kivévén a kivit, rajta
a szem belsejébe növő, néha egészen a jéglen
cséig terjedő, állítólag fény elnyelésére szolgálö,
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úgynevezett fésű (pecten) található. Nevezetes barázdák következtében mindegyik fél 3—3 le
továbbá a Crampton-fóle izom, moly a szemgyűrű benyre oszlik. Húgyhólyagjuk nincs, a húgyveze
mellső részére és az inhártyára tapad és össze tékek a kloaka hátsó részeibe nyílnak. A húgyot
húzódásával a szaruhártya domborulatát csök fehéres pép alakjában ürítik ki. Hasonlóan a
kenti. A két szemhéjon kívül a M.-nak még kü kloaka hátsó részén nyílik a Bursa Fabricii nevű
lön pislogó hártyájuk is van, ennek mozgatá mirigy, melynek működése még ismeretlen; al
sára külön két izom, a négyszögű és a piramis- kalmasint fiatal korban szereplő nyirokmirigy. Az
izom szolgál. A szemek különben rendesen a ivarszervek a hüllőkóhöz hasonlítanak. Hímveszfej két oldalán vannak elhelyezve, csak a bag szőjük nincs, kivévén a nagyobb ragadozókat és
lyoknál vannak elől, ahol még sugarasan álló vízimadarakat, kacsát, ludat, hattyút, továbbá
tollakkal is körül vannak véve. Ez a fátyol. Halló- strucot. A nőivarszervnél a jobboldali petefészek
szervük igen éles. Fülkagylójuk nincs, egyesek mindig visszafejlődik, habár a madár-embriónál
nél (fülesbagoly) tollakkal fedett billentyüszerü még mind a két petefészek feltalálható.
bőrredő helyettesíti. A külső hangjárat rövid,
Szaporodás, életmód, elterjedés. A M. peték út
a dobüreg aránylag kicsi. A három hallócsont ján szaporodnak. Petéiket közönségesen tojás
helyett csak egy, a kengyellel egyórtékii osz- nak hívják (1. Tojás). A M. rendesen tavasszal
lopocska (columella) van. A három ívjárat igen párosodnak ós költenek. A hideg és mérsékelt
nagy. A szaglás szervénél a külső orr hiányzik. égöv alatt többnyire csak egyszer, a melegebb
A három orrkagyló porcogós és a tyúkoknál a vidékeken pedig, különösen a kisebb éneklő M.,
középső, az éneklőknél az alsó és a ragadozóknál évenkint többször is költhetnek. Egyszerre több
a felső van legjobban kifejlődve. Az izlós szók tojást költenek ki; a tojások száma azonban a
helye tulajdonképen a szájpadlás,. a nyelv más fajok szerint változó. A nagy M. aránylag többet
célokra, pl. a táplálék megragadására, a hang (a struc 12—20), a kisebbek rendesen kevesebbet
módosítására stb. szolgál. A nyelv végét, moly (a kolibri 2—3) költenek ki. Tojásaik számára
szaru-állománnyal van bevonva, pípnek hívják. gyakran mesteri fészket (1. Fészek) készítenek ós
Zsigerszervek. A M. legnagyobb része mag tojásaikat rendesen testük melege segítségével,
vagy rovarevő s bélesövük is ehhez a táplálko különböző idő alatt költik ki (1. Költés). Nem át
zásmódhoz alkalmazkodott. Nyálmirigyeik kicsi alakulók. Ha a tojásból kikelő fiókák azonnal ele
nyek ; ha erősen ki vannak fejlődve, akkor egé del után nézhetnek és nem szorulnak szülőik gyászen más célra, pl. a fecskénél a fészek építé molítására: fészekhagyóknak neveztetnek, ellen
sekor a sár összotapasztására valók. A nyelőcső ben ha gyárnolatlanok, akkor szülőiknek táplál
kitágult cső és alsó részében gyakran a lenyelt, niuk kell őket s akkor fészeklakóknak hivatnak.
különösen magból álló táplálék megpuhítására
A Föld minden lakható részén megtalálhatók.
szolgáló beggyé (1. o.) szélesedik ki. A begy után A fajok száma a sarkok felé gyérül, legszámokövetkező gyomor (1. o.) gyakran két részből áll, sabbak az egyenlítő vidékein, de észak felé azután
ú. m. az elő- v. mirigyes gyomorból és a valódi iz a fajok számát az egyének sokasága pótolja. A
mos gyomorból, az ú. n. zúzából. A zúza különö ma élő és kihalt madárfajok száma kb. 20,000.
sen a magevőknél van jól kifejlődve és vastag Hazánkban Madarász Gyula szerint 364 fajnak
falu kemény hártyával van bélelve. A zúza mag előfordulása biztos.
vakat zúzó működésének fokozására a M. apró
Felosztás. Az összes madarakat két alosztályra
kavicsokat is nyelnek le. A vékonybél hosszú, a oszthatjuk, ú. m. I. Archaeornithes, kihalt ősvilági
vakbél mindig kettős és a végbél kloakába nyi!4k. tollas M., beékelt fogakicai ós gyíkidomú, 20 csigo
A máj és a hasnyálmirigy jól fejlett. Az epehó- lyából álló farkkal, mely fark két sor hosszú
lyag a galamboknál, papagályoknál, kolibriknál, tollal volt szegélyezve, pl. Archaeopteryx. II.
kakuknál és a strucnál hiányzik. A hasnyálmirigy Neornithes, amelyek tovább felosztatnak: A)
valamennyi gerincesek közt a M.-nál legnagyobb. Lapos mellüek (Ratitae); jelentékeny nagyságú
Az egész bélcső hossza és szerkezete különben a tollas M., tarajnélküli lapos mellel ós durványos
táplálék minőségétől függ. Piros, meleg vériiek. szárnyakkal. Ide tartoznak a strucok, nanduk,
A test hőmérséklete valamennyi állat közt a leg emuk, kazuárok, kivik, a Dinornis- és Aepyornisnagyobb, a kakasé pl. 41° C. Színes vérsejtjeik félék. B) Fogas M. (Odontolcae), kihalt, ősvilági
kicsinyek, elliptikus alakúak és magtartalmuak. M., jellemző madárcsontvázzal, tarajnélküli mell
Vérkeringésük ós szivük szerkezete az emlős csonttal, rövid farkkal és fogas állkapcsokkal,
állatokéhoz hasonlít, csakhogy aorta-ivük jobb pl. Hesperornis. C) Tarajos mellüek (Carinatae),
oldali. Érverésük sokkal élénkebb és gyor tarajos mellel, rendesen jól kifejlődött szárnyak
sabb, mint az emlősöké. Tüdejük nem fekszik kal, különbözöképen módosult fognólküli csőrrel
szabadon a mellüregben, mint az emlősöknél, ha és lábakkal. Felosztatnak 13 rendre: a kihalt
nem hátsó része egészen a gerincoszlophoz ta Ichthyornithes ; a Búvárok (Colymbiformes); a
padva, mintegy a bordák közé be van ékelve. Pinguinek (Spheniseiformes); a Viharmadarak
Felületén kisebb lyukak találhatók, amelyeken (Procellariiformes); a Gólya-alakuak (Cieoniiát a levegő a testüregbe és a testüreggel is össze formes); a Ludak (Anseriformes); a Sólymok
köttetésben lévő légzacskókba (légzsák), továbbá (Falconiformes); a Tyúkok (Galliformes); a Dar
a velötlen csontokba is behatolhat. Kettős gége vak (Gruiformes); a Lilék (Charadriiformes); a
főjük van, egy felső (larynx) ós egy alsó(syrinx). Kakukok (Cuculiformes); a Rikácsolok (CoraciiAz énekléskor az alsó gégefő szerepel. A sötét formes) ós az Éneklök (Passeriformes).
vörös színű vesék nagyok és mélyen bent feküszA M. szoros rokonságban állanak a Csúszómá
nek & medence felső részeiben. Gyakran haránt szókkal, A M. és csúszómászók közötti kapcsolatra
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fontos a jurakori solenhofeni litográfikus mész
palában talált Archaeopteryx, amely a Saururák
rendjébe tartozik. Ez kb. galambnagyságú volt,
gyíkéhoz hasonló farka volt s állkapcsai hegyes
fogakkal 'voltak ellátva. A Carinata rendjének
képviselői Észak-Amerika és Anglia felső krétá
jában fordulnak elő ; ezeknek is még fogaik vol
tak s csigolyáik még amphieoelek voltak. Ezeket
fogas M.-nak (Odontornithes) is nevezik. Ide tartozik'pleLz Ichlhyornis. Az eocéntől kezdve a mos
tani típusok is megjelennek. A Batita (futó-M.)
rendjébe tartozó M. a repülési képességüket utóbb
elvesztették. Szegycsontjukon nincs taraj. A leg
régibbeknek szintén fogaik voltak, pl. a Hesperornis a felső krétából, amelynek fogai egy csa
tornában ülnek. Némelyek óriási nagyságot értek
el, pl. a patagoniai eocénben előforduló Brontornis, továbbá a Dinornis génusz, amelyet a
XIII. sz. folyamán Irtottak ki Madagaszkáron és
Uj-Zeelandban.
íródnom. Frívaldszky János, Aves Hungáriáé, Budapest
1891; Kohaut Rezső, A magyarországi M. meghatározó
könyve; Hermán Ottó, A nagy út, u. o. 1879; A magyar
madártan irodalma, u. o. 1878, 11. köt., 80. old.; u. a.,
Rgy kép hazánk madárvilágából, Term. Közi., XII. köt.,
1880; u. az, A pusztai talpas tyúk és a madárvonulás,
u. o. 21. köt., 1889; u. a., Az északi madárhegyek tájáról,
Budapest 1893, Természettud. Társulat kiadványa; u. a.,
Petényi J. 8., a magyar tudományos madártan megalapí
tója, u. o. 1S91; n. a., A II. hasznáról és káráról, 1901;
továbbá még számos kisebb-nagyobb értekezés úgy a hazai,
mint a külföldi szakfolyóiratokban. Madarász Gyula, Ma
gyarország madarai, Budapest 1899—1903. és még sok
más kisebb-nagyobb értekezése különböző folyóiratokban;
Chernél István, A honi madártan története, 1887 ; u. a.,
Magyarország madarai, Budapest 1899; Csató János, Búvá
raink, Vadászlap 1887; Faszl, Sopron madarai, 1882—83,
soproni iskolai értesítő; Lakatos Károly, Magyarország
nappali orvmadarai, Szeged 1882; u. a., Magyarország orv
madár-faunája, Budapest 1910; Lovassy Sándor, Adatok Gömör vmegye madár-faunájához, Akad. Term. Math. Közi.
1883 és 1887; u. a., Adalékok Magyarország ornithológiájához, u. o. 1887 stb. értekezései. V. ö. Daday, A magyar
állattani irodalom ismertetése 1870—80-ig és 1880—90-ig;
Szilády Z., A magyar állattani irod. ism. 1891—1900-ig,
Budapest, kiadja a kir. magyar Természettud. Társulat;
Csőrgey Titusz, Madártani töredékek Petényi J. S. kéz
irataiból, Budapest 1905.
Külföldiek: Bechstein, OrnithologischesTaschenbuch,Leipzig 1802—12 ; Fürbringer, Untersuchungen zur Morphologie
und Systematik der Vögel, Amsterdam 1888 ; Marsball, Der
Ban der Vögel, Leipzig 1895; R. B. Sliarpe, Catalogue of
the Birds in the British museum, 27 köt., London 1871—
1898; Brebms Tierleben, 4 Aufl. Herausg. von 0. zur
Strassen, Vögel, Bd. 1—4, 1911—13 : Naumaun, Naturge^
scnichte der Vőgeí Mitteleuropas, Gera-Untermhaus, 12
köt., 1900—; Reichenow, Die Vögel, Handbuch der syst.
Ornitiiolojjie, 2 köt., Stuttgart 1913—14. Fobjóimloli: Jour
nal für Orn., kiadja Reichenow, Leipzig: Ornith. Monatsborichte, n. a., Berlin ; Tschusi zu Schmidhoffen. Ornith.
Jalirbuch, Hallein; Sclater, The Ibis, London; The Condor, California ; Revue Francaise d'Ornitli.. Paris; Rivista
Italiana di Ornit., Bologna; Aquila, a Magyar Ornith.
Központ folyóirata.
Magyar omithológusoli; Madarász Gyula, ne.nzeti múzeumi
igazgató őr; Csörgei Titusz, Schenk Jakab, Gresehik Jenő,
Lambrecht Kálmán, az Ornith. Központban ; Chernél István,
Kőszog; Lovassy Sándor, Keszthely; Fényes Dezső múzeumi
gyakornok ; Führer Lajos, Kolozsvár, stb.

Madarak napja, 1. MadárvédelemMadaras, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
j.-ban, (i9io) 5780 magyar és német lak., vasút
állomás, posta-, távíró- és távbeszólőhivatal. —
h. még Baczlcamadaras, Gsíkmadaras, Kun
madaras, Mezömadaras.
Madarasalja, kisk. Bars várm. garamszent
kereszti j.-ban, (i9io) 490 tót lak., u. p. és u. t.
Felsőbámor.

Madarassy-Beck

Madarassy, 1. Gábor (gojzesti és mezőmadarasi), államtitkár, M. 4. fia, szül. Budapesten
1859 szept. 19. Hivatali pályáját mint fogalmazó
gyakornok a kincstári jogügyi igazgatóságnál
kezdte. 1900-ban miniszteri tanácsos lett és a dohányjüvedéki központi igazgatóság élére került.
1912-ben kinevezték pénzügyi államtitkárnak.
A margitai választókerület ugyanabban az évben
képviselővé választotta.
2. M. János (gojzesti és mezűmadarasi), jogi
író, szül. Egerben 1802., megh. Budán 1861 júl. 28.
Ügyvéd lett, majd az egri érseki líceumon a ma
gyar polgári és büntető törvénytudomány nyilvá
nos rendes tanítója. Később a budapesti kir. táblá
hoz bírónak nevezték ki. Munkája: A magyar
polgári törvénytudomány vázlata (Eger 18íö).
3. M. László', író, szül. Izsákon (Pest vm.) 1840
febr. 27., megh. Kispesten 1893 okt. 2. 1864-b;;n
a kecskeméti jogakadémia tanára, 1871—81-ig
ugyanott kir. ügyész volt. E hivataláról lemond
ván, Amerikában nagyobb utazásttett.Visszatérve
kalandos ifjúsági regényeivel tette ismertté nevét.
1889-ben Kispest jegyzőjévé választották. Irt szá
mos jogi munkát, költemónykötetet és regényt.
4. M. Pál (gojzesti és mező'madarast), nemzet
gazdasági író, szül. Egerben 1828 jan. 25., megh.
Budapesten 1903 ápr. 13. Előbb Hevesvármegyében alügyész, majd udvari kamarai fogalmazó,
az első felelős minisztérium felállításakor pedig
segédfogalmazó lett. 1867-ig pónzügyigazgatóságoknál szolgált, azután a pénzügyminiszté
riumba került, ahol 1873. helyettes államtitkár
lett. 1884-ben a pénzügyi közigazgatási bíróság
elnökévé nevezték ki. 1892-ben nyugalomba ment
s az Osztrák-Magyar Bank alkormányzója és
ugyanakkor főrendiházi tag lett. 1898-ban meg
kapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. Főműve :
A bélyeg- á? illetékek iránti törvények és szabá
lyok Lexikona (Budapest 1883). Tarnay Pál
álnéven több vígjátékot irt, amelyeket a budai
népszínházban elő is adtak.
Madarassy-Beck (niadarasi), 1. Gyula báró,
közgazdasági író, szül. Budapesten 1873 aug. 18.
Jogi tanulmányai végeztével rövid ideig a Ma
gyar Agrár- és Járadékbanknál működött, majd
a Magyar Jelzálog-Hitelbank kötelékébe lépett,
melynek később vezérigazgatója lett. 1910-ben a
mezőkászonyi kerület országgyűlési képviselővé
választotta. Számos közgazdasági dolgozata jolent meg; nevezetesebbek: A bankjegyügy elmé
lete s A városok hitelügye c. munkái.
2. M. Miksa báró, szül. Bácsmadarason 1838.
1864-ben a J. J. Cohen cég pesti bankházának
üzletvezetője lett, majd 1870. a Magyar Leszá
mítoló- ós Pénzváltóbank vezérigazgatójává ne
vezték ki. A bankot M. működése az ország első
pénzintézetei sorába emelte. 1899-ben, Széli Kál
mánnak az intézetnél viselt elnöki állásáról való
lemondása után, M. lett utóda. 1911-ben bárói
méltóságot kapott.
3. M.Nándor'báró, szül. Bácsmadarason 1840.,
megh. Budapesten 1909 febr. 16. Tanulmányai
nak elvégzése után a Credit-Anstalt für Gewerbe
und Handel pesti fiókjánál nyert alkalmazást,
1867. padig az Anglo-Magyar Banknak lőtt főhi
vatalnoka, 1871-beu a Magyar Jelzálog-Hitelbank
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vezérigazgatójává választották. Az ő vezetése pest 1883); továbbá megjelent: Madarász József
alatt lett az intézet hazánk egyik elsőrangú gazda beszédei az 186 5—67. országgyűlésen (Pest 1868).
sági tényezőjévé. Midőn 1899. Széli Kálmánt, a
3. M. László, a szabadságharc politikusa, M. 2.
bank elnökét, kormányelnökké nevezték ki, M.-et testvérbátyja, szül. G-ulácson (Zala vm.) 1811.,
választották meg utódjává. 1895-ben «madarasi» megh. Goodhopenben (Missouri állam, Északelőnévvel magyar nemességet, 1906. bárói rangot Amerika) 1909 nov. 6. Résztvett az utolsó rendi
kapott.
ós az első népképviseleti országgyűlésen, amelyen
Madaxász, nagyk. Bihar vm. nagyszalontai a túlzó ellenzék oldalán támadta a Batthyányj.-ban, (i9io) 1173 oláh és magyar lak., vasúti kabinet politikáját. Utóbb, mint Kossuth bizal
masa (1848 okt.), bekerült a honvédelmi bizott
megállóhely; u. p. és u. t. Nagyszalonta.
Madarász (nemes-kisfaludi), 1. Gyula, orni- mányba, ahol a posta- és a rendőri ügyek veze
tológus, szül. Budapesten 1858 máj. 3. Egyetemi tésével bizták meg. Szerepe nagyobb jelentő
tanulmányait ugyanitt végezte. 1880-ban bölcsé- ségre Debreczenben jutott, ahol, mint a «flaminszetdoktori oklevelet szerzett s azután a Magyar gók» vezére, a békepárt támadásainak céltáblája
Nemzeti Múzeumhoz nevezték ki segédórnek, ké lett. Kossuth azonban mindaddig nem ejtette el
sőbb őrnek és igazgató-őrnek. Kizárólag a ma a határozottan forradalmi jellemű M.-t, míg Jókai
darak tanulmányozásával foglalkozik és vizsgá ós Kovács Lajos az Esti Lapok hasábjain Zichy
latainak eredményeiről a hazai és külföldi szak Ödön gróf gyémánt-ékszereinek elsikkasztásával
folyóiratokban magyar, német és angol nyelven meg nem vádolta. Ezután lemondott állásáról s
számos becses dolgozatot tett közzé. Résztvett a a szabadságharc második felében meglehetősen
Il-ik ornitológiai kongresszust előkészítő bizott elcsendesedett. Komárom kapitulálása után előbb
ságban, valamint a madárvonulást megfigyelő Svájcba, majd Angol- és Franciaországba mene
tudósok munkájában; a Fertő tava mellett ő kült, 1850 őszén pedig Amerikába vándorolt ki,
végzett vonulási megfigyeléseket. Szerkesztette ahol késő vénségéig mint farmer élt. V. ö. Buda
és mint tulajdonos kiadta a Zeitschrií't f. d. ge- pesti Hirlap 1909 nov. 21. sz.
Bammte Ornithologie c. folyóiratot, amely azon
4. M. Viktor, festő, szül. Csetneken (Gömör
ban 1887. megszűnt. A honi madárvilág tanulmá vm.) 1830 dec. 14. Résztvett a szabadságharc
nyozása céljából beutazta az ország legnagyobb ban s 1851—56-ig a bécsi festészeti akadémia
részét. Európai utazásain kívül járt Ázsiában, és Waldmüller, azután pedig a párisi École des
Afrikában ós Amerikában. 1896—97. Indiában beaux árts ós Léon Cognlet tanítványa volt.
és Ceylon szigetén végzett a kormány meg M. az első magyar képíró, ki a párisi Sálon
bízásából zoológiai, főleg pedig ornitológiai ku annuel kiállításán aranyérmet nyert (1860) ma
tatásokat és gyűjtéseket (v. ö. Ceyloni gyűjtésem gyar történelmi tárgyú képekkel. A hetvenes évek
madártani eredményei. Természetrajzi Füzetek, elején Parisból Budapestre tette át lakását s a
XX., 309.1. Tb. VII—IX.). 1911-12-ben bejárta magyar történelmi festészetet európai magas
Egyiptomot, Nubiát és Szudánt, szintén ornitoló latra emelte. Első műve, amellyel Pesten fel
giai tanulmányok céljából. A hazai madárvilágra tűnést keltett: A bujdosó álma (1856). Ezt kö
vonatkozó kutatásait Magyarország madarai vették főművei: Zrínyi Ilona a vizsgálóbíró
(170 eredeti szövegrajzzal és 9 táblával, Buda előtt (1859, Szépmüv. Muz.); Hunyadi László
pest 1899—1903) c. nagy munkájában egyesítette. siratása (1859, u. o.) és Zách Felicián. Ugyan
2. M. József, politikus, szül. Nemeskisfaludon csak Parisban festette 1864. Zrínyi és Frangepán
(Somogy vm.) 1814 aug. 27., megh. Kispesten c, sokféle reprodukcióban is nagyon elterjedt mü
1915 jan. 31. Már mint fiatal jurátus résztvett a vét (Szópműv. Muz.). 1872-ben megbízta ót a kor
reform-országgyűléseken s az 1832—36-i or mány pályadíjnyertes vázlatának: Bethlen Gábor
szággyűlésen mint ablegatus absentium szerepelt. tudósai körében elkészítésével; 1879. megfestette
Az első népképviseleti országgyűlésre 1848. a sár- A szultán követe Izabella királynőnél c. festmé
keresztúri kerület küldte fel. Az országgyűlésen nyét. Aművész azonban, szerencsétlenségére, nem
a radikális ellenzék egyik főszereplője volt. Majd talált előkészített talajt Magyarországon, mert
Kossuthhoz csatlakozott ós követte a kormányt sem a közönség nem értette meg, sem a kritika
Debreczenbe is. A szabadságharc lezajlása után nem tudta eléggé méltányolni kiváló tulajdonsá
Kuf8teinban fogságot szenvedett, 1856. kiszaba gait. A közöny annyira elkedvetlenítette, hogy
dult, 1861. és 1865. újból a sárkeresztúri kerület búcsút vett a művészéttől és kereskedelmi válla
küldte az országgyűlésre és azóta szakadatlanul latokba fogott. Ezen a téren azonban nem volt
e kerületet képviselte. 1867-ben egyike volt azok sok sikere: ismét ecsethez nyúlt s már hajlott
nak a képviselőknek, akik a koronázáson nem korában festett egy sor képet (pl. A koldus sírja,
jelentek meg s az ellen Czinkotán ünnepélyesen 1910). Nyolcvanadik születésnapját kegyelettel
tiltakoztak. Ettől fogva a függetlenségi eszmék ülte meg a magyar művészvilág.
nek alkuvást nem ismerő képviselete vezette po
Madarász Henrik, német király, 1. Henrik, 39.
litikai pályáján. Fontos szerepe volt az 1898—
Madarászpók (Mygale), a Négytüdős pókok
1899-iki obstrukció alkalmával az elnökség le- (1. Pókok) csoportjába tartozó póknem. Az ide
köszönése után, amikor mint korelnök közel két tartozó fajok szemei tömötten állanak, X-forhónapig vezette a képviselőház tanácskozásait. mán rendeződöttek; lábaik hosszúak, sűrűn szőAz 1905-iki választások után újból korelnök volt. rözöttek s közülök az első pár majdnem oly hosszú,
Fiatal korában szépirodalmi müveket — költe mint az utolsó, leghosszabb pár. A forró földövet
ményeket, kisebb színdarabokat — is írt. Na lakják s itt a földben, kövek alatt, odvas fákban
gyobb munkája: Emlékirataim 1831— 81 (Buda látócsövet szőnek, de hálót sohasem készítenek,
Révai Nagy Lexikona. XT1I. köU

Madarászpuszta

--

98

-

Madármell

hanem zsákmányukat maguk keresik fel. Egyik avium), mely hasonlít ugyan az ember és a
közönségesebben ismert faj a közönséges M. (M. szarvasmarhagümőkórjánakokozójához,demégis
avicularia L.). Színe fekete; testét tömött, vörös több elütő tulajdonsága van. Nevezetes, hogy
barna szőr födi; mintegy 5 cm. hosszú; lábaival 43, sőt 45 C° melegben még jól fejlődik, ami
együtt 8 cm. nagyságot is elér. Hazája Dél- nyilván a madarak élettanilag is magas test
Amerika, ahol marását veszedelmesnek tartják. hőmérsékletéhez való alkalmazkodás következ
Főleg rovarok nedvével táplálkozik, de meg ménye. E bacillus tömegesen megvan a beteg ma
támadja a kolibriflókákat, sőt a békaféléket is darak szerveiben, váladékaiban és bélgümőkór
és vérüket veszi.
esetén a bélürülékben, amivel a betegek szét
Madár ászpuszta, Bácsborsódhoz tartozó puszta szórják maguk körül mindenütt. A természetes
Bács-Bodrog vm. bajai j.-ban, (1910) 539, legna fertőzés szennyezett eleséggel, vízzel és kóros
gyobbrészt magyar lak., vasútállomás távíróval; szerveknek az udvarra dobott részeivel történik.
A betegség 2—3 hónapig, sőt tovább is lappang
u. p. Bácsborsód.
Madárberkenye (növ.), a Sorbus aucuparia hat s lassan terjed. A betegek bágyadtak, sokat
ülnek, taréjuk halvány és fonnyadt, étvágyuk
neve, 1. Berkenye.
fokozatosan csökken és soványodnak. Néha
Madárbirs (nSv.), 1. Cotoneaster.
és a tyúkokon a lábak, a galam
Madárcsalán (Galeobdolon Huds., macska- sántikálnak
a szárnyak izületei megduzzadnak, fe
raamó, mama, növ.), ajakos erdei fű. Erdőinkben él bokon
lettük a bőr kifekélyesedik. A betegség hóna
a G. luteum (sárga holtcsalán, erdei csalán). pokig
is elhúzódhatik. Boncoláskor a szervek
Régebben orvosságnak használták.
ben köles-, borsó-, néha mogyorónyi dudoros fe
Madárcsőrüek, 1. Csőrös emlősök.
lületű, szürkésfehér vagy sárgás színű göböket,
Madárdiftéria, 1. Baromfi-diftéria.
ú. n. gumókét találunk, amelyek közül a nagyob
Madárenyv, 1. Madárfogólép.
szarukemónyek lehetnek, míg a kisebbek lá
Madárfészek, 1. Fészek és Ehető madár- bak
Leggyakrabban a máj, a lép és a belek
fészkek. — Az ásványtanban M.-nek nevezik gyabbak.
meg. A tüdőben, a vesékben és egyéb
az aragonit olyfonna előfordulását, midőn vala betegednek
ritkábbak az elváltozások. A papamely fészekalakú üreget tölt ki és az aragonit- szervekben
nem ritka a bőr gümőkórja s legtöbbször
szemek, gömbök úgy ülnek az üregben, mint a agályokon
száj környékén támadnak szarvszerü, felületü
tojások a madárfészekben.
kön elszarusodó kinövések. A papagályok emberi
Madárfészekiü (növ.), 1. Neottia.
gümöbacillusok útján fertőződnek s ennek folytán
Madárfogás, most már kevésbbé űzött mes veszélyeztetik
az ember egészségét is. A M. orvos
terség, mert rendőri tilalomnak van alávetve sággal
nem gyógyítható. Védekezés céljából a
(az 1894. XII. t.-c. 95. §. és az 1901. évi 24655. sz. ragályozás
forrásául szolgáló betegeket le kell
íöldm. rendelet szerint, 1. Madárvédelem). A vágni és megégetni
vagy elásni, az ólakat, ket
M.-nak igen sokféle neme van. Ilyen a M. lépes receket, udvarokat pedig
gondosan kitisztogatni
vesszővel a földön vagy a csalogató bokrokon, és fertőtleníteni. L. Baromfi-kolera.
vagy csalogató madárral a pinty tőrrel, vagy a
lépes vesszőkkel körülrakott kuvik bagolylyal. A
Madárhimlő, 1. Baromfihimlö.
hurok szintén elterjedt madárfogó eszköz, külö
Madárhúr (növ.), 1. Cerastimn, Fagyalfa és
nösen fenyőrigók fogására. A M.-t hálóval korábbi
időkben nagy mértékben űzték. A cinkefogó álta StellariaMadárhúsú a. m. ösztövér, sovány, szikárlánosan ismeretes. Vannak vasrugós csapdák is
a M.-ra. Olaszország egyes vidékein nemzeti testű.
Madárhüvelyűek (Ornithodelphia, állat), az
sportként űzik a M.-t a roccolóval. Ezek élőfák
és bokrok közé kifeszített hálós berendezések, Emlős állatok <1. 0.) egyik alosztálya. Ide tartoz
amik leghasznosabb kis éneklő madaraink rop nak a Csőrös emlősök (Monotremata), 1. Csőrös
pant pusztításával járnak s ez a közérdek szem emlősök.
Madárijesztő, botra, karóra akasztott ruhapontjából nem helyeselhető. A vándormadarak
közül leginkább fogdossák a fürjeket és pedig darab,ringy-rongy,néharongyoskalappal tetézve,
Afrikában a kabilok óriási hálókkal. Ez az irtó melyet a szól lenget s élő emberhez tesz ha
eljárás már Magyarországon is érezhető, ameny- sonlóvá, a kártékony állatoknak, különösen a
nyiben sok vidéken a fürj vagy teljesen kimaradt, madaraknak a vetéstől és gyümölcstől való elijesztésére. A szellőkben lármás kerepelövel ijesz
vagy ritkasággá vált.
tik el a kártevő madarakat.
Madárfogólép v. madárenyv, a fagyöngyből
Madárj elekéi. Auspiciumok.
(1. o.) főzés által nyert ragadós anyag, mellyel a
Madárjóslás v. madárnézés, 1. Augurok.
kisebb madarakat úgy fogják, hogy az enyvbe
Madárkás szöllő v. madárszőllő, í. Magtalan
mártott vékony vesszőcskéket leszállási helyükre szöllö.
teszik v. hosszú, vékony rudakra kötve a fákon
Madár-kolera, I. Baromfi-kolera.
ültükben vele tollúkat megérintik. A nagyon
Madárköles (nov.); 1. Lithospermum.
ragadós M. az apró pelyhekhez érve, a repülést
Madárkörömfü (nüv.), 1. Ornithopus.
gátolja.
Madárlábfű (növ.), 1. Ornithopus.
Madárgümőkór, madártuberkulózis (tuberMadárlép (növ), L Fagyöngy, Loranthus és
culosis avium), főleg a tyúkfélék és a galambok Madárfogólép.
járványos betegsége, de más házi ós vadon élő
Madármeggy (növ.), 1. Prunus.
madarak között sem ritka. Előidézője finom kis
Madármell v. tyúkmell (peetus carinatum v.
pálcikaalakú baktérium (bacilltis tuberculosis gallinaceum), az oldalról belapított, előreálló
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szegycsonttá mellkas, mely a madarak melléhez erős, kitartó repülők, amelyek a szárnyuk alatt
vagy a lábukon könnyen elbírják a nagyon kicsi
hasonlít. L. Angol betegség.
Madárnyelv. így nevezik a gyermekek közt méretűlevéltekercset. A galambokat már az ókor
divó titkos nyelvet, mely abban áll, hogy minden ban használták hirek továbbítására, nevezetesen
szótag magánhangzóját ismétlik egy vagy több Keleten, ahol valóságos galambposta-állomásomássalhangzó (pl. p vagy rg) közbeszúrásával, kat rendeztek be; a kínaiak különösen kedvelik
pl. mapadápár vagy margadárgár a. m. madár, I e sportot és a galambokra sípokat is alkalmaz
vagy minden szótag elé tlá szótagot tesznek pl. nak, hogy az orvmadarakat tőlük távol tartsák.
dámadádár a. m. madár (szerepel Jókai, Jules Újabb Időben Belgiumban és Angolországban ka
pott lábra a postagalambsport, de Bécsben és
Verne stb. regényeiben is).
Madarózis (gör.), a szemhéjak szólének kopasz Budapesten is talált művelőkre. Nálunk a Co
sága, vagyis a pillák teljes kihullása. KihuÜhat- lumbia postagalambsport-egyesületben társult
• nak a pillák általános szőrtelenedés folytán, vagy több kedvelő, kik célul tűzték ki maguknak a
pedig a szemhéjak szélének megrögzött gyula- postagalamb-tenyésztést és postagalamb-versedása következtében. Mesterséges M.-t támaszt a nyek rendezését. B cél elérésében, tekintve a
szemorvos, ha a hibás állású pillákat (farkas postagalamboknak hadi célokra való használ
hatóságát, a közös hadügyminisztérium e kört
szőrt) operálás útján kiirtja.
Madárpestis v. baromfipestis (pestis emum), pénzbeli díjak kitűzésével segélyezi, amennyiben
a házi madarak ragályos betegsége, melyet rend a Przemyslböl Budapestre rendezett versenyeire
kívül kicsiny, a jelenlegi optikai készülékekkel díjakat tűzött ki. Hadügyi kormányzatunk nem
láthatatlan, ú. n. ultramikroszkópos szervezet csak támogatja a postagalamb-sportot, hanem
okoz, ami megvan a vérben, az orrváladékban, maga is űzi, amennyiben Komáromban ós Przeaz epében, a béltartalomban, az izzadmányban niyslben postagalamb-állomásokat tart fenn, ga
s ezzel átvihető a betegség egészséges baromfira lambjait utaztatja és fiatal galambokat juttat a
is. Természetes úton leginkább a tyúkok, ritkáb tenyésztők rendelkezésére. Az orosz kormány a
ban tiatal libák, kacsák, pulykák, galambok és postagalambok elfogására sólymokat tanított be.
fácánok betegszenek meg, de mesterséges fertő A postagalamb repülő sebessége percenkint 800—
zéssel szemben más madarak is fogékonyak. A 1000 méter. A fecske még gyorsabb repülő, mint
fertőzést főképen a béltartalom ós az orrváladék a galamb, és próbaképen fel is használták hírközvetíti, ha ezzel szennyezett vizet, eleséget vesz vitelre, de kisebb testalkatánál és főleg bizalmat
fel a madár, vagy ha apró sebeken jut a szerve lan természeténél fogva nem olyan alkalmas M.-i
zetbe. A M. néha nagyon gyorsan, legtöbbször 3, szolgálatra, mint a galamb, amely kivált ellen
máskor 5—8 nap alatt folyik le, nagyfokú tom- ségtől körülvett helyekkel való viszonylatban ki
pultsággal s aluszékonysággal jár; a betegek váló szolgálatokat tesz.
elhúzódnak s leeresztett szárnyakkal ülnek v.
Madarsák (azelőtt: Madrizest), kisk. Arad
ingadozva, mereven járnak, fejüket görcsösen vmegye borossebesi j.-ban, (1910) 620 oláh lak.,
elcsavarják, tarajuk ós állalatti lebbenyük feke u. p. és u. t. Honcztő.
tés-vörös szinü. Egyeseken ideges tünetek: kör
Madársaláta (növ.), 1. Valerianella.
ben forgás, a fej hátrahajlitása, egyensúlybeli
Madár ser ét, 1. Kásaserét.
és látási zavarok stb. figyelhetők meg. A hullá
Madársisak (növ.), 1. Cephalanthera.
kon savós-rostonyás szívburok- és hashártyaMadársóska (nBv.), 1. Oxalis. — M.-félék, l.Oxagyuladás, a savós és nyálkahártyákon vérömló- lidaceae.
sek, néha tüdőgyuladás, bélhurut és a nyak
Madár-szigetek, 1. Aves.
bőrének beszűrődése ismerhető fel. A baromfi
Madárszőllő vagy madárkás szöllő, 1. Mag
kolerától való megkülönböztetésre főleg az szol talan szőüö.
gál, hogy a vérben nincsenek mikroszkóppal
Madártávlat, valamely tárgynak oly magas
felismerhető baktériumok. Orvosszerekkel a be ból való szemlélése vagy rajzolása, aminőben a
tegek nem gyógyíthatók meg. Újabban a beteg tárgy fölött a repülő madár van. Városokat és vi
ségből kigyógyult és virulens vérrel kezelt ma dékeket szoktak így rajzolni. Ellentéte a békatáv
darak vórsavójával és virulens agyvelővel tettek lat, mely valamely tárgynak, vidéknek v. város
védő és gyógyító kísérleteket. Az óvóintézkedé nak igen alacsony pontról való nézését vagy
sek tekintetében L Baromfikolera.
rajzolását jelenti.
Madárpók v. madarászpók, 1. Madarászpók.
Madártej (növ.), 1. Muscari és Ornithogalum.
Madárporozta-virág (flos ornithophilus, növ.)
Madártej, tojáshabból készült, tejsodóvál leön
csak a trópusok között van, pl. a Marcgravia tött, könnyű, édes étel gyermekeknek és gyenge
nepenthoides virágját a kolibri v. más bogár gyomruaknak.
fogó madár szokta termékenyíteni. A kolibri,
Madártetü, összefoglaló neve a madarakon
meg a mézkedvelő Cinnyris madárka virágról élősködő atkáknak s szőr- ós tolltetveknek (Malvirágra röpködve, részint a mézen nyalakodik, lophaga). L. Szőr- és tolltetvek.
részint az ott időző bogarakat fogdossa s egyúttal
Madártoppfü (n«v.), 1. Ornithopus.
a virágport is más virágba viszi.
Madártuberkulózis, 1. Madárgümőkór.
Madárposta. A madarak közt a birközvetítésre
Madárvédelem, az a társadalmi mozgalom,
legalkalmasabbak a galambok és ezek közt külö amely a hasznos madarak oltalmazását célozza,
nösen a postagalambok, mert ezekben van legjob illetőleg azok a jogszabályok, amelyek hasznos ban kifejlődve az az ösztön, melynél fogva nagy madarak üldözését és irtását tiltják. Mezőgazda
távolságokból is haza tudnak találni és emellett sági törvényünk (1894. XII. t.-c.) 57. §-a értelmé7*

Madárvonulás
ben a hasznos madarak pusztítása, fészkeiknek és
tojásaiknak elszedése és forgalomba hozatala ki
hágás. A 24655/1901. F. M. rendelet felsorolja a
magyarországi hasznos madarakat és meghatá
rozza a feltételeket, amelyek mellett tudományos
célból a hasznos madarak fogására, fészkeik és
tojásaik szedésére engedély nyerhető. A mező
gazdaságra hasznos madarak védelme végett több
európai állam Parisban 1902 márc. 19-én nemzet
közi egyezményt kötött, ezt az 1906. I. törvény
eikkel cikkelyeztük be. Apponyi Albert gr. kultusz
minisztersége alatt a 26120/1906. V. K. M. ren
delettel meghonosította amerikai példára a ma
darak napját (Birds day), elrendelve, hogy a
népiskolákban évenként május vagy június hó
ban a tanító egy napot arra szenteljen, hogy a
tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védel
mének jelentőségót megismertesse.
Madárvonulás (migratio), a madárvilág egy
részének általánosan ismert s az évszakok válta
kozásával kapcsolatos, tehát időszakos mozgalma,
mely abban nyilvánul, hogy költőhelyeiket télire
évről-évre elhagyják, a költési idő bekövetkezté
vel azonban ismét visszatérnek. A mozgalom te
hát mindig két terület közt megy végbe, az illető
fajok költőhelyei és téli tanyája között s leg
feltűnőbben a föld mérsékelt égövein észlelhető.
Nem minden madárfaj vonul; vannak fajok, ame
lyek költőhelyeiken egész éven át megmarad
nak, ezek állandó (O) fajok; pl. a veréb. Ezekkel
szemben állanak a vonuló madarak, amelyeknek
mozgalma azonban szintén nem egyforma. Meg
különböztetünk : Tipikus vonulókat (<—»), ame
lyek költőterületeiket feltétlenül, egytől-egyig el
hagyják ; pl. a füsti fecske. Helyenkint áttelelőket
(«-0), amelyeknek nagyobb része télire elhagyja
költőhelyót, de egyes példányok mégis vissza
maradnak ; pl. a tőkeruca v. a pinty. Atvonulókat
(*-*+), amelyeknek költőhelyei tőlünk északra
vannak, téli tanyái ellenben tőlünk délre s így
hazánkon évenkint kétszer (ősszel és tavasszal)
csakis átvonulnak; pl. a réti-sneff (doublon, Gallinago major Gm.). S végül a téli vendégeket
(«-*->), amelyek télire jönnek hozzánk s itt nálunk
telelnek át, hogy tavasszal ismét eltávozzanak
északi költőhelyeikre, pl. a jeges kacsa. A vonu
lás oka jórészt még ismeretlen.
A M. már rég magára vonta az emberek figyel
mét, de a kutatás a XVIII. sz. elejéig babonás
hiedelmeknél messzebb nem jutott, sőt az újabb
törekvések is ma még csak a kutatási módsze
rek többé-kevósbbé szerenesés megállapításainak
tekinthetők, magát a vonulás lényegét azonban
egyáltalán nem tisztázzák. A XVIII. sz. köze
péig azt hitték, hogy az eltűnt madarak faodukban, üregekben húzzák ki a telet, vagy éppen
hogy télire a vizek alá bújnak, sőt a holdba men
nek s tavasszal onnan jönnek elő. A kérdés ko
moly, tudományos tárgyalását Linné kezdte meg,
aki először utalt a vonulás megfigyelésének szük
ségességére, utána a M. ügyével igen sokan fog
lalkoztak, de a vonulást többnyire spekulatív ala
pon tárgyalták, egymástól homlokegyenest eltérő,
bebizonyithatatlan elméleteket eszeltek ki s csak
abban egyeztek meg valamennyien, hogy a M.-t
tüzetes megfigyelés tárgyává kell tenni, e pon-
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tosan feljegyezni az első érkezés ós az utolsó tá
vozás adatait és körülményeit. Eleinte csak egye
sek jegyezgettek, de a kérdés tárgyalása közben
mindinkább kiviláglott, hogy rendszeres és sok
megfigyelésre van szükség, ha a kérdés lényegét
csak megközelítem is akarjuk. így született meg
s győzött lassankint a megfigyelő hálózatok szer
vezésének eszméje. 1876. Németország, 1878.
Finnország, 1879. Anglia, 1880. Ausztria és Ma
gyarország, 1883. Dánia, 1884. Helgoland, 1885.
Belgium, Hollandia, Szászország és Oroszország,
1886. Izland és Svédország szerveztek rendsze
res megfigyelő hálózatokat s adnak ki azóta
több-kevesebb évi jelentést. Ez a korszak úgyszól
ván tisztára az anyaggyűjtésre szorítkozott, ami
nem lett volna baj, ha nyomon követi azt a gyűj
tött anyag tudományos feldolgozása is. Egyelőre
Európában ez még pihent. Egészen más, egész
ségesebb úton haladt Észak-Amerika; 1882. ott is
életbeléptették a megfigyelő hálózatot s nagy ké
szültséggel és nagy költséggel nemcsak önálló tu
dományos intézetté fejlesztették, hanem a meg
figyelés eredményeit is komoly tudományos ala
pon dolgozták fel (Cooke), a legszorosabb kap
csolatba hozva azokat a meteorológiai tünetek
kel. Európában ma csak Magyarország halad ezen
az úton. AII. nemzetközi ornitológiai kongresszus
után (1891) Hermán Ottó kezdeményezésére
Csáky Albin gróf közoktatásügyi miniszter állí
totta fel Budapesten a Magyar Ornit. Közpon
tot, amely legelsösorban a M. tüneteinek felderí
tését vette munkába, szigorúan induktív módszer
szerint dolgozva fel Magyarország M.-i adatait
(v. ö. Hermán Ottó, A madárvonulás elemei,
Budapest 1895).
Máday, 1. Andor, társadalomtudományi író,
szül. Budapesten 1877 ápr. 16. Jogi tanulmá
nyait itt és a külföldön végezte; 1905. a buda
pesti kereskedelmi akadémián a közgazdaság
tan tanára, 1906. a genfi, 1912. a neuchateli
egyetemen magántanár, majd ugyanott rendkí
vüli tanár lett. Számos értekezésén és kisebb
dolgozatain kívül főbb munkái: A női munka
(Budapest 1899); Le droit des femmes au travaü
(Paris 1905); A törvényes munkásvédelem nem
zetközi szabályozása (Budapest 1910); Bésultats
de l'enquete sur le travaü a domicile dans la
bijonterie du Canton de Geneve (nejével együtt,
Geneve 1910); Sociologie de la paix (Paris
1913); Essai d'une noúvelle classification des
systémes politico-sociaux et de ses applications
(Paris 1911).
2. M. Izidor (marosi), gazdasági iró, szül.
Pesten 1839 júl. 26. Egyetemi s gazdasági tanul
mányai után egyideig gazdálkodással foglalko
zott, majd 1869-től 1904-ig a földmív. minisz
térium tisztviselője volt s mint min. tanácsos
vonult nyugalomba. 1899-ben magyar nemessé
get kapott «marosi» előnévvel. Elnöke az Orsz.
Állatvédő Egyesületnek. Igen gazdag volt iro
dalmi tevékenysége. 1870-ben a közgazdasági
Közlönyt, 1873. a Földmivélési Erdekeink ós a
Falusi Gazda, 1879. a Magyar Föld c gazdasági
napilapot alapította és szerkesztette. A lapokban
közölt nagyszámú cikkem kívül főbb müvei:
Népszerű útmutatás a lennek belga mód szerinti

Mactdalena

101

Madeira

mivtlése és kikészítéséről (Pest, 1870, megjelent kal (Eibeiros) nehezenjárhatóvá tették. M. mere
német nyelven is); Javaslat egy országos gazd. deken emelkedik ki a tengerből. Nagy és mély
múzeum célszerű szervezése 'tárgyában (1871); hegyüstök (Currales), kis fensíkok és mély, mere
A világkiállítások (1872, német nyelven is); Ada dek patak-völgyei vannak. Talaja nagyobbára
tok a gazd. szakoktatás szervezésének kérdéséhez régi láva; kevés helyen van trachittuff a és laza
Magyarországon (1872); Szarvasmarhatenyész- salak. A M. közepén elterülő 1000—1200 m. mély,
tési'ink emelésének eszközeiről (1874); A szöllök szép völgynek, a Curral das Freirasnak függőleges
veszedelme. A phylloxera természete és irtása falait bazaltsziklák alkotják; vulkáni működése
(1876); A gazd. érdekképviseletről; A liasznos szünetel, de földrengései vannak. Éghajlata enyhe
madarak védelméről; Adatok az alkoholizmus és egyenletes; az évi középhőmérséklet 18 6°, a
februári
15'4,
az
augusztusi
22'6°.
A
legszélső
kérdésének ismertetéséhez (1905); Az állatvéde
értékek 32-7° és 6-5°. Nedves és egyenletes klí
lemről (1907).
3. M. Károly, evang. lelkész és püspök, szül. mája miatt a tüdőbetegek nagyszámban keresik
Késmárkon 1821 máj. 30., megh. Dobsinán 1870 fel; a Leste nevű forró K.-i szél válik néha kel.
szept. 28. Tevékeny részt vett az 1848—49-iki lemetlenné. A talaj igen termékeny. Növényzete
szabadságharcban és 1850. a szepesbélai egyház tropikus, a babér még 1600 m.-nyi magasban is
lelkészévé választották. Az 1859 szept. 27. Kés tenyészik; a cukornád termelését az amerikai ver
márkon, Zsedényi Ede vezetése alatt tartott ne seny elnyomta, szőllőművelésének terméke ma is
vezetes egyházkerületi gyűlésen a vallásügyi híres (1. Madeira-bor). Terem még kukorica, ga
pátens ellen először tiltakozó végzést ő fogal bona, batáta. a D.-i oldalon banána, ananász, sőt
mazta s nyomatta ki Sárospatakon. Emiatt tör kávé is; az É.-i oldalon európai gyümölcs és zöld
vényszék elé idézték, hivatalától felfüggesztették ség ; a datolyapálma csak dísznövény. Valamikor
és Kassán (1860 máj. 7.) Zsedényivel együtt be erdővel volt borítva, innen neve is (mádéira port.
börtönözték. Nemsokára kiszabadulván, a tiszai a. m. fa), de még felfedezője idejében nagyrószé
kerület 1860 aug. 1-én szuperintendenssé válasz leégett. Állatvilága fajokban szegény; félig euró
totta ; a következő év tavaszán a miskolczi, 1863. pai, félig afrikai. Eredetileg vadon élő emlősei
pedig a dobsinai egy ház választotta meg lelkészéül. nem voltak, de a bevitt házinyulak és sertések
Halála után a kerület M.-alapítványt alkotott s ma már vadon élnek rajta. Az európai háziállat
porai fölé a dobsinai egyházzal együtt szobrot tokát tenyésztik, madár- és rovarvilága gaz
dag ; kétóltüekben, hüllőkben szegény, a környező
állított.
Maddalena, La, Szárdiniától ÉK.-re a Boni- tenger viszont gazdag teknősbékákban. Lakos
facio-szoros bejáratánál lévő szigetek legna sága igen kevert; az uralkodó faj a portugál, van
gyobbika, területe 201 km'-nyi,D.-i partján van nak olaszok, zsidók, mórok és rabszolganégerek
M, (i9U) 8809 lak., biztos, nagyforgalmú kikötő utódai. A kivándorlás nagy. Ipari termékei: cu
kor, dohány, szalma- és fűzfafonású árúk; keres
vel, amely hadikikötövé van átalakítva.
Maddaloni, város Caserta olasz tartományban, kedelme főkép az angolok kezében van. Fővárosa
vasütmeilett, (1911) 19,784 lak., katonai iskolával, Funchal (1. 0.). A szigeten még fennáll a felében
való gazdálkodás rendszere. Portó Santo sziget
a Caraffák középkori kastélyával.
12 km. hosszú, 5V2 km. széles, kb. 2000 lak., szék
Madeba, város, 1. Medeba.
Madéíalva (azelőtt: Csíkmadéfalva), nagyk. helye la Vüha ; a Dm'erfos-szigeteket néhány
Csík vm. felcslki j.-ban, 11910) 1908 magyar lak., száz halász lakja. Ezeken kisebbszerü árpa- ós
vasúti állomás, távirúhivatal; u. p. Csíkrákos. gabonatermelés, kecske- és nyúltenyésztés van.
A m. kir. államvasutak vonalából (csíki vasút) Számos angol, német és portugál hajójárat állo
itt ágazik ki a gyímesi szorosba vezető szárny máshelye. M.-t állítólag már a feniciaiak is is
vonal. A pályaudvar mellett áll az 1764. évi, merték. Plinius Bibor- v. Mauretaniai-szigetei
Buecow által rendezett siculicidium (1. 0.) emlé valószínűleg M.-val azonosak. Egy 1351. Firenzé
ben őrzött térképen M. már meg van jelölve. Vég
kére emelt oszlop.
leges fölfedezése 1419. történt, midőn egy vihar
Madéfalvi veszedelem, 1. Siculicidium.
Madega, sabonamérték Abessziniában = Gonzales Joao és Vaz Martino portugálok hajóit
odasodorta. 1420-ban Portugália a lakatlan szi
444-73 g.
Made in O e r i a a n j (ang., ejtsd: mód in dzsőr- getet birtokba vette és gyarmatosította. 1580—
meni) a. m. Germániában, azaz Németországban 1640-ig Portugáliával együtt spanyol birtok volt.
készült. A német gyártmányok védjegyén min 1807—14-ig az angolok tartották megszállva.
denütt olvasható megjelölés, melyet a gyárak V. 0. Manchon, A travers Madére (Ann. dn Club
eleinte csakis az Angliába exportált áriikon tün alpin francaise 1887); Biddle, M. Islands (Lon
tettek fel, mert az 1887. évi Merchandise Marks don 1900, 2 köt.); Tahi, Madeiras Vegetation
Act ezt megkövetelte, de később, a gyáripar ha (Kopenhague 1904); Krohn, Führer durch M.
talmas fejlődésével, jeligéjévé vált ez az egész (Berlin 1906); Stiibel, Die Insel M. (Leipzig 1910).
2. M., az Amazonasz legnagyobb jobboldali
német iparnak.
Madeira (Madera), 1. Portugáliához tartozó mellékfolyója Dél-Amerikában. Ered a Mámoré,
sziget az Atlanti-óceánban, Portó Santo és három Guaporé (v. Itenez), Béni és Inambari v. Madre
kisebb (Desiertaa) sziklaszigettel, területe 815 de Dioa összefolyásából, közülük legnagyobb a
km2, (1901) 169,783 lak. M. vulkáni sziget, 55 km. Mámoré, ez a Rio Grandé (Guapay) és Chaparé
hosszú és 24 km. széles; a rajta lévő hegylánc a összefolyásából keletkezik s mindinkább növe
Pico Ruivóban (1846 m.) éri el legnagyobb ma kedve folyik É. felé Itenez néven a Béni torkola
gasságát ; a hegyeket a vizek mély szakadékok táig, ahol 820 m. széles, azután M. néven tovább
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folyik és 2700 méter szélesen ömlik az Amazo- világháború kezdetén a harctérre ment hírlap
naszba. A Mamoré-M.
hossza 3200 km., vízterülete tudósítónak s Magyarországon is hosszabb időt
1.158,000 km2, 90 nagyobb mellékfolyója
van, töltött. Színes, eleven tudósításai, melyekben kü
torkolatában másodpercenként 6870 m3 vizet lönösen nagy rajongással írt hazánkról és né
szállít. Gőzhajók járnak rajta havonta Manaos- pünkről, nagyobb berlini lapokban jelentek meg.
tól, esetlegesen Párától Sao Antonióig. Vízesései Müveit dán nyelven adta ki, de valamennyi né
és sellöi 370 km. hosszúságban megakadályozzák metül és franciául is megjelent; nevezeteseb
a hajózást, de azokon fölül egész a Cordillerák bek : Jagd auf Thiere und Menschen (1905); Die
lábáig ismét hajózható. V. ö. Keller-Leuzinger, Gezeichneten (regény, 1910).
Vom Amazonas u. M. (Stuttgart 1874); Mathews,
Mademochoria, vas- és ólomércben gazdag
Up the Amazon and M. rivers (London 1879).
bányavidék Kalkidikó félszigetén. Szalonikivel
Madeira-bor. Nemcsak a Madeira szigetén, ha együtt az 1913-ik évi bukaresti szerződés értel
nem a Kanári-szigeteken termett borok is több mében Görögország birtokába jutott.
nyire M. név alatt jönnek forgalomba. SzőllőM a d e m o i s e l l e (franc, ejted: madmoizei) a. m.
faja főleg a Malmsia és Tinto. Az exportra szánt kisasszony, 1. még Damoiselle.
borokhoz több részletben spritet töltenek és pe
Mader Éaoul (Rezső), zeneszerző, szül. 1856
dig 360 1. musthoz mintegy 130 liter alkoholt s jún. 25. Pozsonyban. A bécsi konzervatóriumon
ebből nyerik az ú. n. vinho-surdo-i, amely nem tanult, az udvari operaház korrepetitora, a kon
erjed ki s a többi bor édesítésére használják. zervatórium tanára és az akadémiai énekkar karA megédesített borhoz pedig kb. 4—5% alkoholt igazgatója, 1894. a budapesti Operaház karnagya,
adnak, hogy annak erjedését meggátolják s a bor 1901. h. igazgatója, 1902 okt. 1. igazgatója lett.
édesen maradjon. Alkoholtartalma 16—20°/o. A Ettől az állásától 1907 ápr. 19. vált meg. 1907—
M. kissé fanyar, igen erős és kiváló zamatu, mely 1908-ig a Népszínház—Vígopera igazgatója volt.
azonban csak az ászokolás alatt fejlődik ki telje Művei: Die Flüchtlinge (Bécs 1891); Coeur d'ange
sen. A kereskedésbeli M.-nak (Dry Madeira) két (u. o. 1895); Kadétkisasszony, operett (Pásztor
faja van, aSercial és a Boai. A légtöbb M. azon Árpád szövegére, bemutatta a Népszínház, 1900);
ban hamisítvány és Cetteben, Marseilleben, Ham Primadonnák (u. o. 1900); Das Garnisonsmádel
burgban és Magdeburgban készül.
(Bécs 1904, Budapesten Huszárvér c. került be
Madeira-hímzés, likacsos ábrákkal díszített mutatóra a Magyar Színházban 1904); Piros cipó
hímzett szöveteknek az a válfaja, amelyeknél a (ballet, 1897. budapesti Operaház); She (ballet,
likacsok madeiraszőllőszem-alakuak.
Ridder Haggard hasonló című regényéből, u. o.
Madeirái mahagóni, 1. Mahagoíii-fa.
1897); Szerelmi kaland (ballet, u. o. 1902 ápr.);
Madelaine (ejtsd: madién), Jacques, családi ne Der seelige Vinconz (Bécs 1907); A nagymama
vén Jacques Norniand, francia költő, szül. Pa (Budapest 1908); "Wiener Legende (ballet, Bécs
risban 1859 máj. 16. Üde hangon énekli meg a 1914).
természetet és a szerelmet. Főbb kötetei: La
Madera, sziget és folyó, 1. Madeira.
richesse de la muse (1882); Brunettes (1892); La
Maderanertal, a Reuss jobboldali, 12 km. hoszpetité portefeuille (1900).
szú völgye; a Hüfl-gleccsertől Amstágig nyúlik el.
Madeleine, La (ejtsd: madién), község Nord f rancia Természeti szépségei miatt sok turista látogatja.
départementban, Lille külvárosa, (1910) 15,699 lak.; Maderna, 1. Carlo, olasz építész, szül. Bissovegyi gyárak, vászonszövés, fehérítés, réz- és vas neban 1556., megh. Romában 1629. Nagybátyja,
Fontana Domenico volt a mestere. Korábbi művei
öntés és bőrcserzés.
Madeleine-hegység (Monts de la M.), Fran nek egyike, a római S. Susanna-templom hom
ciaországban a Loire és az Allier völgye közt a lokzata (1600 körül) nagy hatással volt a barokk
Forez hegylánctól (1. Forez, 2.) É.-ra. A Plateau építészet további fejlődésére. 1604-ben a római
Central egyik része; legmagasabb pontja 1165 m. Szt. Péter-templom vezető építésze lett és ő épí
Madeley (ejtsd: medii), község Shropshire angol tette ki a templom hosszanti hajóját és homlok
countyban, (1911) 8859 lak.; szénbányával, por zatát. A világi építészet terén legkiválóbb műve
a római Chigi-Odescalchi-palota,míg a Barberinicellángyártással.
Madeloiiettes (franc), 1. Magdolna leányai. palota tervének kivitele Berninire és Borominiro
Madelung, Aaqe, író, szül. Svédországban maradt.
2. Jí'., Stefano, olasz szobrász, szül. Milanóban
1872. Gyermekkorát Dániában töltötte, majd a
svéd hadseregben mint dragonyos szolgált. Utána 1571., megh. Rómában 1636. Sok dekoratív mü
egyideig Oroszországban igen kalandos életet vet készített római templomok számára; legis
élt. Innen visszatérvén, befejezte tanulmányait mertebb, népszerűvé vált alkotása Szent Cecília
a kopenhágai állatorvosi főiskolán. Nyugtalan fekvő márványszobra a római Sta. Ceciiia-temptemperamentuma azonban elűzte hazájából s lomban.
Maderno, község Brescia olaszországi tarto
újra Oroszországba ment. Itt kereskedő lett s
csakhamar belesodródott a forradalmi mozgal mányban, a Garda-tó Ny.-i partján, a Toscolano
makba, melyekben fegyverrel és tollal is részt torkolatánál, kikötővel, (ion) 1926 lak.; Szt. An
vett, különösen a skandináv és francia sajtó drás temploma a XII. sz.-beli Zanardello szobrá
ban izgatva az orosz forradalom eszméi mellett. val. 1377-ig a Garda-tó főhelye, jelenleg klima
1905. Oroszországból el kellett menekülnie s tá tikus gyógyhely.
vollétében halálra ítélték. Ezután többnyire Pa
Madero, Francisco Indelacio, mexikói állam
risban, Londonban, Kopenhágában és Zürichben férfiú, szül. Mexikó államban 1873 okt, megh.
élt s folytatta agitatórius működését. 1914-ben a Mexikóban 1913 febr. 22. Portugál eredetű gazdag
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családból származott. Parisba ment tanulmányai foglalta Vracsevgájt, a szerbek egyik megerősí
nak befejezése céljából, azután beutazta Nyugat- tett táborhelyét s a honvédelmi bizottmány alez
Európa országait. 1895-ben visszatért hazájába redessé léptette elő. Ezután résztvett még Dam
s nagy kiterjedésű birtokain gazdálkodott. A po janich és Kiss Ernő harcaiban a szerbek ellen, de
litikai küzdelmekbe 1903 végén sodródott bele s a rettenetes hidegben elfagytak tagjai s mikor
humánus érzése és nagy műveltsége folytán Damjanich seregével északra vonult, útközben
népszerűsége egyre emelkedett. Ö szervezte a egy parasztszekóren meghalt. Zsombolyán temet
negyven év óta kormányon levő Porfirio Diaz ték el, hol sírja fölé 1900. díszes emlékkövet állí
elnök ellen az egyre növekedő elégedetlenséget. tottak. V. ö. Leonh. Böhm, Geschiehte der Stadt
1910-ben röpiratban kelt ki Diaz újból való meg Weisskirchen (Fehértemplom 1905, 3. kiad.).
2. M. Károly, az előbbinek testvérbátyja, szül.
választatása ellen, amiért ez őt elfogatta. Fogsá
gából csak a választások után szabadult ki, mire 1789., megh. 1849. A szabadságharc kitörésekor
1910 végén Mexikó északi államaiban felkelést Ruszkabányán hámortulajdonos volt s hazafias ál
támasztott Diaz ellen. De a felkelést a kormány dozatkészségével nagy szolgálatokat tett honvéd
elnyomta s M. az Unió területére menekült, hon seregeinknek. Felesége, M. Károlyné szül. Buchnan új erővel és fegyverekkel tért vissza 1911 toald Franáska (szül. Aradon 1804 ápr. 2.), szin
elején. A polgárháború újult erővel tört ki s Diaz, tén lelkes támogatója volt a hazafias mozgalmak
hogy a további vérontásnak elejét vegye, 1911 nak, a temesvári csata után pedig nemeslelküen
máj. lemondott elnöki hatalmáról és végleg el segítette menekülő honvédjeinket. Házában talál
hagyta. Mexikót. Erre pár hónapra Bárra lett az tak menedéket egy kis időre Bem és Kmety
ideiglenes elnök. 1911 őszén aztán M.-t válasz tábornokok is. Ezért elfogták s felsőbb katonai
tották meg elnöknek. Kormánya nem volt sze parancsra Gröber csász. százados 1849 aug. 23.
rencsés, mert párthiveit és rokonait nagy kedve- Ruszkabánya mellett egy dombon nyilvánosan
zésekben részesítette. Csakhamar új elégedetlen megvesszőztette. E hír hallatára férje, M. Károly,
ség támadt az országban. Délen Zapata felkelő agyonlőtte magát. M.-né évekig kereste a rajta
vezér támadt ellene, de veszélyesebbé vált M.-ra esett gyalázatos merénylet megtorlását, de hasz
nézve a lemondott elnök unokaöccsének, Félix talanul. Meghalt Budapesten 1880 dec. 6. VerDiaz-nak támadása. Ez Veracruzban tűzte ki a tanuságának helyén 1909 okt. 10. emlékoszlopot
felkelés zászlaját és Mexikó ellen vonult. M. emeltek, a Mozsárhegyen pedig, hol férje öngyil
csellel elfogatta ugyan Diazt, de kénytelen volt kos lett, díszes emlék keretében mellszobrát he
őt Mexikóba vitetni és rendes bíróság elé állít lyezték el. V. ö. Maderspach Livius, M. Károlyné
tatni. Ekkor a Diaz-párti tisztek,, a kadétiskola tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez
növendékei és a hozzájuk pártolt Blanquet tá (Zólyom 1909).
bornok M.-t a Nemzeti palotában megtámadták
3. M. Livius, bányászati iró, M. Károly fia,
és véres harc után fogságba ejtették (1913 febr. szül. Ruszkabányán 1840 febr. 1. Felsőbb tanul
18.). A főhatalmat most Huerta tábornok ra mányait Grácban, Karlsruheban és a selmeczi
gadta magához, aki előbb M. nagybátyját, Gusta- bányászati akadémián végezve, 1871. a gömörvot lövette agyon, M.-t pedig febr. 22. Pino Sua- vármegyei Berzétén bánya- és kohógondnok,
rez alelnökkel együtt börtönbe szállíttatta. Ez 1897. a Hernádvölgyi vasipar r. t. bányaigazgaalkalommal eddig még ki nem derített módon töja lett; 1901. az Unió r. t. szolgálatába lépett
mindkettőjüket agyonlőtték a kisérő katonák.
Zólyomban. 1899-ben bányatanácsosi címet ka
Maderspach, 1. Ferenc, 1848—49-iki honvéd pott. Művei a Bányászati és Kohászati Lapok
alezredes, szül. Oraviczán 1793., megh. Versecz hasábjain főkép a vasérc- és széntelepek bánya
közelében 1849 jan. Atyja M. János bányatiszt geológiai viszonyaival foglalkoznak. Legismer
volt, kinek családja Tirolból származott és erede tebb műve Magyarország vasércfekhelyei cí
tileg a Modersbacher nevet viselte. M. az osztrák men a Kir. magy. Természettudományi Társulat
császári seregbe lépett, vitézül harcolt az 1813— kiadásában 1880-ban jelent meg. Megírta to
1815-iki hadjáratokban s a drezdai csatában meg vábbá édesanyja élettörténetét (1. fönnebb).
is sebesült. 1844-ben mint százados vált meg a
Madeyski-Poray, Stanislaus, lovag, osztrák
katonaságtól s Borbátvizen (Hunyad vm.) élt csa államférfiú, szül. Szieniavában (Galicia) 1841
ládjával. 1848 ápr. újból berendelték az illir-bán- ápr. 24., megh. Lussin-Grandeben 1910 jún. 19.
sági ezredhez s Fehértemplom védőseregéhez A lembergi, majd 1886 óta a krakói egyetemen
került. Minthogy e város parancsnoka, Dreihann tanította a jogot. Az osztrák képviselőházba 1879.
alezredes, áruló módon a felkelő szerbeknek szol választották be, hol a lengyel klub liberális cso
gáltatta ki a polgárság fegyvereit, a hazafias portjához tartozott. Taaffe bukása után Windischérzésű M. állott a város védelmének élére. Új graetz kormányában 1893 nov. 11. közoktatás
fegyvereket szerzeit, sáncokat ásatott, torlaszo ügyi miniszter lett.. De mivel Cillyben szlovén
kat emeltetett s a polgárságot ellenállásra lelke algimnáziumot állított fel, a német pártok ellene
sítette. Dreihann távozása után aug. 1. ő lett a fordultak s az egész kabinettel együtt kénytelen
város hadiparancsnoka. Legfényesebb haditette volt 1895 jún. 19. lemondani. 1899 óta az urakvolt az, amikor aug. 19. egy 5000 főnyi szerb házának tagja volt.
csapatot, amely Fehértemplomba tört és ott ret
Madhura, város, 1. Madura, 2.
tenetesen gyilkolni és rabolni kezdett, maroknyi
Madi v. M-M., néger néptörzs, a Nilus men
csapatával halálmegvető szuronyrohammal a tén, Duflle vidékén. Állattenyésztők.
városból kiűzött. E hősies viselkedéséért V. Fer
MadiaMol. (Amida'Nutí,., növ.), a Compositae
dinánd király őrnaggyá nevezte ki. Szept. 2. el (Fészkesek) család génusza; 12 faja közül 1 chilei,
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a többi Észak-Amerika Ny.-i részén honos fű. Madocsa, nagyk. Tolna vmegyo dunaföldvári
Levelük teljesen épszélű. Fészkükben 5—20 ter- j.-ban, (1910) 2187 magyar lak., postahivatal, u. t.
mős, 1—sok kétivarú virág van. Termésük ol
Bölcske. — Apátságát a bencések részére 1145.
dalt összenyomott, ferde. A M.sativa Mol. 1—ll/2 BikácsiMagnus királyi főtárnokmester alapította;
m. magas, ágas, kellemetlen szagú. Chilében, II. Géza maga is megajándékozta. Itt tartotta a
Kaliforniában, Oregonban fordul elő. Teljesen bencés-rend 1225. egyetemes káptalanát. 1474.
érett termése 7 mm. hosszú, szagtalan. Ebből IV. Sixtus pápa Gyuiay Gergely nagyvárad-egy
nyerik a zsíros madi-olajat, amely mint étel- és házmegyei papnak ajándékozta, hogy fölépítse és
világitóolaj, meg gépkenőcs használatos. Itt-ott kijavítsa. 1721-b9n tekintélyes romjai még állot
Európában is ültetik ezt a fajt.
tak ; ezekből építették a bölcskei templomot.
Madian, tartomány, 1. Midian.
Ma,docsán, kisk. Liptó vm. nómetlipcsei j.-ban,
Madia-olaj v. iitadi-olaj, 1. Media.
(1910) 10Í- tót lak.: u. p. ós u. t. Liptótepla.
Madison (ejtsd: meddiszn), 1. az északamerikai
Madocsányi Pál, a szabadságharc egyik kor
Egyesült-Államok Jefforson countyjának szók mánybiztosa, szül. Madocsánban 1808 dec. 14.,
helye Indianában, az Ohio és vasút mellett, (1910) megh. u. 0. 1875 febr. 9. Rósztrett az 1832-iki
6934 lak.; vas- és rézöntők, hajóépítés, gépgyár országgyűlésen és 1836. Liptó vármegye főjegy
tás ós malomipar. — 2. M., Wisconsin állam ós zőjévé, majd két ízben alispánjává választotta.
Dano county székhelye, a Mendota- és Monona- 1843-ban Árva vármegye főispánja, majd a hót
tavak közti földszoroson, vasúti csomópont, (1910) É.-i vmegye és a bányavárosok kormánybiztosa
25,531 lak., gazdasági gépgyártás, szivargyár és lett. A világosi katasztrófa után őt is halálra ítél
malomipar; kapitoliummal, állami egyetemmel, ték, de kegyelem útján hat évi várfogságot kapott.
igazságügyi palotával és elmebetegek házával. — 1861-ben trencsóni főispán, 1865. és 1869. ország
3. M., város Iowában, 1. Fort Madison.
gyűlési képviselő lett.
Madison (ejtsd: meddiszn), James, az EgyesültMadoera, sziget, 1. Madura, 1.
Államok negyedik elnöke, szül. Port-Conwayben
Madoka (Madoqua, állat), a Patások rendjébe,
(Virginia) 1751 márc. 16., megh. Montpelierben a Tülkösszarvuak (Bovidae) családjába tartozó
(Virginia) 1836 jún. 28. Ügyvéd volt s 1787. az törpe antilópnem. Csak a hímnek van szarva. 6
alkotmánykészitő konvent, majd 1789. a kon élő faj ismeretes. Legközönségesebb a kontyos
gresszus tagja lett. Jeiferson elnök 1801. maga M. (Madoqua Saltiana Blainv.). Gereznája rókamellé vette mint külügyi államtitkárt, 1809. pe vörös v. szürkéskék, hasa fehéres, fülének pereme,
dig annak utóda lett. Az elnökséget két cikluson patái és a hím szarvai feketék; Abessziniában
át viselte 1817-ig. Kormányának idején tört ki honos. Húsa kemény és szívós.
1812. az angolokkal való háború, melynek folya
Madonie, Le, heg5Tség Szicília E.-i partján,
mán az angolok Washingtont is megszállották. legmagasabb pontja a Pizzo Autenna (975 m.).
A Gentben 1814 dec. 24. megkötött béke azonban
>Ea«Jonua (olasz) a. m. asszonyom, Szűz Má
mégis az Unió javára dőlt el. V. ö. Hunt, Life riának szokásos megjelölése különösen a gyer
of James M. (New York 1902).
mek Jézussal együtt. Leginkább a M. művészeti
Madison-sziget, 1. Nukahiva.
ábrázolásaira vonatkozólag használatos. Lásd
Madiun (Madioen), residentie Jáva K.-i részén, Madonnaképek.
5882 km2 ter., 1.150,000 lak.Legmagasabb csúcsok: Madonna del Moníe, búcsújáróhely, 1. Varese.
a Willis-vulkán (2551 méter) és a Lawn (3236
Madonna di Campiglio (S. Maria di Gamm.). Folyói számosak, de nem hajózhatók. A kávé, piglio, ejtsd: kampiiiyo), klimatikus gyógyhely Tiohe
rizs, cukor, indigó ós gyapot jól megterem. Pet tiroli kerületi kapitányságban, 1553 m. magas
roleum- és sósforrások találhatók. Székhelye M., ban, a Monté Spinale lábánál.
kikötője Patjitan.
Madonnaképek. A legenda szerint Lukác3 evan
Madler, Johann Heinrich von, német csilla gélista festette meg Szűz Mária képét és a ke
gász, szül. Berlinben 1794 máj. 29., megh. Hanno gyes hagyomány neki tulajdonit Olaszország né
verben 1874 márc. 14. Beér Wilhelín bankár mely templomában őrzött képeket. M. azonban
csillagvizsgálóján 1830 óta szorgalmasan észlelt már a katakombákban előfordulnak, részben
Beerrel egjütt Pontos holdmegflgyeléseiknek ered orans (1. 0.) alakjában, kevósbbó határozottan
ménye a nagy Mappa selenograpíiica (Berlin 1834) jellemezve, de már kifejező módon a gyermek Jé
és az azt kisérő szöveg: Der Mond nach seinen zussal együtt is (legkorábban a római S. Priscillakosmischen und individuellen Verháltnissen (u. 0. katakombában). Ez a M. leggyakoribb típusa, mely
1837). 1840-ben Dorpatban professzor és a csil Szent József hozzátételével a szent család ábrá
lagvizsgáló intézet igazgatója. Itt különösen ket zolásává és más szentek bevonásával ú. n. szent
tős csillagok ldmérésével foglalkozott. Állásáról társasággá (conversazione sánta, 1. 0.) bővül.
1865. lemondott. Mint népszerű író kitűnő névre Ugyancsak a katakombákból indul ki a Mária éle
tett szert. Populáre Astronomie (1. kiad. Berlin téből vett jelenetek ábrázolása, a keresztény mű
1841, 7. kiad. Klmkerfuestől 1879) c. könyve hat vészet egyik legfőbb tárgya. A M. kivált a bizánci
hatós terjesztője volt a csillagászati tudományok művészet körében játszottak nagy szerepet, kap
nak. Az állócsillagokra vonatkozó munkálatai: csolatban azzal a tisztelettel, amelyben Isten anyja
Untersuchungen ttber die Fixsternsysteme (2 köt., (theotokos) a keleti egyházban főleg az efezusi
Mitau és Leipzig 1847—48) és Die Centralsonne zsinat (430) óta állott. A bizánci M., melyek egyes,
(Dorpat 1846). Az ezekből vont, a csillagrendszer nagyon elterjedt típusait különös tiszteletben álló,
szerkezetét magyarázó következtetései a tudo csodatevő képek (Eyriotissa, Blacherniotissa,
Platytera stb.) jelzik, komolyak, ünnepélyesek,
mány mai álláspontja szerint tarthatatlanok.
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megközelíthetlen méltóságúak. Mária az ölében ülő ház, az admiralitás és a nagy árútárak; egyéb
gyermeknek tkp. trónja. Az anyai és gyermeki ér jelentékenyebb épületek a nagy kormányzói pa
zés alig jut bennük kifejezésre. Ebből kiindulva, lota, a római katolikus székesegyház, az örmény
az olasz művészet a XIII. sz.-tól fogva új érzés templom és a múzeum. Egyetemét, mely 1857 óta
kifejezésére törekszik és — ámbár még az egy áll fenn, főleg bensziilöttek látogatják. Azonkívül
házi vonás megtartásával — az anya és gyermek van orvosi ós műszaki főiskolája, több ipariskolája
viszonyának ábrázolására törekszik. Ezen az úton és számos tudományos intézménye és társulata.
tovább haladva, a XV. sz. néha már erősen vilá — M. volt az angolok megerősített telepe Eló-Ingias fölfogást, genreszeríi ábrázolásokat mutat, diában. Bisznagar radzsája 1639. adta meg nekik
inig másfelől a német és németalföldi festészet a az engedélyt egy erősség (St. George) építésére,
vallásos érzés bensősóge mellett is a polgáriasán amely körül épült a város. A kelet-indiai keres
keresetlen fölfogást tükrözteti vissza. Hasonló a kedelmi társaság ez ügynökségét 1653. már a
fejlődés a szobrászatban is, ahol mindinkább az presideney rangjára emelték és a XVII. sz.-ban
álló Mária-szobrok váltják föl a korábbi, hiera lakóinak száma már 300,000 volt. Ekkor M.-ra
tikusán trónoló Madonnát. Rafael hiresM.-i a kü nézve beállott a stagnáció és helyette Kalkutta
lönböző típusoknak mintegy betetőzését adják. Az emelkedett. 1746 szept. 21. a franciák La Bourújabb művészet, gyakran önállóságra való törek donnais vezérlete alatt elfoglalták; az aacheni
vés mellett is új, szélesebb körben érvényes típust béke 1748. visszaadta az angoloknak. 1767-ben
nem alkotott és az ikonográfiái fejlődés a XVI. Haider Ali megtámadta, de Smith generális meg
századdal lényegében véget ért. V. ö. Gruyer, védelmezte. 1769 ápr. 3. itt kötötték meg Haider
Les Vierges de Raphael et l'iconographie de la Alival a békét. 1914 szept. az Emden német cir
Vierge (Paris 1869); Rohault de Fleury, La sainte káló bombázta a várost. V. ö. Lawson, Memories
Vierge (u. o. 1878—79); Schreibershofen, Die of M. (London 1905).
Wandlungen der Mariendarstellnng (Heidelberg
Madrasz, félgyapju női ruhaszövet, sűrűsége
1886); Liell, Die Darstellnngen der allerseligsten cm.-ként 3i/80, anyaga: 100 ang. számú pamut
Jungfrau stb. (Freiburg 1887); Ventari, La Ma cérna láncban s 36. a. sz. mohair vetésben.
donna. Svolgimento artistico delle rappresentaMadraszkender a. m. szv.nn, 1. Rostnövények.
zionidella Vergine (Milano 1899. német ford. Leip- Madrazo (ejtsd : madradzó), 1. Jósé de, spanyol
zig 1900); Munoz, Iconografia della Madonna festő, szül. Santanderben 1781 ápr. 22., megh.
(Firenze í 905); Rothes, Die Madonna u. ihre Ver- Madridban 1859 máj. 8. A madridi akadémián,
herrlichung durch die bildende Kunst (Köln 1905). azután Dávid J. L. vezetése alatt Parisban és
M a d o q n a (ínat), 1. Maioka.
Rómában tanult. Hazatérve, 1818. az Aeademia
Madrasz, 1. hivatalosan Presideney of Fort di San Fernando igazgatója lett. A David-féle
Saint George, az indo-brit birodalom egyikpre- klasszicizmust követő művei közül említendők:
sidency-ie. Alkotórészei: a) 22 brit kerület (disz- Krisztus Hannás házában, A mennyei szeretet
triktus) 367,055 km2 területtel és 41.405,404 la győzelme a földi szeretet fölött (madridi múzeum);
kossal : b) Gandzsam, Viszagapatam és Godavari A görögök és trójaiak harca Patroklos holtteste
nevű, önálló közigazgatás alatt álló ügynökségek fölött (Róma, Quirinalo); Breda bevétele, stb.
ésc) Travankur, Kocsi, Pudukattai, Banganapaili
2. M., Féderko de, spanyol festő, M. 1. fia,
és Szandur hűbérállamok. Az egész presideney
területe 392,874 km=, lakosainak száma (IMI) szül. Rómában 1815 febr. 12., megh. Madridban
46.217,245. A lakosok közt legtöbb a hindu val 1894 jún. 10. Atyjának és Parisban Wintorhallású, azután a mohammedán és a keresztény. A ternek volt tanítványa, kit tetszetős, a spanyol
legfőbb termékek gabona, pamut, indigó, cukor,: arisztokráciánál kedvelt arcképeiben követett. A
ricinusz és földimogyoró.
| mérsékelt francia romantika hatását mutatják
történeti képei: Bouillon Gottfriedet Jeruzsálem
2. M., az ugyanily nevű presidencynek fővá királyává kiáltják ki (versaillesi múzeum); Mária
rosa, a Koromandel-parton, homokos síkságon, Krisztina VII. Ferdinándnál; Szt. Cecilia teme
vasúti csomópont, (mi) 518,660 lak. Az ipar tése a katakombákban.
nem jelentékeny: egyedül a pamutszövésnek, bőr-,
3. M., Pedro de, spanyol festő és író, M. 1.
cukorgyártásnak, sófőzósnek, agyag- és üveg- fia, szül. Madridban 1816., megh. u. o. 1898 aug.
. iparnak van némi fontossága. A szeleknek kiszol 20. A madridi művészeti akadémia ós modern kép
gáltatott kikötője mesterségesen védett. A for tár igazgatója volt.
galom f őcikkei: a bevitelben angol pamutkelmék
4. M., Raimondo de, spanyol festő, M. 2. fia,
és fonalak, petróleum, rizs, szeszes italok, fémek, szül. Rómában 1841 júl. 24. Atyjának volt tanít
különösen vas: a kivitelben nyers pamut, kicser ványa, azután Parisban főleg Delacroix hatása
zett ökörbőr, kecskebőr, juhbőr,2 bivalyszarv, do alatt dolgozott. Elegáns képmásaival nagy sike
hány, indigó és só. A forgalom /3-a Angolország reket aratott a francia, spanyol és amerikai elő
felé irányul. Rendes hajójáratai vannak M.-ba kelő társaság körében. Sógorának, Fortunynak
a British Steam Navigation Company, az osztrák műveire emlékeztetnek ragyogó színezetű szelle
Lloyd, a Messageries maritimes és a Hansa válla mes képei: Az Alcazar kertje, Sevillai zárda
latoknak. M.-nak
nagy a kiterjedése: kertjeivel és udvara, Távozás az álarcos bálról, A toilette.
rétjeivel 70 km!-nyi területet borít. Az európaiak Nagyobb kompozíciója: Kolumbus Kristóf haza
városrésze a Port St. George; ebben van a pénz térése.
verő, a Mária-templom és a fegyvermuzeum. A
Madre, 1. Laguna de la M. v. M. anstralBlacktown szúk utcáival az üzleti élet szinhelye. 180 km hosszú és 30 km. szóles laguna Mexikó
\ part mentén épült az igazságügyi palota, a vám K.-i partján, a Rio Grandé del Norte torkolatától
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E.-ra. — 2. Sierra M. occidentale és orientale, természettud. múzeum; a csillagvizsgáló; bota
a mexikói fennsík szélein emelkedő hegységek. nikus- és állatkert; az 1713. alapított királyi aka
Madre de Diós, 1. M. v. Amaru-mayu, a Béni démia; egyetem 5 fakultással; a földrajzi és sta
(1. o.) baloldali mellékfolyója Dél-Amerikában. tisztikai intézet; a müépítő-, állatorvosi-, diplo
— 2. M. sziget, Chile D.-i részén, a Concepcion- máciai-, szépművészeti akadémia; zene-, mérnök-,
erdész- és bányászakadémia; ipariskola; felső
szoros választja el a szárazföldtől.
hadiiskola. Számos jótékonysági intézete, 5 nagy
JUadrepora (állat), 1. Korallok.
színháza, a bikaviadalok megtartására 12,000 em
Madreporalemez, 1. Tüskésbőrűek.
Madreporamészkő, korallmészkö a jura-szisz bert befogadó amfiteátruma van. 42 politikai lap
témából, csupa madrepora-korall alkotja. A Föld- ós számos folyóirat jelenik meg M .-ban. M. az
közi-teugerben,az Indiai-óceánban, a Veres-ten uralkodócsaládnak, az országgyűlésnek, a legfőbb
gerben, a Ny.-indiai tengerben most is egyre kép állami hatóságoknak, bíróságoknak és püspöknek
székhelye. Vízvezetéke 70 km. távolságból, a Peződik.
Madrid, 1. Spanyolország egyik tartománya nelaza lábától hozza a vizet. Dohánygyárak, pénz
Segovia, Guadalajara, Cuenca, Toledo és Avila verő, szőnyeg- és posztószövés, vasöntés, hang
közt, területe 7989 km», (1910) 878,641 lak. (Mad szer- és bútorgyártás főbb iparágai; kereskedelme
rid nélkül), 18 járása (partidos) van, ezekből 10 a gabona, bor, olaj, kávé és élvezeti cikkekben je
lentékeny. Éghajlata egészségtelen, nyáron forró
fővárosra esik.
2. M. (1. a mellékelt térképet), fővárosa Spanyol toiax. 42°), száraz, télen hideg (min. 11°) és zord,
országnak és M. tartománynak, a nyarankint Évi csapadéka 390 mm. A halálozási arány
ki-kiszáradó Manzanares mellett, az ország köze 1000-re 30.
pén, 650 m. magasban, vasutak mellett, (íoio)
M.-ot Majerit néven egy 939-ből való okirat
599,807 lak. Számos külvárosa van (Ventas del említi először. 1083-ban Ü. Alfonz elfoglalta és
Bspiritu Santo, La Guindelera, Prosperidad, Flo kiváltságokat (fueros) adott neki. A XIV. sz.-ban
rida stb.). Központja a Puertadel Sol tér; nagy tere már időnkint spanyol királyok is laktak benne. Ki
még a Plaza Mayor, virágágyakkal, szökőkutak rályi székvárossá 1560. II. Fülöp tette. Itt kötöt
kal és III. Fülöp lovasszobrával; itt tartattak egy tek békét 1526. V. Károly és I. Ferenc, 1617.
koron az autodafók. A királyi palota előtti del Spanyolország és Velence, 1800. Spanyolország
Oriente-téren 44 spanyol uralkodó szobra áll. A és Portugália. V. ö. Amádor de los Rios, Hist.
Plaza delasCortesen Cervantes szobra van,aPlaza de la villa y cortedeM. (Madrid 1861—64); Ferde Murillón Murillóé és a Plaza del Principe Al nandez de los Rios, Guía de M. (1876); Valverde y
fonzon Calderoné. Jelentősebb épületei: Palacio Alvarez, La capital de Espana (1883); Hauser,
Reál (királyi palota) gyönyörű kerttel (1737—64, M. bajo el punto de vista-social (1902).
minden oldala 132 m. hosszú); a Palacio del ConMadridejos (ejtsd:—dehosz), járási székhely To
gresso; a Palacio de Justicia (1758); a régi Salesas ledo spanyol tartományban, a Valdespino mellett,
Reales kolostor; a Casas Consistoriales (város (i9io) 7150 lak.; gyapjúszövés, sáfrántermelés,
háza) ; a Panaderia, 1590. épült, itt van a városi gyümölcstermelés.
levéltar és könyvtár. Templomai (99 kat, 5 prot.)
Madridi egyezség, 1. Marokkó (története).
közül többet olasz és németalföldi mesterek képei
herceg, spanyol cím, melyet Don (Jav
díszítenek: a Virgende la Soledad (M. védszentjé- losMadridi
(1. Gartos, 5.) vett fel 1868 okt. 3. Most
nek temploma); a IV. Fülöp alapította Szt. Izidor- fia, herceg
Jaime (Jakab) viseli.
templom, Tiziano és Mengs festményeivel; legszebb
Madridi konferencia, 1. Marokkó (története).
a Szt. Ferenc-templom; a San Geronimo, az egye
Madrigál (ol., a matricák a. m. maternam szó
düli gót templom ; a Nuostra Senora de Atochatemplom. Régi erődítményeit lerombolták; kapni ból), eredetileg népdal, a XIV. sz. óta az olasz
közül megmaradtak: a Puerta de Alcala diadal műköltők is felkarolták s határozott költemény
kapu, a Puerta de Toledo és a Puerta de San Vi- alakká formálták, mely 8—11 tizenegytagú sorból
cente. A Manzanaresen 6 híd vezet át, a két leg állt bizonyos rlmelhelyezéssel s tartalma szerint
régibb a Puente de Segovia és a Puente de Toledo egy kis kecses idillt alkotott (így Petrarcánál, Sac9 Ívvel. Nagyobb nyilvános kertjei és parkjai: chettinél, Donátinál). AXVI. sz.-tól fogva héttagú
El Prado, M. K.-i oldalán végigvonuló boule- sorok is kerültek bele, később még szabadabb
vard; a Sálon közelében a Dos de Mayo, az metrikai képet öltött. Általában a M. fogalma alá
1808-ban a franciák elleni csatában elesett haza soroznak minden olyan tizenegyes és hetes sorok
fiak nemzeti emlékmüve; a M.-i park vagy Buen ból álló kis költeményt, amely egy elmés fordu
Retiro. Környékén, a Manzanares jobbpartján né lattal, csinos bókkal végződik. Már a XV. sz. óta
hány királyi kastély (Casa de Campo, gyönyörű elterjedt a francia és a német irodalomban is
nagy parkkal); El Pardo tölgyfaerdővel ós állat (Montremi, Lainez, Moncrif, Hagedorn, Voss,
kerttel ; Villa-Viciosa. Tudományos intézetei és Goethe, Schlegel A. V. stb.). Nálunk a romantikus
iskolái közül kiválóbbak: a nemzeti könyvtár irány korában Irt M.-t néhány költő, igen szór
és éremgyüjtemény; az egyetemi könyvtár; a ványosan. V. ö. Strümpell, Das französische M.
Museo del Prado (királyi múzeum), gazdag kép (Braunschweig 1873); Carducci, Opere, 8. k. (Bo
tárral (2200 kép, Murillo, Velasquez, Rafael, Ti logna 1893); Vossler, Das deutsche M. (Weimar
ziano, Rubens, Tintoretto, Van Dyck, Teniers, Dü 1898). — Zenei szempontból a M. kezdettől fogva
rer, Claude Lorrain stb.); a történelmi irattár annyira összetartozott a reá énekelt dallammal,
értékes kolostori okiratokkal; az Armeria fegy hogy formájuk is egybeforrt. A kétszakaszos dal
vergyűjtemény ; a váza- és éremgyüjtemény; a formában gyakori reprizek (ismétlések) voltak,
ezek a műfajt rondószerüvé teszik. Ujabb kutatások
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Madüe.tó a porosz stettini
kerületben, lefolyása
arra az eredményre vezettek, hogy a XIV. sz.
2
M.-jai nem a capdla dalok, hanem dallamaikat a Plöne, területe 34 km .
Madvig, Johan Nikolai, dán klasszikus filo
hangszerek kisérték. Pietre Gasella, Dante egyik
barátja a legrégibb ismert M.-komponista. 1300 lógus és államférfiú, szül. Svanikében (Bornholm
előtt halt meg; Dante a Purgatorio-b&n tette ne szigetén) 1804 aug. 7., megh. Kopenhágában 1886
vét halhatatlanná. A XIV. sz. híres M.-írói Ja- dec. 12.1829-ben a latin nyelv és irodalom ta
copo di Bologna, Ghirardetto és Landino. A nára a kopenhágai egyetemen, 1848. országgyű
XVI—XVII. sz. M.-jait ötszólamú vegyeskarra lési képviselő, képviselőházi elnök, majd közok
írták, de tudjuk, hogy azokat tisztára hangszere tatásügyi miniszter; 1852-től ismét professzor és
ken is — tehát énekszólamok mellőzésével — főigazgató 1879-ig, mikor megvakult. Híres latin
játszották. így alakult ki a középkor vokális ze szövegiritikus. Nevezetesek Cicero (kivált De fininéjéből a hangszeres zene. Hanyatlásnak indult bus) és Livius-kiadásai. Továbbá: Emendationes
a M. a XVII. sz. végén, midőn ismét egyszólamú Livianae (Kjövenhavn 1877); Opuscula academica
énekhangra írták számozott basszus (1. o.) kísé (u. 0. 1887); Adversaria eritica (u. o. 3 köt. 18S4).
rettel. V. ö. Vogel B., Bibliothek der gedruckten Jeles latin ós görög nyelvtant is írt (1843—1847).
-weltlichenVocalmusik Italiens(1892); Péter Wag Németül is megjelent: Kleine philol. Schriften
ner, Das M. u. Palestrina (1892); Theod. Kroyer, (Leipzig 1875); Die Verfassung und Verwaltung
Die Anfange der Chromatik im ital. M. des XVI. des röm. Staates (u. 0. 1881—82). Szülővárosa
1874. bronz mellszobrot emelt emlékének.
Jahrhunderts (1901).
Madrilena (ejtsd: madriiénya),páratlan ütemű
Madzari, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
spanyol tánc, élénk kasztanyétritmusok kísére (1910) 455 horvát és szerb lak.; u. p. Blinja, u. t.
tével.
Blinjski Kut.
Madzsar, így ejti ki a török a magyar szót.
Madrizest, község, 1. Madarsák.
Magyarország neki Madzsarisztán és magyar
Madsar, 1. Madzsar.
Madsen, Vidor, dán geológus, szül. 1865 márc. országi : madzsarli. M. tábiászi a neve a Boszpo
2. Kopenhágában. 1901 óta a dán állami geológiai rusz ázsiai partján, Anatolu-Kavak közelében
intézet igazgatóságának tagja, 1896—1904 közt levő erődítésnek, mely hajdani magyar építőjétől
magántanára az egyetemnek, úgyszintén tanára vette nevét. M. személynévnek is előfordul, így
a népe^yetemnek is. Tudományos dolgozatai ha pl. Dzsengiz khánnak négy dédunokája viselte
zája jégkorszak-viszonyaira, a jura, neokom és Dzsiidzsi ágából. L. még Magyar (város).
gault-agyagokra és Keleti-Grönland jurakövüle
Madzsar Imre, író, szül. Nagykárolyban 1878
teire vonatkoznak. Több geológiai térképet is febr. 1. Tanulmányai végeztével 1900. főgimná
adott ki.
ziumi tanár lett Budapesten; az Eötvös-kollégium
Madura (Madoera), 1. Jávától É.-ra fekvő és tanára. Folyóiratokban megjelent történeti és pe
hozzá tartozó sziget; a kettőt egymástól
a M.-i dagógiai dolgozatain kívül művei: Adatok Forszoros választja el. Területe 5413 km2, 1.630,510 gách F. kortörténelméhez (Nagybánya 1900);
lak. Főhelye Pemakasszan. — 2. M. (Madhura), Liampreclá K. történetelmélete (Budapest 1908);
az ugyanily nevű disztriktus fővárosa Madrasz Egyének és tömeg eh a történelemben (u. 0.1909);
brit-indiai presideneyben, a Vaiga jobbpartján, Szent Gellért nagi/obb legendája (u. 0.1913).
vasút mellett, (1911) 134,130 lak.; jezsuita és ame
Madzsarli (török), 1. Madzsar.
rikai protestáns misszióval; nagy pamutkereske
Madzsar-türki, dal, 1. Divényi.
déssel. M. egykor nagy országnak volt fővárosa,
Madzsgar, igy nevezi Ibn Roszteh és Gurdéz
1762. az angoloknak jutott birtokába. Régi nagy a lebediai magyarokat. L. még Baskír.
ságának emlékei: egy széles nagy pagoda, 9
Madzsúsz, azaz mágusok, így nevezi a Korán
gopurával; a királyi palota Tirumala (1623— a régi perzsa vallás követőit (tüzimádók).
1659) idejéből, Dél-India egyik legszebb profán
Maeander (Maiandros), kisázsiai folyó, mely
épülete és a Vaszanta, Szunderasvara hindu isten az ókorban Priene mellett folyt el és Miletosnál
nyári palotája, 124 faragott pillérrel.
torkollott a tengerbe. A Mykale-hegyről leomló
Madura-láb (mycetoma), Európában ritkán elő törmelékek keleti irányba terelték és új folyásá
forduló, Indiában meglehetősen gyakori betegség. ban Myus város kikötőjét eliszaposította. A régi
A lábon, ritkábban a kézen, a bőr alatti kötőszövet nyugati ágnak ma is Eszki Mendere a neve.
ben sérülések után apró, fájdalmatlan csomók tá Kanyargó folyásáról nevezték el a meander nevű
madnak, amelyek mindinkább megnagyobbodnak, görög díszitményes szalagot. L. a la grecque.
eleinte mozgathatók, később a csonthártyával is
Maeandrina, agy-korallok (áuat), 1. Koraitok.
összeforrnak és mozdulatlanok lesznek. B csomók
Maebasi, város a japáni Kocuka tartományban,
képződése miatt a láb feltűnően megvastagszik; Nipon szigetén, Tokióval vasút köti össze ; kb.
a csomók utóbb elgenyesednek, szétesnek, kifeké- 35,000 lak., virágzó selyemiparral.
lyesednek. A sipolyokból szivárgó gennyel egyes
Maecenas, Gaius Günitis, előkelő etruriai csa
esetekben szennyes fehér, máskor feketés szeder- ládból származó római lovag, Augustus egyik
szerft v. halikraszerű szemcsék ürülnek, ezek a legbizalmasabb embere, főleg a belügyi kormány
M.-at okozó gomba, a streptothrix madurae tele zatban jobb keze, kora költőinek hires pártfogója
pei. E gombát Carter irta le 1874., a betegséget (ezért nevezzük ma is mecénásoknak a tudo
elsőnek Goodfrey ismertette 1846. Madraszból. A mányok és művészetek bőkezű pártfogóit), ,Kr. e.
betegség okozója a sugárgombával rokon. A baj 74—64 közt született s 8-ban halt meg. Állami
akár 15—30 évig is eltart. Kezelése a végtag el hivatalt nem viselt, de mint ügyes diplomata sok
távolításában áll.
becses szolgálatot tett Augustusnak. Az Bsqui-
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linuson levő díszes palotájában maga köré gyűj
Maesteg (ejtsd: mészteg). város Glamorgau walesi
tötte a költőket, főleg Horatiust, Vergiliust, Pro- countyban, (1911) 14,717 lak., szénbányákkal és
pertiust. Maga is több kísérletet tett versben és vaskohókkal.
prózában, de keresett, ékes stilusát már Augustus
Maestoso (con maesta), olasz zenei műszó,
kigúnyolta, Hét verssora maradt fenn.
a. m. méltósággal, fenségesen.
Maecha (Maacha), kiegészítve Bét M., az ószö
Maestricht, város, 1. Maastricht.
vetségben egy aram törzs és tartomány neve.
Maestro (ol., ejtsd: maesztró) a. m. mester, ta
Maceutica (gör.-lat.) a. m. maieutika (1. o.). nító, úr. Ma inkább a zeneköltőket tisztelik meg
Mael (ejtsd: máéi), Pierre, valódi nevén Char e címzéssel, de régente a kisérő karmester (maestro
les Causse, francia regényíró, szül. Lorientban al cembalo) hivatalos neve volt.
1862 szept. 30., megh. Parisban 1904 dec. 29.
Maeterlinck (ejtsd: materünk), Maurice, francia
A tengerészeti pályáról tért át az irodalomhoz belga iró, szül. Grandban 1862 aug. 29. Ügyvédi
s rendkívüli tevékenységet fejtett ki. Említhe pályára lépett, de 1896 óta kizárólag az iroda
tők: Pilleur d'épaves (1887); Sauveteur (1890); lomnak él Parisban: 1911. megkapta az irodalmi
Pemme d'offlcier (1905).
Nobel-díjat, 1914. pedig materialista és panteista
Maenadok (mainadok., gör., a m. őrjöngök), a életfelfogásáért a római pápa indexre tette. Első
görög mondában Dionysos isten dajkái és ki- verskötete : Serres chaudes (1889), a szimbolista
sérői, vagyis a bacchanáliák (1. o.) női részt irány meglehetősen mesterkélt terméke. Ugyanez
évből való La princesse Maleine c. drámája,
vevőinek mitikus másai.
Maeotis palus (Maeotis tó), ókori neve a mai melyben egy sajátos misztikus irányt vitt a
színpadra s nagy feltűnést keltett. Egyik kriti
Azovi-tengernek (1. o.).
kusa, meglehetős túlzással, a második ShakesMaercker, Maximilián, 1. Marcker.
Maerlant (ejtsd: marlant), Jakobus van, a XIII. pearet üdvözölte benne. Ugyanez irányt fejlesz
sz. legnevezetesebb hollandi költője, szül. Bruk- tette tovább L'intruse (1890), Aveugles (1890),
sambachtban (Nyugat-Flandria) 1235 körül, megh. Les sept princesses (1891), Péléas et Mélisande
Dammeban 1291 és 1300 között. Eleinte sekres (1892), Aglavaine et Sólysette (1893) c, sok
tyés volt Maerlantban, később, valószínűleg 1266 szor készakarva homályos drámáiban, amelyek
óta Dammeban lakott, hol a hagyomány szerint Théátre címen (1904, 3 köt.) egybegyűjtve is
irnok volt. Ifjabb korában latinból és franciá megjelentek. Legsikerültebb bennük valami meg
ból lovagregényeket fordított, később azonban magyarázhatatlan, nyomasztó félelem rajza, mely
csak történelmileg elfogadott bibliai, egyházi v. végzetszerűen nehezedik szereplői lelkületére.
világi elbeszéléseket és tisztán tanító dolgokat Tisztán színpadi hatásra dolgozik Monna Vanna
irt, mint pl. Szt. Ferenc élete; Jeruzsálem pusz (1902) c. történelmi tragédiája. Sokkal több köl
tulása ; Heimelijkheid der heimelijkheden (Titkok tőiség van Joyzelle (1903), Le miracle de saint
titka) stb. Költeményeiből szemelvényeket kö Antoine (1905) s főleg L'oiseau bleu (1909) c.
zölt Veneijs a Nederlandsche Dichters első köte színműveiben. Mély költészet, stoikus nyugalom
és panteista életfelfogás jellemzi bölcsészeti cik
tében (Amsterdam 1894).
Maes (ejtsd: mász), Nicolas, hollandi festő, szül. keit és tanulmányait: Le trésor des humblea
Dordrechtben 1632., megh. Amsterdamban 1693. (1896), La sagesse et la destinée (1898), La vie
Rembrandtnak volt tanítványa és híven igyeke des abeilles (1901), Le temple enseveli (1902), Le
zett nagy mesterének művészetét követni, utóbb double jardin (1904), L'intelligence des lleurs
Antwerpenben a flamand festészet hatása alá (1907), La mórt (1913),. Magyarul megjelent:
került. Legjobb müvei, melyek olykor magához Monna Vanna (ford. Ábrányi Emil, Budapest
Rembrandthoz közel állanak : A bölcső; A lusta 1902): A hivatlan vendég, A vakok (ford. Marszolgáló; Hollandi háziasszony (London, National qnis Géza, 1902); Joyzelle (ford. Ábrányi Emil,
Gallery); Olvasó nő (brüsszeli múzeum); Almát 1904); Szent Antal csodája (ford. Cholnoky Vik
hámozó asszony (Berlin, Kaiser Friedrich-Mu- tor, 1910. és Adorján Andor 1911); A kék madár"
seum); Imádkozó öregasszony; Az ábrándozó; (ford. Benedek Marcell, 1911. és Adorján Andor,
Fonó nők (Amsterdam, Rijks-museum). A buda 1911); Családi kör (ford. Rózsa Géza, 1911); A
pesti Szépművészeti Múzeumban egy-egy férfi- és méhek élete (ford. Binder Jenő, 1911); Mária
női arcképén kívül Criex Justus arcképe látható Magdolna (ford. Adorján A ndor, 1911); Aglavaine
I és Sélysette (ford. Bárdos Artúr, 1912); A sze
(1666).
Maesa Forsk. (nüv.), a Myrsinaceák génusza gények kincse (ford. Bölöni Ödön, 1912). V. ő.
102 fajjal az óvilág trópusi vidékein és Ausztrá Leloiig, M. M. (Gand 1891); Van Bever, U. M.
liában. A M. picta Hochst. abesszíniai, gyümöl (Paris 1904); Schlaf, M. M. (Berlin 1906).
Maevius. 1. Bavius.
csét saoria néven galandféreg ellen használják.
Mafeking (ejtsd: máfking-), a Brit-Becsuánföld
Maeseyck (Manseijk), város Limburg belga
tartományban, aoio; 4631 lak., csipkekészltóssel, kerülete és városa, a Molopo jobbpartján, a Fok
vászoufestőkkel és fehérítőkkel, bőr- és tóglagyár- város—Gubnluvájo vasúti vonal mellett. A dél
tással. Itt születtek Hubert és Jan van Eyck fes afrikai háborúban Baden-Powell angol ezredes
tők (1. Eyck). kiknek 1864. emlókszobrot állítottak. csapatjait Cronje búr tábornok itt körülzárta. 218
Maesta (ol., ejtsd: maésztá, lat. Maiestas Do- napig tartó ostromzár után 1900 máj. 18. mentet
mini, Rex gloriae), már az ókeresztény művé ték fel az angolok. 1902 máj 7. U. és Potscliefcszettől kezdve a sugaras koszorúban trónoló Üd troom közt Methnen lord szenvedett súlyos vere
vözítő ábrázolása, mely a középkori szobrászat séget, ő maga is megsebesült s a búrok kezébe
esett, de azok csakhamar szabadon bocsátották.
ban és festészetben nagy szerepet játszik.
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Maiiéi, 1. Andrea, lovag, olasz költő és ki nak, jelesül a,főnökök(bravi), a köznépből vett kéváló műfordító, szül. Molina di Val di Ledróban selök (accolteílatori) és a büntető hatalommal már
(Trento) 1798 ápr. 19., megli. Milanóban 1885 összeütközésbe jött tolvajok. Az őket kötelező és
nov. 27. Míg feleségétől, Carrara Spinelli Clara szigorúan megtartott törvény-(omertá)fő tételei: a
grófnőtől el nem vált (1838—1844), addig milanói büntettek feljelentésének föltétlen tilalma; hamis
szalonja a legkiválóbb művészek, írók ós politiku tanuzás kötelme a vádlottak érdekében; a gaz
sok találkozó helye volt. Idegen irodalmakból dagok védelme kellő jutalom mellett; a hatósági
való verses fordításai (Gessner, Schiller, Goethe, közegeknek minden lehető alkalommal megtáma
Moore, Milton, Byron) valóságos remekei a mű dása, párbajozás, orozva támadás, a legcsekélyebb
fordításnak ; saját költeményei is szépek (Firenze sértésért feltétlen boszuállás stb.
1858-60).
Maiia (Monfia), 50 lem. hosszú és 12—13 km.
2. M., Francesco Scipione, őrgróf, olasz költő széles, Német-Kelet-Afrikához tartozó sziget a
és archeológus, szül.Veronában 1675 jún. 1., megh. Lufidzsi torkolatával szemben. Földje termékeny.
u. o. 1755 febr. 11. Katonatiszt volt (1703—4), Az 1914—15-iki világháború folyamán az ango
majd irodalommal foglalkozott (1709. alapította lok 1915 jan. 10. megszállották a szigetet. L.
Rómában a Giornale dei letterati d'Italia c. Világháború.
lapot), írt költeményeket és színműveket, melyek
Maiiti (Maviti, Mafitu), a zulukafferek egyik
közül leghíresebb a francia mintára irt Merope c. törzse, a Nyassza-tó K.-i részén Ruaháig. A M. má
tragédiája(1713); útirajzokat (1732—36,Francia-, sik ága vagvangara v. matenge néven szerepel
Angol-, Németország- és Hollandiáról) és ezt meg s 1889—1897-ig sokszor megzavarták a szom
előzőleg (173!—2) a Verona illustrata c. nagy széd német gyarmatokat. Jelenleg megfékezett,
becsű archeológiai munkát. Szülővárosában szob de meg nem békélt német alattvalók. V. ö. Weiss,
rot állítottak emlékének.
Die Völkerstámme Deutsch-Ost-Afrikas. (Berlin,3. M.,G-iovanniPietro.taáí)a olasz jezsuita, szül. 1910).
M a f o i ! (franc, ejtsd: —foá) a. m. hitemre!
Bergamóban 1536., megíi. Tivoliban 1603 okt. 20.
Maira, járási székhely Lisszabon portugál kerü
Szülővárosában és Rómában tanult; 1563. Geno
vában az ókesenszólás tanára, 1564. a köztársaság letben, kietlen fensíkon, (1910) 4800 lak., vörös
titkára volt, de a következő évben a jezsuita rendbe márványbányával. A város fölött hatalmas ko
lépett. Müvei: Loyola szt. Ignác, Jézus társasága lostor-épület áll, melynek minden oldala 251 m.
fundátoráuak élete, ford. Léstyán Moyses (Kassa hosszú; 870 szoba, 2500 ablak, 9 udvar és 3 temp
1763); Historiarum indicarum libri XVI. (jó ki lom van benne. Könyvtára 30,000 kötetre rúg. A
adás Köln 1593); XIII. Gergely pápaságának tör fogadalmi épületet V. János király építtette 1717—
ténete, melyet azonban nem fejezett be (kiadta 1730 közt. Jelenleg katonai iskola és kaszárnya ;
Coquetines, Róma 1743). Összes művei Bergamó mellette nagy park ós mintagazdaság van.
ban jelentok meg 1747.
Mag (semen, spermum, nov.), a virágos (phaneMaffersdorf, gyárváros Reiehenberg cseh ke rogam) növények szaporodó szerve, amely a mag
rületi kapitányságban, (1910) 6908 lak.; sör-, ma kezdeményből (1. 0.) fejlődik a megtermékenyítés
látagyártással, pamutfonással, szőnyegszövéssel. révén. A mag legfontosabb része az embrió (1.0.),
maffia (olasz), 1. Mafia.
amelyet sokszor táplálóanyagokat raktározó szö
Xtafia (Maffia) és Camorra. Bűnszövetsé vet (magfehérje, 1. 0.) vesz körül és kivül maghéj
gek, amaz Szicíliában, emez Nápolyban, bámu (testa) burkol. A maghéjon belül levő rész a mag
latos szervezettel, mely ellen a kormányoknak bél (nucleus seminis). A mag a magzsinór v. köl
minden törekvése eredménytelennek bizonyult. dökzsinór (funiculus) által a termés falához füg
A camorrista banditák két osztályra oszolnak geszkedik (placenta). Ahol a funiculus a magra
s maguk között főnököt választanak, kinek neve illeszkedik, a köldök (hilum) van, amely a magon
mester (maestro, masto, si), legfontosabb teen mint mélyedés v. kiemelkedés látszik. A köldök
dője a zsákmány (camorra, barattolo, sala) heten közelében sok esetben duzzadásszerű kiemelkedés,
kénti szétosztása. A zsákmány legnagyobb részét kinövés van: a magszemöles (caruncula), amely a
zsarolás útján szerzik; régebben legfőbb jöve magzsinórból v. a magzsinórnak a maghozhosszá
delmi forrásaik egyike a rabok voltak, mert a ca ban odanőtt részéből (raphe) keletkezik (stromorra a fegyintézetekben is nagyon el volt ter pláola). Ez a magszemölcs, minthogy gyakran
jedve, sőt valóságos uralmat gyakorolt. Minden olajtartalmú test (elaiosoma), a hangyák táplá
rab a fegyintézetbe lépésekor bizonyos összeget lékául szolgál s ezért a hangyáké magvakat szét
«a szent szűznek olaja» (olio per la madonna) cí hordják és a növényt elterjesztik. A maghéj rit
méntartozott fizetni s ételét, még inkább valami kán lágy, rendesen keményebb állományú, hogy
kedvezményt, készpénzen kellett megváltania. a csirának kellő védelmet biztosítson ; sima, recés
Nagy jövedelmi forrás volt a fegyintézetekben is v. tüskés, kopasz v. szőrös, amely utóbbi beren
űzött játék. Árulás, engedetlenség a főnök paran dezések a mag elterjesztésével állanak kapcso
csai iránt halálbüntetést von maga után. Az íté latban (1. Magszórás, Magléc).
letvégrehajtóját sorshúzás határozza meg. (L.még Mág, kisk. Szeben vm. szelistyei j.-ban, (1910)
Camorra). A M., melynek tagjait azelőtt bonaehi, 636 oláh lak.; u. p. és u. t. Szelistye.
sparaglioni, spadainoli-nak, újabban mafiosi-nak Magadha, 1. Behar (tartomány).
nevezik, a camorrának faja. Nagyobb jövedelmi
Magadino, község Tessin svájci kantonban, a
forrásai: bérgyilkosságok véghezvitele, csempé Lago Maggiore partján, a Ticino torkolata és
szet, a titkos lutri és a nem mindig megvetett vasút mellett, (1910) 792 lak. Azelőtt a felső Lago
rablás, zsarolás és lopás. Háromféle tagjai van Maggiore legfontosabb kikötője volt, de a Gott-
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hard-vasút kiépítése folytán jelentőségét elveszí
tette.
Magadisz, líd eredetű, háromszögletű húros
hangszer. Egykorú tudósítások szerint 20 húrján
plektnim nélkül játszottak. A XVI. sz. teoretikusai
a monokordot (1. o.) nevezik M.-nak. V. ö. Stumpf,
Die pseudoaristoteíischen Probleme (1897).
Maga járó szántógép, 1. Eke és Motoros talajmívelés.
Magalhaes (ejtsd: mahaijáűsz), 1. Domingo Jósé
Goncalves, visconde de Araguaya, brazíliai
költő. szül. Rio de Janeiróban 1811 aiig. 13., megh.
Rómában 1882.1836—71-ig a diplomáciai pályán
működött és európai udvaroknál volt követ. Főbb
müvei: Poesias, költemények (Rio 1832); Mysterios, elégiák (1858); Antonio Jósé, Olgiato és
Amancia, szomorújátékok; Factos do espirito
humano, a brazíliai bölcsészeti irodalom első ter
méke. Összes művei (Paris 1864—65) 8 kötetben
jelentek meg. V. ö. Wolf, Le Brősil littérairo
(Berlin 1863).
2. M., Fernaode (Magelhaes, spanyolosan Ma
gallanes, ang. Magellan), portugál utazó, szül.
Sabarosában 1480., megh. Matan szigetén 1521
ápr. 27. 1505-ben Maiakká elfoglalásánál tűnt ki
először portugál szolgálatban, majd spanyol szol
gálatba lépve, V. Károly császár 1519. kiküldte,
hogy nyugati utat keressen a MolukM-szigetek
felé. Szept. 20. San Lucarból öt hajóval és 239 em
berrel indult el. 1520 jan. 10. a La Plata torkolatát
elérte. A telet Patagoniában töltötte. 1520 okt. 21.
a róla elnevezett szorosba hatolt be és nov. 28.
jelezte a Nagy-oceánt, melyet sima víztükréről ő
nevezettel Csendesnek. Hárommegmaradt hajójá
val (egy elpusztult, egy másik visszatért Spanyol
országba) 3 hónap és 20 nap alatt átszelte atengert
és mikor már majd- éhen-szomjan vesztek, 1521
márc. 6. a Mariana-, majd a Filippi-szigeteket is
felfedezte. Itt Matan szigetén a benszülöttekkel
való küzdelemben elesett. Hajói közül a Victoria
1522 szept. 6. Del Cano Sebestyén vezetése alatt
visszaérkezett Spanyolországba. V. ö. Amoretti,
Primo viaggio intorno al globo (Milano 1800, franc.
Paris 1801, ang. Ohio 1895); az utazás legteljesebb
leírása: Stanley, The flrst voyage round the world
by Magellan (London 1875); Barras Arana, Vida
y viajes de M. (Santiago 1864); Butterworíh,
The story of Magellan and the discovery of the
Philippines (New York 1899).
Magalhaes-felhők, v. Kap-felhök, két felhőszerű alakzat a D.-i ég Dorado és Tueana nevű
csillagképeiben, mely számos különálló csillag
ból, csillaghalmazból és ködfoltból áll. Nubecula
maior és nubecula minor néven is ismeretesek.
A nagyobbikat Abd er Rahman «f ehér ökör» néven
említi.
Magalhaes-szigetek, szigetcsoport a Csendesóceánban Japán és a Mariannák közt, legnagyob
bak a Bonin- ós a Volcano-szigetek.
Magalhaes-szoros, felfedezőjéről elnevezett,
575—600 km. hosszú tengerszoros Dél-Amerika
D.-i vége és a Tűzföld közt, szélessége 4—33 km.
A Forward-foktól ÉNy.-nák 270 km. hosszú, szá
mos fjorddal tagozva. Felfedezője: Magalhaes
(1. o.) 18 nap alatt jutott át rajta. Az erős és tar
tós Ny.-i szelek régebben a K. felől jövő hajók
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nak csaknem lehetetlenné tették a rajta való át
kelést, de a gőzhajókat nem akadályozza annyira.
Mindkét partja chilei birtok (Punta Arenas és
Magallanes). JelentőségétaPanainacsatornamegnyitása nagyon alábbszállította. V. ö. Abribat. Le
détroit do Magellan au point de vue international Paris 1903).
Magalhaes-vidék, Dél-Amerika D.-i részének
a neve. idetartozik Patagonia és Magallanes terri
tórium.
Magallanes (ejtsd: magaiiyánesz), spanyol alakja
Fernao de Magalheas (1. o.) nevének.
Magallanes (ejtsd: magaiiyánesz), territórium DélChilében, területe 171,4-38 km5, (1910) 24,374 lak.,
ezek is legnagyobbrészt Punta Arenasban laknak.
Számos vulkánja van: Chalten (2170 m.1, Stokes
(1950 m.), Burnoy (1768 m.), a szigeteken pedig a
Sarmiento (2073 m.), Darwin (2134 m.). Partja
fjordokkal és szigetekkel tagozott. Esős teriilet,
erdőkkel és nagy gleccserekkel, amelyek a ten
gerig is lenyúluak. Főfoglalkozás a juhtenyésztés
és halászat, egyes helyeken a rozs, burgonya,
árpa és zöldség is megterem. V. ö. Fagalde, El
pais del porvenir (I. köt., Valparaiso 1901).
Magállat az olyan, melyet a tenyésztők sza
porításra tartanak.
Magamása (másodlátás, gör. auioszkópia), ér
zékcsalódáson alapuló jelenség, midőn valaki a
saját képmását megelevenedve látja, a maga alak
ját hallucinálja, így hisztériások, látnokok (1.
Léleklátás). Némelykor egészséges, de az emlék
képek élénk fölidézésére képes emberekben (írók,
művészek, pl. Goethe) találjuk.
Magamegporzás v. önmegporzás, önönporzás,
ó'nbeporzás (n5v.), a beporzás (1. o.) esete (autogamia), amikor a virágpor ugyanazon virág bibéjére
jut, miért is a M. csakis kéitivarú virágban lehet
séges. A M. lehet direkt, amidőn a bibe és porzók
helyzete révén minden külső segítség nélkül tör
ténik, lehet indirekt, midőn külső közvetítés (szél,
víz, állat) szükséges a virágpor szállításához. V. ö.
Beporzás.
Magán, valakinek személyét illető, nyilvános
szerepléséhez nem tartozó viszony, körülmény,
dolog.
Magánalapítvány, 1. Alapítvány.
Magánaljak (vasút), 1. Aljak.
Magánalkalmazott, I. Alkalmazott és Magán
tisztviselő.
Magánalkalmazottak nyugdíjbiztosítása, 1.
A ggkori, rokkantsági és nyugdíjbiztosítás. Munkásbiztosítás.
Magánárjegyzék, szemben a hivatalos tőzsdei
árjegyzékkel, a forgalom tárgyát tevő árúk árait
és eladási feltételeit magában foglaló nyomtat
vány, melyet az eladók legtöbbször ingyen bo
csátanak a vevők rendelkezésére, hogy azokat a
vételre serkentsék.
Magánbank, 1. Bankok.
Magánbiztosítás, 1. Biztosítás.
Magánbiztosító, 1. Biztosítás. M.-ről akkor is
lehet szó, ha egy személy, magáncég (nem rész
vénytársasági v. kölcsönösségi alapon) saját sze
mélyében űzi a biztosítási üzletet. Ez a biztosí
tási forma csak külföldön és ott is csak elvétve
fordul elő. Nálunk inkább átvitt értelemben van
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forgalomban; igy ha a szűcs bizonyos díj ellenében tekre is, melyeket a budapesti árú- és értéktőzsdén
prémes dolgokat molykár ellen biztosít, megóv, kívül e tőzsdei szokásokra való hivatkozásokkal
vagy a cserepes bizonyos díj ellenében olyképen kötnek. A néha óráról-órára változó konjunktúra
biztosítja a cserepes háztetőt, hogy annak meg és a hivatalos keretekből különösen mozgalmas
sérülését kijavítja, vagy a kéményseprő a ké időkben kikívánkozó spekuláció szüli a magán
forgalmat, amelyet a tőzsdék vezetőségei több
ményt rendben tartja stb.
Magándiszkontüzlet. A váltók értékesítése le kevesebb sikerrel iparkodnak korlátozni az ellen
számítolás (1. o.) által történik. A nagyobb bank őrizhetetlen elemek visszaéléseinek megakadá
intézetek, de főkép az Osztrák-Magyar Bank, lyozása végott.
igen szigorúan bírálják meg a váltókat, amelye
Magángazdaság az egyes egyén által a javak
ket leszámítolnak (diszkontálnak). Azok a vál termelésére, forgalomhavitelére ós értékesítésére
tók, melyeket tulajdonosaik ekkép bankszerüen kifejtett tevékenység, mellyel egyúttal magát és
elhelyezni nem tndnak, a magánbankokhoz és családját fentartja és a társadalomban bizonyos
magándiszkontörökhöz kerülnek. Ezek az általá foglalkozási ágat (földmívelés, ipar, kereskede
nosnál magasabb kamatlábbal értékesítik a vál lem stb.) képvisel.
tókat s legtöbbször külön biztosítékokat is köve
Magángyógyintézetek az 1876. XIV. t.-c. sze
telnek (betáblázás, kézizálog, fizetésletiltás stb.). rint a törvényhatóság meghallgatásával a belügy
Ezt az üzletet nevezik M.-nek.
miniszter engedélyével állíthatók fel; ápolási
Magánelzárás, a szabadságvesztés-büntetés díjaikat maguk állapítják meg, de a törvényható
nek az a végrehajtási módja, amelynél az elítélt ságnak bejelentik; megfelelő számú orvosi és
éjjel-nappal el van különítve fogolytársaitól s ápolószemélyzettel kell birniok. Ilyen M. a sza
munkáját is külön zárkájában tartozik végezni. natóriumok is (1. o.).
Magánhangzók, 1. Hangok.
Régebben a M. csak mint fegyelmi büntetés, v. a
Magánhitellevél 1. Meghitelező levél.
halálbüntetés helyettesítésébennyert alkalmazást.
Magánhivatalnok, 1. Magántisztviselő.
II. József császár 1787-ikibtkvében a halálbünte
tés helyett a szabadságvesztés-büntetésnek oly ne Magánindítvány. A Btk. értelmében a bünte
mét léptette életbe, amelynél az elítéltet a sötét tendő cselekmények bizonyos csoportja csak ak
magánzárka falához szorosan hozzáláncolták s kor üldözhető büntetőjogilag, ha a sértett v. tör
az elítélt senkivel sem érintkezhetett. A hazánk vényes képviselője a büntetendő cselekményről
ban elfogadott rendszer szerint M.-nak helye van való tudomásszerzéstől számított három hónap
a fegyházra és a börtönre ítélteknél; a M. tar alatt a bíróság, vádhatóság vagy rendőri hatóság
tama 3 évi vagy ennél hosszabb időre ítélteknél előtt kijelenti, hogy a tettes megbüntetését ki1 év, a rövidebb időre elítélteknél a büntetés vánja. Ez a kijelentés a M.
nek '/8 része. A M. a büntetés kezdetén, s amenyMagániskolák. Tágabb, főleg külföldön jára
nyiben akkor akadályokba ütköznék, a büntetési tos értelemben így nevezik az állam által fentaridő első felében; életfogytig tartó fegyházra ítél tott nyilvános iskoláktól való megkülönböztetésül
teknél a büntetés megkezdésétől számítandó 10 azon iskolákat, melyeket egyes egyének, testüle
év alatt hajtandó végre; azontúl, a fegyelmi bün tek, községek, felekezetek stb. tartanak fenn. Az
tetés esetét kivéve, M.-nak helye nincs. Újabban államok u. i. általában nem csinálnak monopóliu
az 1908. XXXVI. t.-c. (Büntetőnovella) 27. §-a mot az oktatásból, hanem másoknak is megenge
értelmében a M. fiatalkorú bűntettesekkel szem dik az iskolák felállítását, abból a liberális elv
ben is alkalmazható, amennyiben e hivatkozott ből kiindulva, hogy mindenkinek jogában áll a
§. kimondja, hogy a fiatalkorúakkal szemben ki kultúrát terjeszteni, ha megvan hozzá a képes
szabott, egy hónapot meg nem haladó fogház sége. De az állam mégis bizonyos korlátokat
büntetés a fiatalkorúak fogházától különböző más szab a magániskolák alapítása tekintetében (szak
letartóztató-intézet magánzárkájában is végre avatott vezetés, államilag képesített tanerők,
hajtható.
approbált tankönyvek, az állami iskolák tanter
Magánénekes, aki nem az énekkarban szere vének megtartása) s ez iskolák felett felügyeleti
pel, hanem szólókat (magánénekrészleteket) ad elő. jogot gyakorol. Az így megállapított feltételek
Magán fejedelmi jog, az uralkodó családoknak nekmegfelelő magániskolákmegkapják az állam
házi törvényeken nyugvó külön családi és örök tól a nyilvánossági jogot, melynek alapján vizs
gálatokat tarthatnak és érvényes bizonyítványo
joga.
kat adhatnak. Nálunk rendszerint csak a magán
Magánlél, 1. Sértett.
Magánforgalom v. kávéházi forgalom alatt a emberek által fentartott iskolákat értik M. alatt.
tőzsde hivatalos helyiségein kívül tartott össze A M. legjobban virágzanak Angliában, ahol a köz
jöveteleket értjük. Ily összejövetelek, amelyek oktatásügyet csaknem teljes szabadság és nagy
legtöbbször a tőzsdei órák előtt vagy után, né változatosság jellemzi. Az angol M. között kitűnő
melykor pedig (ünnepnapokon, vagy hivatalos iskolák vannak, de nagy részük spekulációra ala
szünetek alkalmából) a rendes tőzsdei óráknak pított üzleti vállalkozás. E zugiskoláknak eleven
megfelelő időben is szoktak lefolyni, természe rajzai tárulnak elénk Dickens regényeiben.
tesen kevésbbé ellenőrizhetők a tőzsde hivatalos
Magánjog (jus privatum), jelenti azoknak a
apparátusa által, bár téves az a felfogás, mintha jogszabályoknak az összességét, amelyekkel az
•e kötésekre abszolúte nem volnának alkalmaz állam a magánélet viszonyait szabályozza. Leghatók a tőzsdo szabályai v. szokványai. A buda főkép a családi élet és a magángazdálkodás, a
pesti árúüzleti szokások 2. §-a is kimondja, hogy gazdasági javak forgalma az, amely itt jogi sza
•e szokások alkalmazandók azokra az árúüzle bályozást nyer, mihezképest a magánjog lénye-
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gében két «förószből áll: a családjogból és a Egyéni szabadságjogok. A M.-nek külön tartott
vagyonjogból. Az előbbi a házasságra, a rokon esete, ha azt közhivatalnok hivatali hatalmával
ságra, a gyámságra és a gondnokságra, az utóbbi visszaélve és törvényellenesan a jogosult akarata
a dologi jogokra, a kötelmekre és az öröklési ellenére követi el (Btk. 199. §., 1. Házjog meg
jogra vonatkozó szabályokat foglalja magában. sértése).
Magánménes. A M.-ek számát, amelyek igen jó
Bizonyos vagyontárgyak, foglalkozási ágak és
élethelyzetek különleges jelentőségüknél fogva a hírben állnak, nálunkkb.lOOO-ro tehetjük. A Mező
magánjog keretén belül különleges és önálló sza gazdasági Kalauz (1912) hazánkban 476 angol
bályozást nyertek. Az általános M.-gal (jus ge telivér és félvér, 34 Nonius, 22 arab, 36 lipizzai,
nerálé) szemben e szabálycsoportok a különös 54 amerikai és orosz ügető és 253 hidegvérű II.jog (jus speciale), szakjog fogalma alá esnek. ről tartalmaz adatokat.
Magánmérnök, olyan műegyetemet végzett ós
Ilyen szakjogai a M.-nak: a bányajog, a keres
kedelmi jog, a váltójog és a csődjog. Alanyi ér diplomás egyén, aki műszaki terveket készít, gé
telemben a magánjog szabályozta jogviszonyból peket, eszközöket választ kívánt célokra, taehnikai tanácsokat ad, számításokat végez stb. má
folyó jogosultságot értjük alatta.
sok megbízásából.
Magánjogi bántalom, 1. Bántalom.
Magánokirathamisítás, 1. Okirathamisítás.
Magánjogi igény, a büntető eljárásban mind
Magánoktatás. Az iskolákban végbemenő nyil
az okozott kárnak megtérítésére, mind az el
maradt haszonnak pótlására, továbbá az elvett v. vános oktatással ellentétben az az oktatás, mely
elvont tárgy visszaadására irányuló igény. A M. csupán egy vagy egy-két tanulóra szorítkozik s
bejelentése a főtárgyalás, illetve a járásbirósági rendszerint a szülői házban történik. M.-ra is
tárgyalás befejezéséig történhetik, mely esetben csaknem kivétel nélkül hivatásos és képzett tan
a bűnvádi eljárás és Ítélet a M.-re is kiterjed. Ha erők vállalkoznak, akik gyakran nyilvános is
azonban bizonyítva van, hogy a M.-re nézve a kolákban is tanítanak. L. még Magántanuló.
Magánosok elleni erőszak esetei a Btk. 175—
polgári bíróság már ítélt vagy előtte per van
folyamatban, vagy ha az igény tisztábahozása 177. §-ai értelmében: a) ha csoport valakinek
a bűnvádi eljárás befejezését jelentékenyen kés lakásába, üzleti helyiségébe v. bekerített birtokába
leltetné, a magánjogi követelést polgári bíróság betör oly célból, hogy személyeken v. dolgokon
dönti el. Csak polgári bíróság előtt érvényesíthető erőszakot kövessen el; b) ha csoport nyilt helyen
a M., ha 1. az igény alapjául szolgáló bűncselek személyeken v. dolgokon erőszakot követ el; c) az
mény a büntető törvények értelmében nem büntet ú. n. sztrájk, jelesül: a munkaadó v. a munkás
hető, illetőleg miatta bűnvádi eljárás nem indít ellen elkövetett erőszak, erőszakkal való fenye
ható ; 2. ha a bűnvádi eljárás határozatlan időre fel getés, szóbeli v. tettleges bántalmazás a munka
van függesztve; v. 3. ha a büntető bíróság az ügyet bér felemelése v. leszállítása céljából, másrészt a
büntető parancs kibocsátásával fejezte be (Bp. munka megkezdésének vagy folytatásának megakadályoztatása céljából történt csoportosulás;
6 - 6 . §§.).
Magánkamatláb, ellentótben a jegykibocsátó a Kúria gyakorlata 7—8 ember együttes jelen
bank által időről-időre megállapított hivatalos léte esetében már megállapítja a csoportot. Ne
ismérve a csoportnak annyi ember együtt
bankkamatlábbal az a kamatláb, amellyel a ma gatív
léte, hogy azoknak száma egy áttekintésre ponto
gánforgalomban a váltók leszámítoltainak. Ez a san
meg nem állapítható. A M. büntetése az első
M. általában magasabb, mint a hivatalos kamat esetben
2 évig, a 2-ik esetben 3 évig terjedhető
láb, de rendkívüli időkben előfordul, hogy alacso börtön; a sztrájknak büntetése 6 hónapig terjed
nyabb is.
heti fogház.
Magánkihallgatás, 1. Audiencia.
Magánposták és távirdák. Posták felállítása
Magánlak megsértése, a magyar Btk. sze
rint hol bűntett, hol vétség (Btk. 330—332. §-ai). és fentartása majdnem mindenütt az állam kizá
Bűntett miatt büntetendő az, aki másnak a laká rólagos joga és ezért magánposták csakis a leg
sába, üzleti helyiségébe, azokkal összeköttetés szűkebb körben működnek ott és oly mérvben, ahol
ben levő v. azokhoz tartozó helyiségbe v. kerített és ameddig azt a posta-regale megengedi. így pl.
helyre a jogosítottnak beleegyezése nélkül jogta Németországban 1899-ig a helyi forgalom nem tar
lanul, erőszakkal, fenyegetéssel v. hamis kulcs tozott a postamonopolium körébe és így számos na
használásával behatol. A büntetés, amennyiben a gyobb német városban magánposta működött. Ná
cselekmény súlyosabb bűntett tényálladékát meg lunk ilyen városi magánposta nem létesülhet, mert
nem állapítja, két évig, bizonyos súlyosabb ese a fennálló posta-törvény — habár a helyi leve
tekben 3 évig terjedhető börtön, jelesül akkor, let a posta-regale alól szintén kiveszi — ily le
ha a bűnös a M.-t közhivatalnoki minőség szín velek iparszerü gyűjtésére és kézbesítésére szol
lelése v. hatósági rendelet ürügye alatt, v. éjjel gáló magánintézet felállítását megtiltja. A táv
v. fegyveresen követi el, v. annak elkövetésében irdák is majdnem mindenütt állami kézben van
nak, kivéve Nagybritanniát (kábeltársulatok) és
együttesen több személy vesz részt. A M. eny az
északamerikai Uniót (Western Union Telehébb esete az, ha a tettes másnak lakásába vagy graph
Company) stb.; a távbeszélő azonban sok
annak fentemlitett helyiségeibe jogos indok nél helyt magánkezekben
van. Nálunk az 1888. évi
kül, cselszövénnyel vagy a jogosítottnak akarata XXXI. t.-c. értelmében távírda, távbeszélő ós
ellenére bemegy v. ott a jogosult akarata ellenére egyéb villamos berendezések felállítása és üzem
benmarad. Ez, mint vétség, a sértett fél indítvá ben tartása kizárólagos állami jog, és azért más
nyára 3 hónapig terjedhető fogházzal és 200 K-ig nak, ha ily berendezést létesíteni akar, a törvényterjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. L. még
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ben erre megállapított engedélyt kell kérnie. Ily kereskedelmi társaságoknak, magánegyesületek
engedéllyel létezik magyar területen számos, nek stb. az az alkalmazottja, aki hivatalnoki ter
tisztán magánhasználatra szánt távirda, távbe mészetű, azaz irodai, könyvelői, rajzolói, tervezői
szélő és egyéb villamos berendezés, többnyire stb. munkát végez s a többi alkalmazottak (segé
nagyobb ipari vállalatok vagy földbirtokok saját dek, munkások) köréből magasabb elméleti ké
használatára. A régebben magánvállalkozásban pesítésével kiválik. A M. jogviszonya ez idő
létesült városi távbeszélőket a magyar állam szerint kielégítően szabályozva nincs. A keres
rendre megváltotta (Budapest, Temesvár stb.). kedelmi törvény szerint a kereskedőnél (gyáros
A budapesti Telefon-Hirmondó magánvállalat. nál) vagy kereskedelmi társaságnál alkalmazott
Kizárólag magánházban, vagy más terület által M.-re i.ózve a kereskedői segédszemélyzetre vo
el nem választott magántelken v. birtokon léte natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Bgyes
sítendő távirda, távbeszélő v. egyéb villamos be törvényhozási rendelkezések azonban már kife
jezik, hogy a helyzetük sok vonatkozásban a köz
rendezésre nem kell állami engedély.
Magánszámla (ném. Privát-Kontó). A magán tisztviselők helyzetével azonos rendezést igényel,
cégeknél a tulajdonos saját háztartására és egyéb így a végrehajtási törvény, illetőleg novellája az
szükségleteire az üzletből felvett összegeket ((ház állandó magánalkalmazásban levő egyéneknek
tartási- vagy költségszámlán)) könyveli el, mivel hasonló mentességet biztosít, mint a közalkalma
ezekről senkinek elszámolni nem tartozik és bár zásban levőknek (szolgálati járandóságuknak leg
mennyit vegyen is ki üzletéből, azt mind sajátjá feljebb egy harmada vehető végrehajtás alá s évi
ból veszi igénybe. A társas cégeknél azonban a 2000 K-nak érintetlenül kell maradnia). Az új
társtagok vagy előre megszabják azt az összeget, választási törvény (1913. XlV.t.-c.) 3. §-a a nyil
amit mindegyikük havonta vagy évente kivehet, vános számadásra kötelezett vállalat v. egylet
vagy ha nem szabják is meg, kikötik azt, hogy tisztviselőjének ugyanazon feltétel alatt adja meg
az év folyamán felvett összegek az év végén fel a választójogot, mint az államtisztviselőnek s
osztandó nyereségrészesedésbe egészben v. rész 5. §-ában is egyenlő tekintet alá veszi azt, aki
ben beszámíttatnak. B célból vezetnek az üzleti ugyanannál a munkaadónál három év óta közkönyvekben az egyes üzlettulajdonosok részére v. magánszolgálatban állandóan alkalmazva van.
M.-t. Ahol a M. forgalma nagyobb, ott még a ki A M. állásának és jogviszonyainak megfelelő ren
dezése érdekében az érdekeltek körében erős tár
vett összegek után kamatok is számíttatnak.
sadalmi mozgalom folyik. Központi szervük Ma
Magántanár, 1. Egyetemi magántanár.
Magántanuló az olyan tanuló, aki nem látogat gyarországon a Magántisztviselők Országos
nyilvános iskolát, hanem azon kívül részesül ok Szövetsége, továbbá a Magántisztviselők és Ke
tatásban. Az elemi iskolás korú M.-ra nézve, aki reskedelmi alkalmazottak Országos Szövetsége.
iskolakötelezettség alatt áll, népoktatási törvé
Magántulajdon, 1. Tulajdon. — M. a háború
nyünk úgy intézkedik, hogy a szülő v. gyám a ban, 1. Szárazföldi háború és lengeri háború.
helybeli iskolaszéknek bélyegmentes bizonyít
Magánvád a magánegyén (magánvádló) — nem
ványt tartozik előmutatni arról, hogy a gyermek vádhatóság — által emelt vagy fentartott vád. A
valóban részesül a törvény által megszabott ta Bp. a M.-nak két nemét ismeri: 1. f'ömagánvád ;
nításban. A M.-k kötelesek évenkint vizsgálatot egyes enyhébb jellegű deliktumok (így többek
tenni valamely megfelelő nyilvános tanintézet közt: könnyű testi sértés, magánosok ellen elkö
tanítói előtt. S hogy az iskolai hatóság a M.-kat vetett rágalmazás és becsületsértés) tekintetében
számon tarthassa, a szülők v. gyámok tartoznak a kir. ügyészség csak közérdekből, kivótelképen
elemi iskolás korú gyermekeiket v. gyánioltjai- képviseli a vádat; az szabályképen a sértett felet
kat, akiket háznál taníttatnak, minden iskolai év terhelő feladat; 2. pótmagánvád; közvádra ül
elején a minden nyilvános iskolában meglévő nyil dözendő bűncselekményeknél, ha a kir. ügyészség
vántartási naplóba beíratni. A középiskolai M.-k nem emel vádat v. azt elejti, a sértettiéi jogosult
vizsgálatára nézve a középiskolai Rendtartás a a vád emelésére, illetve átvételére. A magánvádló
következőleg intézkedik: M.-k, kik nem vévén perbeli hatásköre, egyes részletes jelentőségű el
részt az intézet oktatásában, magánúton készül térések mellett, azonos a kir. ügyészével; nem
tek, de előmenetelük igazolására nyilvános vizs gyakorolhatja természetesen a kir. ügyésznek
gálatot tesznek, csak az érettségi vizsgálatok közhatósági jellegéből folyó jogait. A fő-M. in
idején s lehetőleg a főigazgató közbenjárásával tézményét ökonomikus szempontok indokolják;
tehetnek vizsgálatot. B vizsgálatokat az igazgató a pót-M. garancia a sértett fél részére a királyi
tartja azon osztály tanáraival együtt, amelyből ügyészség hatalmával szemben. L. Mellékmagána M. megvizsgálandó. A vizsgálat írásbeli és szó vádló, Sértett fél és Vád.
beli. A magán vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek Magánvádlo, 1. Magánvád.
a készített írásbeli dolgozatokkal együtt feltorMagánvágány (ang. priváté lines), így nevezik
jesztendők a főigazgatósághoz. Az osztályössze Angolországban az iparvágányokat s a vasutaktól
vonásra csak rendkívüli esetekben ad a vallás- a magánfelek telepeire vezetett csatlakozó vágá
és közoktatásügyi miniszter engedélyt. A magán nyokat.
vizsgálatokért a tandíjon kivül 80 K fizetendő,
Magánvaló, 1. Ding an sich és Kant.
az osztályösszevonással tartott magánvizsgálat
Magánváltó, 1. Váltó.
dija 120 K.
Magánvasutak. Az államnak a vasútügyhöz
Magántávirdák, 1. Magánpostáit és távírdák. való viszonya szempontjából csak azok M., me
Magántisztviselő v. magánhivatalnok, a ma lyeknek építése, üzemvitele kizárólag magán
gánegyéneknek, kereskedőknek, gyárosoknak, vállalkozás eredménye és az állam legfőbb felRévai Na^j Lexikona. XJIJ. köt -
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Magas nyomás

ügyeleti jogánál fogva azok ügyeibe csak köz Luen-Kün határol, továbbá Kasmír, Nepál stb. is
érdekből avatkozik. A magánvállalkozás által lé idetartozik.
tesített M. üzeme azonban — mint hazánkban a
Magas domborúmű (haut relief), 1. Domhelyi érdekű M. nagyrészéé — állami kezelésben borúmü.
is lehet, mely esetben az állam a magántőkéből
Magas egyház (ang. high church), ígynevezik
épült vasutakat v. a saját számlájára kezeli, a az angol püspöki egyházat, megkülönböztetésül a
"tulajdonosoknak (részvényeseknek) pedig csak skót presbiteri egyházaktól, 1. Anglikán egyliáz.
kamatot és a tőke visszafizetését biztosítja, v. a
Magasépítmény vasutaknál minden vasút
magánvasút számlájára kezeli és ebben az eset üzemi célokra, valamint az utazó és szállító kö
ben költségei megtérítéséül a bevételek bizonyos zönség számára szükséges épület. Ilyenek: őr
százalékát köti ki. Állami vasutak bérbeadás ház, fűtőház, műhely, áruraktár, lakóház, váltó
esetén magánvállalatok kezébe is kerülhetnek, torony, felvételi épület.
ezeket is M.-nak nevezik azután.
Magasfalu, község, 1. Nagy magasfalu.
Magánvégrendelet, 1. Végrendelet.
Magasfejüség, 1. Hipszikefália.
Magánverseny (lósport) az a futam, melynek
Magasfok, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
feltételeit nem a versenyintézőség, hanem egy (1910) 825 vend lak.; u. p. Pelsőszölnök, u. t. Felsővagy több magánember szabja meg. Van eset lendva-Mátyásdomb.
rá, hogy a lósportnak egy barátja kitűz egy
Magas földszint, 1. Emelet.
dijat ós maga írja elő, hogy milyen lovak, milyen
Magas hangok: a szájban elől képzett magán
feltételek mellett pályázhatnak érte. Ilyen ver hangzók : e é é % ö ü. L. Hangok és Illeszkedés.
senydíjat tűzött ki nálunk Szemere Miklós 1914.
Magashegy (azelőtt: Neudóliegy), kisk. Vas
hároméves derby-lovak részére. A versenyt az ő vm. németújvári j.-ban, (1910) 637 német lak.;
Gonfusionarius-a. nyerte meg. A legtöbb M. azon u. p. Pásztorháza, u. t. Szentelek.
ban tétverseny, mely úgy jön létre, hogy két v.
Magashegységi erdő, olyan erdő, mely a nö
több ló tulajdonosa fogadásból kipróbálja egymás vénytenyészet felső határa felé 1200—2000 m.
ellen a lovát. Ilyen magántétversenyt azelőtt tengerszin feletti magasságban van s majdnem
meglehetős sokat futottak Budapesten. Az utolsó kizárólag fenyvekből áll; alantabb a lucfenyő
az volt, melyet 1899-ben Luozenbacher Miklós viszi a főszerepet, de lassankint elmaradozik,
Zászlós-a, nyert meg gr. Károlyi István Andrée-fc 1800 m. magasságban már csak facsoportokat
ellen. A tót akkor 10—10 ezer K-ra rúgott.
alkot, majd pedig csak szálankint és eltörpülve
Magánvétség (delictum privatum), l. Bánta fordul elő s helyét a törpe fenyő veszi át, mely
földreterülő elbokrosodott állományaival a fatelom.
nyészet legfelső határát foglalja el. A magashegy
Magánvizsga, 1. Záróvizsga.
Magánzárka a fegyháznak vagy a börtönnek ségi erdők lakója a vörös és havasi fenyő is, de
az a része, amelyben a magánelzárást (1. o.) és a ezek csak közbeelegyltve, elszórtan és kisebb
mennyiségben fordulnak elő hazánkban.
fegyelmi büntetéseket végrehajtják.
Magánzó az, akinek hivatásszerű foglalkozása
Magashőfokmérő, 1. Pirométer.
nincs, tőkéjéből él.
Magasi (azelőtt: Horenicz), kisk. Trencsén
Magaquacserje (nfiv.) a. m. Hibiscus tiliaceus vm. puhói j.-ban, (1910) 218 tót lak.; u. p. és u. t.
(1. Hibiscus).
Ledniczróna. — L. még Kemencsmagasi.
Magasin (franc, ejtsd : magazen) a. m. raktár
Magár (n8v.), 1. Nárdus.
MagaraSevic György, szerb író, szül. Adasev- a. 0.).
ciben (Szerem vm.) 1793., megh. Újvidéken 1830
Magasins géaéranx (franc, ejtsd: magazeü
jan. 18. Gimnáziumi tanár volt Újvidéken. Több zsenerő), 1. Közraktárak.
kisebb történelmi munkátirt,igy:Kratkavsemirna
Magas iskola, 1. Lovaglás.
istorija (Rövid világtörténelem, Buda 1831); IsMagas koponya, 1. Hipszikefália.
torija od 1809 do 1821 (Európa politikai története
Magaslak, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (IPIO) 365
1809—1821, Bécs 1823) stb., de főérdeme, hogy tót lak.; u. p. Hegybánya, u. t. Hodrusbánya.
1825. Újvidéken a Letopís Srbski-t (Szerb Év
Magaslat, orográfiai értelemben a lankás lej
könyv) alapította, az első szerb folyóiratot, mely tőjű, lapos tetejű, középmagasságú kiemelkedé
azóta még mindig fennáll s így a legrégibb a seknek a neve.
meglevő hazai folyóiratok között.
Magaslati gyógyhelyek, 1. Éghajlati gyógy
Magáré, nagyk. Nagy-Küküllő vm. szentágotai helyek.
j.-ban, (1910) 1033 oláh, német és cigány lak., posta
Magaslati kúra, 1. Éghajlati gyógyítás és
ügynökség, u. t. Muzsna.
Hegyi kúra.
Magasmajtény, kisk. Hont vm. ipolynyéki
Magas (azelőtt: Viszoka), kisk. Sáros vm. hóthársi j.-ban, (1910) 322 tót lak.; u. p. és u. t. Ber- j.-ban, (1910) 851 tót és magyar lak.; u. p. Ipolynyék, u. t. Drégelypalánk.
zevieze.
Magasmart, kisk. Bars vm. aranyosmaróti
Magasabb egység, 1. Egység, 2.
Magasan tenyésztett az olyan állat, mely ki j.-ban, (1910) 871 tót lak.; u. p. és u. t. Újbánya. —
váló elődöktől és gondos, szakszerű pároztatásból, L. még Szamosmagasmart.
gyakran rokontenyésztésből származik. A M. állat Magas nyomás, így nevezik a domború vagy
a jó tulajdonságait
hűen szokta az utódaira át vaknyomást (ektipográfla), melyet a papirosból
vagy könyvtábláknál a bőrből kiemelkedően állí
örökíteni. , !
Magas-Ázsia, összefoglaló neve Ázsia azon tanak elő. M.-nak nevezik a könyvnyomtatást is,
részének, melyet a Himalája, Karakorum és mivel ennél a nyomandó formából csak a ki-
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Magasugrás

Magassági kör, máskép vertikális kör, a csil
•emelkedő részek érintkeznek a papirossal nyo
más közben, mint pl. a betűk és rajzok, ellentét lagászatban minden a zeniten és nadiron átmenő
ben a mélynyomással (1. o.), melynél a rajz v. és így legnagyobb kör, mely a horizonra merő
betű a lemezben mélyítve van metszve, karcolva leges (1. Eg). M. még minden olyan műszer is,
v. maratva. Megkülönböztetnek még síknyomást mellyel az égi testeknek a horizon feletti ma
gasságát ívmértekben mérjük. Ilyenek pl. a teo
is, ez a kőnyomás (1. o.).
Magasnyomású gép az, amelynek mozgatá dolit, altazimut és az univerzális műszer. A me
sára a motorikus erő (gőz, gáz, vagy víz) magas- ridiánban a csillagok magasságát a meridiánkör
nyomással kerül a gépbe és munka után a külső rel szokás mérni (1. Asztronómiai műszerek).
Magassági vonalak v. szintvonalak, I. Izoatm. nyomásánál nem kisebb feszültséggel hagyja
•el. Ilyen pl. az a gőzgép, mely 8—14 atm. gőz Mpsza-görbék.
Magasságjegy, valamely pontosan meghatá
nyomással kondenzáció nélkül dolgozik és az
olyan vízturbina, melybe a víz 50—100 méternél rozott magasságú pontnak állandó megjelölésére
magasabb helyről vezettetik a turbinaházba, v. szolgál. Rendesen középületek falaiba illesztett
az a légnyomású gép, melyet 10—20 légkörre vastáblácska, amelyen különféle módon van az
illető pont kitüntetve. Nálunk a katonai első
•összenyomott (komprimált) levegő mozgat.
rendű szintezések fixpontjai a táblácska mögött
Magasörlés, 1. Malom.
Magaspart, vízépítési értelemben: árvíz felett a falba befalazott, vízszintes, hengeralakú üreg
gel átfúrt vasöntvénnyel vannak jelölve. A fu
fekvő partrész.
Magas porta vagy fényes porta, fényes kapu, ratnak a táblán is megfelel egy lyuk, ebbe érc
•európai fordítása az eredeti báb áH-nak, mely a pálcát lehet dugni s erre a szintező lécet függesz
török miniszterelnökségi palotát jelenti. L. Báb. tik fel. L. Fixpont.
Magasságmérés (hipszometria, altimetria),a,z
Magasrév (azelőtt: Viszoka), kisk. Ung vm.
nagykaposi j.-ban, (1910) 1176 tót és magyar lak.; az eljárás, amellyel bizonyos pontok magasságát
(relativ v. abszolút) vagy magasságkülönbségét
-U. p. Pálócz, u. t. Nagykapos.
meghatározzuk. Többféle módon végezhető: 1.
Magas sáfrányía (növ.), 1. Elaeodendron.
Magasság jelenti a hajózásban s a csillagá Közvetlenül mórőléccel v. szalaggal, amely egy
szatban a pólus horizonfeletti magasságát vagy szerűségénél fogva nem szorul magyarázatra.
a vele egyenlő földrajzi szélességet. Hegy M.-a 2. Trigonometriai M. A keresett magasság egy
-alatt vagy az abszolút M.-ot értjük, ami vala derékszögű háromszög egyik befogója gyanánt
mely pont magasságát fejezi ki a tenger szine nyerhető. Olyan műszerekkel határozzuk meg,
fölött, vagy a relatív M.-ot, vagyis, hogy a pont amellyel függélyes síkban fekvő szögeket mér
hány méterrel emelkedik környezete fölé. — M. a hetünk meg. Ha B C (1. az ábrát) a megmérendő
háromszögnek, gúlának és kúpnak a csúcsától magasság, A B ismert vízszintes távolság, akkor
alapjára bocsátott merőleges hossza; egyenközé- a magassági szöget kell megmérni és B C = A B
. nyen, trapézon, hasábon és hengeren az alap távol tang. a képlettel kiszá
sága az átellenben fekvő oldaltól, illetőleg laptól. mítható. Ha az A B távol
Magassághatárok a hegységekben azok a ság közvetlenül meg nem
.képzeletbeli vonalak, amelyek bizonyos hőmér mérhető, háromszögelés
sékletű, vagy ennek megfelelő növényzetű stb. útján határozzák meg.
területeket határolnak. Ilyenek pl. a gabonater Ha pedig A B távolság
melés-, erdő-, f ahatárok, gleccserek lábai, tartós hó igen nagy, figyelembe
határa stb. V. ö. Ratzel, Ueber Höhengrenzen u. kell venni a föld görbü
Höhengürtel (Leipzig 1895); Grisebach, Vegeta- letét ós a fénysugár elhajlását az egyenlőtlen
sűrűségű légrétegekben, amikor a számítás már
tion der Erde (2. kiad., u. o. 1884, 2 kötet).
Magassági diagnózis (orv.) annak megállapí komplikálttá válik. Ez 1000 m.-en fölüli távolsá
tását jelenti, hogy a gerincvelő melyik részében, gokon szükséges, amikor a föld gömbölyűsége
milyen magasságban van a bántalom góca, miatt a javítás -\- 8 cm. s a refrakció — 1 cm.,
fészke. A gerincvelői idegpárok mindegyikének a mért magasság tehát 7 cm.-rel hibás s a távol
megfelelő gerincvelőkorongokat nevezzük ge sággal a hiba négyzete növekszik arányosan.
rincvelő-szegmentumoknak, tehát minden szeg 3. Szintező M. A szintező műszerrel vízszintes
mentumból egy ideggyökérpár ered. A gerinc síkot tüzünk ki s megmérjük, hogy a két pont,
velői idegek mozgató és érző rostokból állanak, amelyeknek relativ magasságát ismerni akarjuk,
de a kétféle rostnak eloszlási területe nem födi milyen mélyen van a kitűzött vízszintes sík alatt.
egymást. Az érzési és mozgási zavarok egybe Nagyobb távolságokhoz és magasságkülönbsé
vetéséből megállapítható a megfelelő gyökérpár, gekhez több segódpontot kell közbeiktatni s ezek
illetve szegmentum, amelynek magasságában a nek a fölhasználásával állapítjuk meg a keresett
baj fészkel. A nyaki gerincvelő szegmentumai magasságot. 4 M. légsúlymérővel (barométeres
nak sérülése a felső végtagnak (váll, fel- és alkar, M.), 1. Hegymagasságmérés (légsúlymérővel) és
kéz), a mellkasi szegmentumok sérülése a törzs Geodézia.
izmainak, az ágyéki szegmentumok sérülése az
Magassá gvonalak v. szintvonalak, L Izohipsza-alsó végtagnak (csipő, comb, lábszár, láb), a ke görbék.
resztcsonti szegmentumok sérülése a hólyagnak
Magas-Tátra, 1. Tátra.
•és vógbélnek bénulását okozza.
Magas-Tauern (Hohe Tauern), 1. Tauern.
Magassági éghajlat v. magaslati, hegyi égMagasugrás, az ugrásnak az a neme, melynél a
Jiajlat, 1. Éghajlat
cél: minél nagyobb magasságot átugrani.L. Ugrás.
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Magasvasút (ném. Hochbáhn, ang. elévetted
railway). Városi vasutak (1. o.) céljára előbb
Amerikában (New York, Chicago), később Euró
pában is (Berlin, Paris, Bécs, Hamburg) építettek
M.-at olymódon, hogy a házak első emeletének
magasságában szélesebb utcákon vagy külön ki
sajátított területen boltíves vagy vasszerkezetű
külön pályatestet létesítettek. A M. tehát ugyan
arra a célra szolgál, mint a földalatti vasút (1. o.),
annál lényegesen kisebb beruházást igényel, de
egyúttal a zaj ós más kellemetlenség miatt kevésbbé tökéletes megoldásnak tekintendő. A M.-on
hajtóerőül, mint minden városi vasútnál, legcél
szerűbb az elektromosságot alkalmazni (1. Elektro
mos vasút).
Magasvórű. az a ló, mely közel áll ahhoz, hogy
telivér legyen. Mennél több telivér-őse volt vala• mely lónak, annál magasabb vérű. A magyar ál
lami ménesekben nevelt félvór-lovak kivétel nél
kül mind olyan M.-ek, hogy őseik közül legföl
jebb egy harminckettedrész, de sokszor csak egy
hatvannegyed- v. egy százhuszonnyolcadrész nem
volt telivér.
Magas víz által okozott károk elleni bizto
sítás, 1. Biztosítás.
Magasztos (észt.), a fenségesnek (1. o.) árnya
lata. Rendesen a lelki emelkedettségre, a lelki fen
ségre szokás alkalmazni.
Magazan-bab (növ.), 1. Bükköny.
Magázás, 1. Megszólítás.
Magazin, 1. Baktár és Közraktár.
Magazinos puska, 1. Lövöfegyver.
Magáztatás. Némely erdei fa magvát elvetés
előtt vízben áztatják, hogy a felduzzadt mag
könnyebben induljon csírázásnak. Különösen áll
ez az akácfa magjára, melyet néhány percre forró
vízzel szoktak leönteni, hogy a kemény maghéj
könnyebben pattanjon fel.
Magbél (nucleus, növ.), 1. Mag.
Magburok (növ.) a. m. maghój, 1. Mag.
Magcsákó (nörj, 1. Dryas.
Magcsemete (n»v.) a. m. vetett magból fejlődött
fiatal csemete (magonc), ellentótben a dugvány
ból, gyökórsarjból fejlődött csemetével, de hasz
nálják a vadon fejlődött magcsemetétől (vadonc)
való megkülönböztetésül is.
Magda Pál, földrajzi író, szül. Rozsnyón 1770
jún. 29., megh. Sárospatakon 1841 júl. 23. A
gömöri gimnáziumban, majd Lőcsén, Beszterczebányán, Sopronban, Karlóczán és a sárospataki
kollégiumban volt tanár. Kisebb dolgozatainkívül
két nagyobb munkája van: Magyarország és a
határőrző katonaság vidékének statisztikai és geographiai leírása (Pest 1810, németül Leipzigl832
és 2. kiad. 1835); A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó
gazda (Sárospatak 1833.) Filozófiai munkái kéz
iratban maradtak.
Magdala. \.M. (héb. Migdol a. m. torony), Mária
Magdolna szülővárosa, mely a mai Bl-Medzsdel
falucska helyén állt.
2. M., hajdani sziklavár Abesszínia belsejében,
Gondartól DK.-re, 2730 m. magasban. 1868 ápr.
13. Sir Róbert Napier angol hadvezér lerombolta.
Magdala-vörös (naftaUn-vörös), a selyemfes
tésben használatos kátrányfesték, mely a nafta-

Magdeburg:

linnak egyik származéka; képlete: CS0E,1N,.C1. A.
M. barna-fekete kristályos por, mely forró vízbenés boiszeszben oldódik. Jellemző a M.-re, hogy
borszeszes oldata vörös színben fluoreszkál és hogy
ez az oldat cinkporral melegítve elszíntelenedik,.
de a levegőn ismét vörössé lesz.
Magdaléna (v. Mária M., azaz Magdalából
való Mária), magyarul Magdolna (1. o.).
Magdaléna, 1. 90 km. hosszú öböl Alsó-Kali
fornia DNy.-i oldalán, pompás kikötőhely.
2. M. (Rio Magdaléna), 1700 Ion. hosszú
folyó Colombia délamerikai köztársaságban. Ered
Tolima és Cauca vulkánok határán, a del Bueytóból ÉÉK.-nek folyik, völgyével a Keleti és Közóp-Kordülerákat választva el egymástól és a S.
Nevada de Sta Martától Ny.-ra deltával ömlik a
Karibi tengerbe. Több mint 500 mellékvize van ;
legnevezetesebba Cauca. Vízterülete 266,000 km2.
Paeztől kezdve csónakok, Neivától Honda meg
szakítással a tengerig gőzösök járnak rajta. A
hondai sellő (Salto de Honda) a hajózásnak nagy
akadálya. Deltájának két főága (Boca de Ceniza
és Boca de Rio Viejo) közt van a mocsaras Gomezsziget. A Boca de Cenizán jámak föl a gőzhajók
Sabanilla kikötőből. A Dique-csatorna Calamartól
Cartagenáig vezet, de jelentőségéből egyre veszít.
3. M., Colombia köztársaság egyik departamentója a tenger, Venezuela, Santander és Bolivia
közt, területe Goajira (1. o.) félszigettel 69,800 km2,
(i9ii) 149,547 lak. A Keleti Kordillerák itt vég
ződnek, É.-on van a Sierra Nevada de Santa-Marta
(500 m.); területe nagyrészt sík ós forró, földje
igen termékeny, értékes fákban is gazdag. Állat
tenyésztése, f öldmívelése és arany-, ezüst-bányá
szata van. Fővárosa Santa-Marta.
4. M-, Sonora mexikói állam székhelye, a Rio
de San Ignacio termékeny völgyében, kb. 5000
lak., arany-, ezüst- és rézbányákkal. Közelében egy
228 m. magas piramis romjai és sziklába épített
aztékpaloták vannak.
5. M., Buenos Aires argentínai állam székhelye
a La Plata torkolatában, az Ensanado-vasút vég
állomása, vágóhidakkal, kb. 5000 lak.
6. M-, sziget, 1. Ghonos.
Magdalena-barlang, 1. Adélsberg.
Magdalena-szigetek (Magdaléna Islands),
szigetcsoport a Szt. Lőrine-öbölben, Québec
kana
dai tartományban. Területük 220 km2. Karbon
kori homokkőből álló sziklaszigetei apály idején
nagyrészt eggyé válnak. Legnagyobb szigete a
18 km. hosszú és 6V2 km- széles Amherst. Lakói
francia származású halászok és földmívelők, szá
muk kb. 5000.
Magdalén kor (magdalénien), 1. Kőkor.
Magdalenum nevet viselnek a protestáns
országokban a bukott leányok megmentésére fel
állított intézetek. Az első ilyen intézet London
ban alakult 1758. s onnan terjedtek el főkép nyu
gati Európa országaiban; terjesztésükben kiváló
érdemet szerzett Heldring dr. hemmeni (Gelderland) lelkész, kinek 1848. Steenbeekben alapított
M.-a azóta mintául szolgál minden ilyesféle inté
zetre nézve. L. még Magdolna leányai.
IHagtlalinus, 1. Szüva-orrmányosbogár.
Magdeburg, 1. közigazgatási kerület a porosz
Szász tartományban Anhalt, Braunschweig, Han-
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nover és Brandenburg közt, 11,519 km terület
tel, (1910) 1.248,990 lak. Az egykori Nordmark,
M. érsekség, Halberstadt püspökség, Quedlinburg
apátság és Wernigorode grófságból alakult s 17
járásból áll.
2. M., az ugyanily nevű kerület és a porosz
Szász tartomány fővárosa, elsőrangú erősség,
Észak-Németország egyik legélénkebb forgalmú
helye, az Élbe balpartján, (1910) 279,629 lak.,
élénk iparral és kereskedéssel. M. a tulajdonképeni
Tárosból, azután Sudenburg, Buckau, Neustadt,
Wilhelmstadt és Friedrichstadt külvárosokból áll.
Középen, a Werder nevű szigeten, amelyet hidak
kötnek össze az Altstadttal és Friedrichstadttal,
áll a citadella. A bolső várost körülfogó falakat
1866. eltávolították és igy Ny.-i oldalán egé
szen új, szép város keletkezett. Nevezetesebb épü
letei : a Lucae tervei szerint épült szinház, az 1906.
felavatott Frigyes császár-múzeum, a nagy közép
ponti pályaudvar ; a székesegyház; ebben látható
Ernő érseknek gyönyörű érc-szarkofágja, Nagy
Ottónak és Editha nejének egyszerű márvány
lappal jelölt sirja, továbbá Adalbert érsek sír
emléke, Tilly sisakja, vezéri botja és kesztyűje
és egy nagy hétágú ércgyertyatartó. A székes
egyház közelében van a Mária-templom a XII.
és XIII. sz.-ból. A tereket és parkokat Ottó, Vil
mos császár, Bismarck stb. szobrai díszítik. A
Pürstenwall az Élbe partján a legkedveltebb sétahely. A belvárostól DNy.-ra van végre a Priedrich Wilhelmsgarten, szép nagy vigadóval. —
M.-ról, mint kereskedelmi helyről már 805-ben
történik említés. Fölvirágzásának előmozdítója
I. Ottó volt, aki 937. itt egy bencéskolostort ala
pított, amelyet 968. érsekségre emeltek. 1524-ben
a város fölvette a reformációt; midőn pedig az
augsburgi interimet elvetette, birodalmi átok alá
esett és Móric szász herceg 1551. elfoglalta. A 30
éves háborúban -1629-ben Wallenstein 28 hétig si
kertelenül ostromolta. 1631-ben Tilly újra ostrom
alá fogta és máj. 10. rohammal bevette; ez ostrom
alatt a város, 130 házat kivéve, elpusztult ós lakói
közül 30,000 ember életét vesztette. Guericke Ottó
volt ekkor polgármestere. (V. ö. Volkholz, Die
Zerstörung M.'-s, 1892.) 1648-ban a M.-i érsekség,
mint világiasitott fejedelemség, Brandenburgnak
jutott. 1806-ban a franciák minden ellenállás nél
kül elfoglalták, 1814-ben azonban Poroszország
visszakapta. V. ö. Hoffmann, Chronik d. Stadt
M., neu bearb. von Hartel u. Hülsse (1885—86);
Peters, M. und seine Baudenkmáler (1902); Müller, M. im Wandel d. Zeit (1910); Schmidt, Pührer
durch M. (1911).
Magdeburger Börde, termékeny terület a po
rosz Szász tartományban Magdeburg és Bode közt,
az Élbe balpartján.
Magdeburgi Centuriák, 1. Centuriák és Má
rcius.
Magdeburgi féltekék a. m. Guericke-féle fél
gömbök (1. 0.).
Magdolna, Jézus Krisztus idejében élt Palesz
tinában. Magdalából, Galileának a Tiberiás-tó mel
lett fekvő helységéből származott. Tulajdonkép
Mária a neve. Úgy beszéltek róla, mint «búnös
nös-röL Midőn Jézus hírét hallotta, felkereste őt,
hogy 6 is hallhassa, mit tanít. Ez alkalommal
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megtért. Jézus lábaihoz borult, azokat könnyeivel
áztatta, drága illatos olajjal megkente, hajával tö
rölgette. Az evangéliumok szerint tanuja volt
Jézus halálának, eltemetésének és feltámadásá
nak. Correggio, Basoni, Mengs stb. festették meg
a bűnbánó M.-t. Ünnepe júl. 22.
Magdolna leányai (Madelonettes, Füles de
la Madeleine, ruhájuktól fehér nők), neve a bu
kott nők megjavítására Németországban különö
sen a XIV. és XV. sz.-ban igen elterjedt női szer
zetnek. Alapítója és alapítási éve ismeretlen.
Szabályaik 1640. nyertek egyházi megerősítést.
Ily szerzetek voltak Metzben (áll. 1005. alapítva),
Naumburgban(1217), Speyerben(1226), Marseilleben (1272), parisban (1472), Nápolyban (1314), stb.
Lassankint megszűntek, mivel eredeti céljuk el
lenére csak feddhetetlen leányokat vettek föl.
Napjainkban a «Jó Pásztorról)) nevezett testvérület foglalkozik e feladattal. Hazánkban 1891
óta Budapesten (Óbuda) van ilyen intézet. L. Jópásztorintézet és Pelletier Mária.
Magdudor (növ.), 1. Magkezdemény.
Magelang, város, 1. Kedu.
Magelhaes (Magellan), 1. Magalhaes, 2.
Magellán-cimet (növ.), 1. Drimys.
Magelóna (Magyelóna, franc. Maguelonne),
egy középkori híres és rendkívül elterjedt lovag
regény hósnője és címe. M.-t, a nápolyi király
leányát egy lovagi tornán megszereti és elszökteti
a proveneei Péter gróf. A szerelmeseket a véletlen
elválasztja egymástól, tömérdek kalandon men
nek át külön-külön, mígnem a sors Provenceban
újra egymáshoz vezérli s a szülők nagy örömére
egybekelnek. A monda az Ezeregy éj 215—
232-ik éjszakájára megy vissza, amelynek alap
ján, valószínűleg a XIII. sz.-ban, egy proveneei
költő földolgozta. Ezen az elveszett változaton
alapszik a legrégibb f önmaradt szöveg, egy prózai
francia regény (1480) közvetítésével a német
Veit Warbeck-ó (1535), amelyet 1676. Szép Ma
gelóna c. alatt Tesseni Vencel magyarul is ki
adott. A magyar nép kedves olvasmánya lett, az
elbeszélés hangjának újsága és némi választé
kossága a magyar széppróza történetében is je
lentőssé teszi. Tanulmány kíséretében kiadta
György Lajos (1911).
Mageltartás, az erdei fák és cserjék magvá
nak eltartása a maghullás, illetőleg magszedés
idejétől az elvetésig. A magérés általában ősszel,
a vetés rendesen tavasszal történik, a magvakat
tehát egy vagy két télen át kell eltartani. Az
eltartás módja a mag minőségétől függ s általá
nos elv az, hogy a magtól az eltartás ideje alatt
a csírázás feltóteleit (nedvesség, meleg) távol
tartsuk. Száraz magvakat szellős padláson v. szá
raz pincében garmadába rakva, v. szuszékokban
(magtartó láda), esetleg félig telt zsákokban felaggatvatartanakel, míg a víz-és olajdúsabb mag
vakat földfeletti kupacokban, sírokban, kunyhók
ban, cserényekben v. pedig földalatti vermekben
teszik el. Ez utóbbi magvakat rendesen valami
szárazabb anyaggal (szalma, moha, falomb, száraz
homok) rétegenkint keverve helyezik el a tar
tókba, vigyázva arra, hogy a nedvességtől, hideg
től, magevő állatoktól kárt ne szenvedjenek.
Magemelő szerkezet, 1. Cséplőgépek.
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Magén (német), a germán jogban a. m. közös
•törzsszülőktől származó családnak tagja. A férfi
Schwertmagen, a nő Spülmagen, az egész rokon
ság Magenschaft.
Magén Dávid (héb.) a. m. Dávid pajzsa, zsidó
egyházi tárgyakon gyakran előforduló jel neve,
melynek alakja: X/X

Magház

a tobozba zárva marad. A toboz lezárt pikke
lyeit meleg segítségével kell felnyitni 8 ezt a
műveletet magpergetésnek nevezzük. A magvat a
tobozból kipergethetjük a nap melegének segít
ségével, ha a tobozokat cserényeken kiteregetve,
a nap hevének tesszük ki, de nagyobb mennyi
ségű toboz kipergetésónél már hosszadalmas ez
az eljárás és az időjárástól is nagyon függ ; ez
esetben tehát szobában vagy e célra berendezett
épületben (magpergető intézet) mesterséges hővel
pergetjük ki a magvat. L. Érdéi magvak.
Magfogó, ollóalakú műszer, melynek szárai
belül vájtak; főleg a nőgyógyászok használják.
Magfúró (hány.), a mélyfúráshoz tartozó készü
lék, mely fúrás közben egy hengert, a magot,
érintetlenül hagy a közét tüzetesebb tanulmányo
zása végett. L. Földfúrás.
Maggi, Július Maggi élelmiszergyáros által
összeállított készítmények, konzervek, bouillonszelencék, különösen levesfüszer, mit titkon tar
tott eljárás útján főzelékből és konyhanövények
ből állítanak elő. A Maggi-társaság nagyobb gyá
rai Singenben (Baden) és a Kempt-völgyben (Svájc}
vannak.
Maggia (ejtsd: maddzsa), 43 km. hosszú folyó Tessin svájci kantonban ; aLago Maggioréba ömlik.

Magendie (ejtsd: mázsásai), Francois, franciafíziológus, szül. Bordeauxban 1783 okt. 15., megh.
Sannoisban, Paris mellett, 1855 okt. 7. Eécamier
utódja lett, mint az élet- és általános kórtan ta
nára a Collége de France-on. 1836-ban a francia
tudományos akadémiának alelnöke lett. Ó volt
a modern kísérleti fiziológiának megalapítója.
Nevezetesebb munkái: Lecons sur les phénoménes de la vie (1836—38); Lecons sur les
f onctions et les maladies du systéme nerveux
(1839); Recherches philosophiques et cliniques
sur le liquide céphalorhachidien ou cérébro-spinal (1842).
Magenta (ejtsd: madzsenta), város Milano olasz tar
tományban, (i9ii) 5292 lak.; selyemipar és olaj
kereskedés. 1859 jún. 4. itt vívott győzedelmes
csatát III. Napóleon a Gyulai vezérelte osztrá
kokkal. Mac Mahon az ütközetben elért sikerért
M a g g i o l a t a (olasz, ejtsd: maddzsoláta), májusi
a M. hercege elmet kapta; 1895-ben a csatatéren köszöntő, melyet a májusfával (maggio) meg
szobrot emeltek neki. V. ö. Herrmann, Magenta jelenő legények a leány ablaka alatt karban éne
(Laibach 1905).
kelnek. A költeménynek mint műfajnak is ez
Magentavörös, 1. Fukszin.,
a neve.
Magerő, norvég sziget, 1. Északi fok.
Maggiore (ol., ejtsd: maddzsóre), a. m. nagyobb;
Magersfontein, kis helység a délafrikai Oranje a középkor végén a dúr-akkord, majd a dúr-hangállamban Kimberley ós Modder Eiver között, ahol sor jelölésére írták. Moll-hangnemekben kompo
1899 dec. 11. Methuen angol tábornok csapatait nált dalformák (táncok, indulók stb.) középső tóte
a búrok teljesen tönkre verték.
lére — triójára is helyezik a M. címet, annak jelö
Mágia (avult kifejezés), a vágásterület letáro lésére, hogy ez a tétel a főhangnem párhuzamos,,
lása alkalmával oly célból állva hagyott fa, hogy vagy azonos alaphangú dúr skálájában szól. L.
a vágásterületet lehulló magvaival természetes Minőreúton felújítsa v. a mesterséges felújításból kelet
Maggiore-tó, 1. Lago Maggiore.
kezett fiatalost védelemben részesítse s hézagait
Magglingen, Biel (1. o.) svájci város közelé
magtermésével kipótolja.
ben fekvő látogatott klimatikus gyógyhely.
Magfehérje, albumén (növ.), az embriózsákban
Maggyapot, 1. IÁntgyapot.
(1. o.) képződő szövet, melyben keményítő, fe
Maghagha (Muled), város az egyiptomi Mihérjék, olajok, zsírok, sőt cellulóz is raktározó nyeh tartományban, (1907) 8789 lak.
dik föl és a csíra ebből táplálkozik. A M. lehet
Maghálózat, 1. Sejtmag.
belső, az ú. n. endospermium, amely az embrió
Magház, 1. (germen vagy ovarium, maghont
zsák másodlagos magvának v. az endospermium- magrejtö, növ.), a zárvatermő növények termőjé
magnak osztódásából keletkezik. Csak kevés eset nek alsó része, amely gömbölyű, tojásdad, hen
ben telik meg a magkezdemény bélszövete is geres stb. alakú és belső részében a maglécen a
tartalékanyaggal és ez a külső M. vagy peri magkezdeményeket foglalja magában. A M. lehet
spermium. A M. igen különböző állományú, néha egytagú, ha egy termőlevélből keletkezett (mono
szarunemü, pl. a pálmák magvában, máskor mer), ilyenkor rendesen együregű is, de néha a
húsos v. lisztes. Egyes pálmák szarunemü endo- M. falának szöveteiből álválasztófalak keletkez
spermiumát iparilag is feldolgozzák, pl. gombokat nek és ezek több rekeszre oszthatják; többtagú
esztergályoznak belőle. M. azonban nincs minden (polymer), ha több termőlevélből jött létre. Ez
magban. A magfehérjés magvakkal (semina al- utóbbi is lehet együregű, de ha a termőlevelek
buminosa) szerűben ezek a magfehérje nélküli széle a M. belseje felé behatol, többrekeszü lesz,
magvak (semina exalbuminosa), melyekben a tar sőt ha a termőlevelek széle a M.-at egészen a
talékanyag a sziklevelekben gyűlik össze.
közepéig részekre osztja, többüregű. L. Termőr
Magfejtés (erd.), az erdei fák magvának a ter Mag, Magléc.
mésből való kifejtése. A kifejtés módja a termés
2. M-, a szántásnál az egyes barázdák kö
minőségétől függ. A nyir barkájából dörzsölés zött keletkező mélyedések, melyek a szórvavetéssel, az akác hüvelyéből s az éger tobozából csép nél a vetőmag befogadására szolgálnak. Jó ve
léssel fejtjük ki a magvat. A fenyöfélek magva, a tés céljából szükséges, hogy a M.-ak lehetőlegjegenyefenyő kivételével, érés után még jó ideig egyenlő mélységüek legyenek, ami az eke helyes
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beállítása által érhető el. A M.-at készítő szántást törököknél a rossz szem (jettatura), vámpírok 6
vetőszántásnak mondjuk.
egyéb ilyféle babonákban. Természetes M. alatt,
Maghéj (nsv.), 1. Mag.
manapság azt a művészetet és ügyességet értik,
Maghon (nőv.) a. m. magház (1. o.).
mely fizikai, vegytani és mechanikai eszközök
Maghrib (arab) a. m. naplenyugta, ellentétben alkalmazásával a tanulatlanokat bámulatba ejti.
masrik-ial (napkelte), a mohammcdán világ nyu V. ö. Maury, La magié et l'astrologie (4 kötet,
gati részének neve, azaz Spanyolország és (Egyip 1877); Lenbrmant. La magié chez les Chaldéens
tom híján) Észak-Afrika. Marokkót a «legszélsőbb (1874); Fabart, Histoire philosophique et pollM.»-nek (M. al-akszá) nevezik. Szálát ál-M. a. m. tique de l'occulte, magié etc. (1885); Tylor, Primiesti ima, egyike a mohammedánokra nézve köte tive culture (1872): Blau, Das altjüdische Zaulező öt imádságnak.
berwesen (1898); Fossey, La magié assyrienne
Maghzen v. machzen (arab), 1. Makhzen.
(1902).
Mágia (Ars magica), az a titokzatos hatalom,
Magié Mala, adók. Pozsega vm. újgradiskai
melynél fogva természetfölötti eszközök segítsé j.-ban, (i9io) 834 horvát és rutén lak.; u. p. és u. t.
gével a természet rendjétől eltérő csodás dolgokat Újkapela (Nova Kapela).
vihetni véghez. A mágiába vetett hit ősidőkben
Mágikus a. m. bűvös. — M. négyzet, 1. Bűvös
keletkezett, midőn az ember, a természet jelensé négyzet. — Laterna magica, 1. Bűvös lámpa.
geinek mechanikus összefüggését nem ismervén,
Magindanao, sziget, 1. Mindanao.
a természetet megszemélyesítette s jelenségeit
Magister (lat., a. m. előljáró, főnök), a ró
láthatatlan szellemek művének tekintette. B jó maiaknál különböző állami, községi és testületi
és rossz szellemekben való hittel kapcsolatban állásoknak a címe. Ilyenek: M. admissionum (a
támadt az a vágy, hogy a jó szellemek jóaka császári szertartásmester), M. aeris (a kincstár
ratát meg kell nyerni, a rosszak ellen pedig vé nok), M. census (az adófőnök), M- cubiculariorum
delmet kell keresni, ami az áldozati kultuszt s (fökamarás), M. scriniorum (a kabinetiroda fő
hasonló formáit a szellemekkel való közlekedés nöke. —Arómai köztársaság idejében legkiválóbb
nek hozta létre. Mivel azonban e kultusz gyakor M. volt a M. equitum, a diktátor után az első
lására nem lehetett mindenki egyaránt alkal katona, ki a lovasok vezére ugyan, de a diktátor
mas : csakhamar külön papi osztály támadt, mely parancsait köteles volt végrehajtani. — M- morum
nek ez volt az egyedüli foglalkozása (1. Mágu
m. az erkölcsök őre) a cenzor volt. — M. bibendi
sok). A kultúra történetében főleg a Babiloniá a(a.mulatozás
alatt a «kupakirály».
ból származó M. fontos; onnét ment át a médekA pápai udvarban a M. sacri palatii (apos
hez, a perzsákhoz és az egyiptomiakhoz. Khaldeában korán szövetkezett az asztrológiával; a per toliéi) eredetileg (III. Honorius óta) teológiai tanár:
zsáknál egész nagy rendszerré fejlődött. Innét és rektor a Sehola Palatinában v. Curiában (ké
van, hogy a perzsa pap (mágus) nevét vették át sőbb Sapientia egyetem), IX. Gergely óta az egy
a görögök a varázserejű egyén megnevezésére. házjog, IV. Ince óta a világi jog, IV. Orbán óta
Az egyiptomiaknál még inkább fejlődött a M.; a a bölcsészet tanára. A M.-t (első Szt. Domonkos
perzsák csak a gonosz szellemek fölött keresik a volt) mai napig csekély kivétellel a Domonkos
hatalmat, az egyiptomiak általában uralkodnak a rendből veszik. Ma is udvari teológusa a pápá
szellemeken, kiknek segítségével varázsolnak és nak, eonsultora az Index-kongregációnak és cen
természeti ismereteik fölhasználásával a köznép zora a Rómában megjelenő könyveknek. A laikus
előtt csodásaknak látszó eredményeket idéznek értelemben vett M., az egyetemek felállítása előtt,
elő. A régi zsidók is ismerik a M.-t; a monda egyenlő rangú cím volt a mai doktorral, s azt
szerint Salamon király nagy varázsló. A M. majd illette meg, aki valami tudományt tanított és
nem mindenütt szoros kapcsolatban volt a kez tanítványokat gyűjtött maga körül; e rangnak első
dődő orvostannal; embereket az őket megszálló foka a baccalaureus (1. o.) volt s a M. címet csak a
gonosz szellemtől megszabadítani, a betegsége sikeresen kiállottnyilvános disputációk után adták
ket titkos mondásokkal, ceremóniákkal, varázs meg (M- legens) ; később az akadémiai képzettség
italokkal meggyógyítani: a M. dolga. A görögök (Liberalium artium magister, röv. L. A. M. és
nél is van tere a M.-nak. Tesszália szentelt földje A. M. is) megjelölésére használták a filozófiai sza
a varázslóknak; Circe Odysseust és társait disz kot (facultas artium liberalium) végzett tudó
nókká változtatja; Medeának vannak italai, me soknál.
lyekkel a véneket megifjítja; Pythagoras nem
Magister generális (lat.) a német lovag
csak nagy filozófus, de varázsló hire is él a hagyo rend nagymesterének a címe érmeken.
mányban. Platón is tud démonokról, kik az em
Magisterium (lat.) a magisteri méltóság. —
bereknél felsőbb lények és hatást gyakorolnak az L. még Alchémia és Bölcsek köve.
eseményekre. Az újplatonizmusban (1. o.) e föl
Magister janitorain regalium (lat), 1.
fogás összefüggésben van az újplatonikusok egész Főajtónálló.
világfelfogásával. Rómában a görög és egyiptomi
Magister m a t h e s e o s (lat.) a. m. a mennyi
M. elegyedve terjedt, de az utóbbinak már régiségé ségtan mestere; így nevezik Pythagoras tantóte
nél fogva is nagyobb volt a hitele. Időnként azon lét (1. o.).
ban a mágikusokat üldözték. így Tiberius alatt
Magister navis (lat.) a. m. hajóskapitány.
egyszerre négyezret szállítottak Szárdiniába M. Jogi helyzete a rj.-ban annyiban igen fontos,
vétsége miatt. Az arabok a zsidóktól tanulták a hogy a hajótulajdonos ellen az actio exercitoriát
M.-t s ebben a formában terjedt el a középkorban
Európában és él még ma is úgy köztük, mint a lehet megindítani azon ügylet alapján, melyet
valaki a M.-szal kötött. L. Exerctíoria actio,
Institor.
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Maglster officiornm v. aúlae (lat.), Kon
stantin császár korában az udvari marsall és a
császári ház minisztere.
Magister populi (lat.) a. m. diktátor (1. o.).
JUagister sacrt palatii (lat.), 1. Magister.
Slagistratns (lat.), a római államban a hiva
taloknak és egyúttal a hivatali tisztviselőknek a
neve. Nálnnk régebben a városi hatóságnak volt
M. a neve.
Magiszák (nBv.j, 1. Aspericgo.
Magisztrálvonal (ném. Magistrale v. Magistrallinie), váraknál és erődöknél a fővédőgát
alatti vár- v. erődfal kópárkányzata által alkotott
vonal, melyet a tervezésnél mindenekelőtt meg
állapítottak s e szerint szerkesztették azután az
alaprajz többi részleteit. Jelenleg azt a vonalat
veszik M.-nak, melynek hosszában a lövőfegyve
reket (ágyúkat, puskákat) akarják működtetni.
Magkereskedés, a kereskedelemnek az az ága,
mely zöldségmagvak, virágmagvak és (a ga
bonafélék kivételével) mezőgazdasági magvak
forgalomba hozatalával foglalkozik. A M.-sei leg
többször maguk a termelők foglalkoznak, de ön
álló üzletkép is szerepel és a nemzetközi forga
lom jelentős részét teszi. Mint kiviteli álla
mok fontosak Németország, Hollandia, Belgium,
Franciaország és Olaszország, mint behozataliak
Oroszország, Magyarország, Anglia, Dánia, Svéd
ország és Norvégia.
Magkezdemény (ovulum, helytelenül magdudor, magrügy, n8v.; 1. az ábrát), gömbölyű v.
tojásalakú, néha összenyomott testecske, amely
m

A

B
C
A magkezdemény alakja.
A egyenes, B visszafordult, C görbült; m mikropyle.

a nyitvatermők termőlevelein, a zárvatermők ter
mőlevelei által alkotott magház (1. o.) belsejében,
a maglécen (1. o.) keletkezik ós azon nyeletlenül,
v. kis nyélen (köldökzsinór, magzsinór, funiculus)
van elhelyezve. Belőle keletkezik a mag. A M. bel
sejét kitöltő szövet a M. bele, nucellus, melynek
legnagyobb sejtje az embriózsák (1. o.). A nucellus
ritkán csupasz, rendesen 1—2 M.-burok, külső
és belső integumentum fedi, amelyek a M. csúcsán
kis csatornát, a mikropylét hagynak szabadon; oz
a nucellusig vozet. A M.-nek a mikropylével el
lenkező alapi része a chalaza, az a hely pedig,
ahol a funiculus ebbe torkollik, a köldök (hilum).
A burok és a köldökzsinór összeforradási helye
a mag forradás (raphe). Megtermékenyítés (1. o.)
után a burkokból lesz a maghéj (testa), a M. be
léből a külső mag fehérje' (périspermium), az
embriózsákban lévő petesejtből az embrió vagy
csira, a többi benne keletkező sejtből a belső mag

—
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fehérje (endospermium). A M. helyzete és ki
alakulása különböző. Lehet egyenes (orthotrop,
atrop), amikor a nucellus egyenes, a mikropyle a
köldökkel ellenlábas ; visszafordult (anatrop) a
M. akkor, ha a funiculus hosszában egybenö a
M.-nyel, amikor a mikropyle a funiculus szabad
vége mellé kerül; végül görbült (campylotrop),
amikor maga az egész M. meggörbül és a mikro
pyle a köldök mellé kerül. (L. az ábrát). Ezen
kívül a M. lehet felálló, vízszintes vagy függő.
A magforradás vagyis a rapho lehet hasi, ha a
magléc felőli oldalon van, ellenkező esetben háti.
Az olyan magkezdeményeket, melyeknek háti
raphéjuk van, extrors v. epitrop M.-nek, azokat
pedig, melyeknek hasi a raphéjuk, intrors vagy
apotrop M.-nek nevezik. JSpitrop-nak nevezik
gyakran a M.-t, ha mikropyléje a magház csú
csára; apotrop-nak, ha a magház fenokére és
pleurotrop-n&k, ha a magház falára vagy kö
zepére néz.
Magköldök (hilum, növ.), a magnak az a foltja,
hol a funiculus (köldökzsinór) eredetileg a mag
gal összeköttetésben volt. L. Magkezdemény és
Mag.
Maglaj, az ugyanily nevű járás székhelye
Doluja-Tuzla bosnyák kerületben, a Boszna szűk
völgyében, ahol a Lisnica belé torkollik, vasút
mellett, (1910) 2148, nagyobbára mohammedán lak.:
mecsettel és régi várral. A Boszna két partját 300
lépés hosszú híd köti össze. 1697-ben Szavojai
Jenő foglalta el. Az okkupáció alkalmával 1878
aug. 3. a bosnyák felkelők itt a 7. huszárezred
egy századát orvul megtámadták és részben fel
koncolták; az elesetteknek a hídfőnél emléket
állítottak.
Magléc (placenta, n6v.), a magház (1. 0.) belső
jében az a rész, ahol a magkezdemény (1. 0.) jön
létre. A M. lehet fali (parietalis), amidőn a M. a
magház falának felületén a termőlevelek össze
nőtt szélein van; lehet sarokban álló (angularis),
amidőn a termőleveleknek a magház közepéig
benyúló és ott összeforrt szélein keletkezik az
üregek szögleteiben; vagy középponti (centralis),
az egyes üregek középponti szögleteiből kiemel
kedő levélszeleken; vagy tengelyes (axillaris),
amidőn a magház alján, vagyis a virágkocsány
folytatásában áll.
Maglevél, 1. Szik.
Magliabecchi (ejtsd: malyabekki), Antonio, olasz
tudós, szül. Firenzében 1633 okt. 29., megh. u. 0.
1714 júl. 4. III. Cosimo nagyherceg könyvtárosa
volt 1673 óta. 30 ezer kötetnyi könyvtárát és
kéziratait a városra hagyta s Magliabecchiana
név alatt kezelve ma 170 ezer kötetet és 12 ezer
kéziratot tartalmaz. Ezek jegyzékét 1. Fossi: Catalogus codicum stb. (Firenze, 1793—95, 3 köt.).
E könyvtár 1859. a nagyhercegi könyvtárral
ogyesittetvén, «Bibliotoca Nazionale» nevet ka
pott. Nagy tudása mellett is keveset irt, inkább
kiadott több kéziratot. Leveleit kiadta Targoni
(Firenze 1745, 5 köt.). V. ö. Salvini, Orazione
funerale (Firenze, 1715); Spence, Parallel, in the
manner of Plutarch (Strawberry-Hill, 1758).
Magló, így nevezik az ivarérett és tenyész
tésre alkalmas sertést. Az egy nyájban őrzött
maglókat M.-kondának hívják.
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SVIaglócza
Maglócza, kisk. Sopron vra. csornai j.-ban,
'U9io)329 magyar lak., u. p. Csatárimajor, u.t.
Bősárkány.
NsiglbA-nemzetség, a Névtelen szerint Töhötömtől, Harka atyjától, Gyula és Zsombor nagy.atyjától származott. Okleveles nyoma nincs, de
•emlékét több helynév őrzi.
Maglód, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
•gyömrői j.-ban, (1910) 3302 magyar lak., vasút.áilomás, posta-, távíró- és távbeszélő hivatal. —
L. még Kismaglód.
Máglya, farakás halottak v. tűzhalálra Ítéltek
•elégetésére. Különösen vallásuk miatt elítéltek
nél használták úgy a rómaiak a keresztények
üldözésekor, mint az inkvizíció az eretnekek (bo
szorkányok) kiirtására; az utóbbi azzal az ürügy
gyei, hogy az egyháznak tilos vért ontania.
Magma, a geológiában az az izzó tömeg, amely
ből a szilikátkőzetek kikristályosodnak. A M.
különféle gázokat és gőzöket (sósav, fluorsav,
bórsav, vízgőz) tartalmaz abszorbeált állapot
ban, amelyek a föld színére való kiömléskor el
szabadulnak. A M.-ban kémiai differenciálódás,
ú. n. hasadás következhetik be. így egy nagyobb
•eruptív tömegben különféle részmagmák jönnek
létre, amelyek fokozatosan átmennek egymásba,
pl. egy nagyobb gránitmasszivum a szegélye
felé (szegélyfacies) átmehet szienitbe, dioritba
•és gabbróba. Az eruptív telérek a szegélyükön
más összetételűek lehetnek, mint a belsejükben
{kevert telérek); ezt is csak a magmatikus hasa
dással lehet megmagyarázni. Az összes eruptív
kőzeteket talán egy ősmagmára lehet visszave
zetni, amely a gránithoz hasonló lehet. A nagyobb
•erupeiókat többnyire a magmából elkülönült (le
hasadt) részmagmák erupciója szokta követni;
•ezek rendesen a kőzethasadékokat töltik ki és az
ú. n. telérkiséretet alkotják. B telérkiséretek
anyaga azonos lehet az eredeti (még nem ha
sadt) M. anyagával, ú. n. aschist-telérék, vagy
pedig anyaguk már a részmagmából származik,
u. n. schilozit-ek; ilyenek a kovasavban gaz
dagabb világos színű a^fe'i-telérek és a kovasav
ban szegény sötétszinü lamprofirek. A M. fizi
kai-kémiai szerepe még nincsen teljesen tisz
tázva ; annyi bizonyos, hogy a M. nem egyszerű
olvadék, hanem oldat, t. i. a bent lévő szilikátok
nak kölcsönös oldata. A kőzetalkotó ásványoknak
a M.-ból való kikristályosodása nem az olvaszthatóságnak, hanem az oldhatóságnak megfelelő
sorrendben történik. L. még Eruptio, Kőzet.
Magmabazalt, 1. Bazalt.
Magmatikus kiválások, 1. Ércfekvőhely.
Magna Charta (Magna Charta Libertatum, ang. Ihe Great Charter), szabadságiéval,
melyet Földnélküli János angol király adott ki
1215 jún. 18. az angol egyházi és világi főurak
<bárók) kérésére. A M. tulajdonképen nom új tör
vény, hanem I. Henrik szabadságlevelének megismétléso és kibővítése. 63 pontja kiterjeszkedik
az egyházi rend, a hűbéresek, a nemesség és a
városok jogaira és kiváltságaira, azonkívül sza
bályozza a kereskedelmet, a vám- és pénzügye
ket. Biztosítja az angol polgárok személyi szabad
ságát önkényes elfogatások ellen (39. p.), korlá
tozza a király adókivető jogát (12. p.) és egységes
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mértéket állapít meg az egész országranézve (35.
p.). Nevezetes még az a rendelkezése, mely szerint
egy 25 báróból álló bizottság a királyt erőszakkal
is szoríthatja a M. megtartására (61. p.). A M.-t
századokon át az angol alkotmány alaptörvényé
nek tekintették. Feltűnő a hasonlatossága a nem
sokkal később, 1222. kelt magyar Arany Bullá
val. Ez az akkori magyar és angol közviszonyok
megegyezéséből magyarázható. V. ö. Mc Kechnie,
Magna Charta, a commentary on the great char
ter of Klng John (Glasgow, 1905).
Magna Graecia, azókorban Itália déli részének
görög gyarmatoktól benépesített vidéke. L. Itália.
Magnalium, dr. Mach feltalálta ötvény, mely
98—70°/o alumíniumot- és 2—300/0 magnéziumot
tartalmaz. Fajsúlya 2 3—2'5, tehát könnyebb az
alumíniumnál. Ezüstfehér színű, könnyen meg
munkálható ötvény, hidegre kovácsolható, le
mezzé hengerelhető és dróttá húzható. Öntésre
az a legjobb, melyben 10—15% magnézium van.
Olvad 700 C°-nál.
Magna Mater, 1. Ma.
Magnaniinitas (lat.) a. m. nagylelkűség.
Magnar, a Zeiss-gyár által készített teleobjek
tív, 45 cm.-nyi nem változtatható gyújtótávolság
gal, 9X12-ŐS fotográfiai kézikamrák számára.
Magnasco (ejtsd: mányászkó), Alessandro (il
Lissandrino), olasz festő, szül. Genovában 1667.,
megh. 11.0.1749 márc. 12. Abbiati Filippónak volt
tanítványa Milanóban, ahol hosszú életének leg
nagyobb részét töltötte. Egy ideig Firenzében élt,
életét szülővárosában fejezte be. Vallásos tárgyú
képeken kívül különösen élénk, romantikus fény
hatású tengeri és tájképeket, katonai és zárda
jeleneteket, olykor fantasztikus, kísérteties épeket festett. Jellemző képe a budapesti Szépmű
vészeti Múzeumban levő Kínzókamra. Jelentő
ségét legújabban túlozzák.
Mágnások, 1. Országnagyok.
Magnates regni (lat.), 1. Országnagyok.
Magnavacca, olasz kikötő, 1. Comacc'hio.
Magnedv, 1. Sejtmag.
Magnemesités, műveltnövényeink magvainak
a javítása, hogy utánuk bővebb és jobbminőségü
terméseket nyerjünk. A M. történhetik kiválasz
tás (seleetio), keresztezés, önként keletkezett vál
tozatok (spontán variációk) tovább termesztése
és különös mívelés (teljes kultúra) írtján. (L. Nö
vénynemesítés). V. ö. J. J. Vanha, Die Getreideund Rübensamenzucht in Deutschland und Frankreich (Wien 1891); Qrabner E., A gazd. növények
nemesítése (Budapest 1908).
Magnentius, Flavius Magnus, frank szárma
zású galliai katona, ki, mint Constans nyugat
római császár testőrségónek feje, felizgatta a
katonákat, kik a gyűlölt császárt megölvén, M.-t
kiáltották ki urukul (350 Kr. u.); azonban Illiricum Constantiushoz szított, Mvel hasztalan ipar
kodott M. tárgyalásokba bocsátkozni és vele szem
ben Mursánál (Eszék) 351 szept. 28. kemény ve
reséget szenvedett. Constantíus a rajnavidéki
germánokat is maga részére nyerte s M. minden
oldalról körülkerítve, Galliában önkezével vetett
véget életének (353).
Mágnes, az ó-attikai vígjáték egyik első mű
velője a perzsa háborúk utáni időben ; 11 diada-
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Iáról szólanak. A Kock kiadásában (Comieorum
Atticorum fragmenta) található töredékek való
színűleg nem valódiak.
Mágnes, acélból v. vasból készült pálca v. patkó,
mely a vastárgyakra gyakorolt vonzása alapján
a legkülönbözőbb alkalmazást nyerte. Acélból ké
szülnek az állandó M.-ek (pl. pálcák, tük), míg a
vasból való a körülcsavart szigetelt drótba küldött
elektromos áram hatására lesz ideiglenes M.-sé;
az ilyent elektromágnesnek nevezik. A M.-t ma
gyarul delej-nék. nevezték, de ezt a kifejezést most
már alig használják. L. Mágnesség.
Mágnesacél, így nevezik mindazokat az acél
fajtákat, melyeknek vonzó ereje jelentékenyebb;
ilyen különösen a 800 C°-nál edzett wolframacél.
Mágneselektromos gép, elektromos áramot
fejleszt állandó (permanens) mágnesekkel, vagyis
acélmágnesekkel, nem pedig elektromágnesek
kel. Ilyen gép, illetőleg készülék pl. a telefon-fel
csengetésre való mágnesinduktor.
Mágneselektromosság. Ha szigetelt drótot
párhuzamos menetekben fa- vagy üvegcsőre csa
varunk, ú. n. szolenoid keletkezik, mely mágnes
ként viselkedik, mihelyt a dróton elektromos áram
halad át. A déli sark a csőnek azon a végén van,
amelyen az áram iránya — szembe nézve — az
óramutató járásával megegyezik. Erre alapította
Ampere elméletét, mely szerint az összes mág
neses jelenségek elektromos áramokra vezethe
tők vissza. A mágnespálca is csak szolenoid, mely
ben a párhuzamos elemi köráramok a fönt jelzett
irányban keringenek. Ezért a mágnes is, elek
tromos vezető közeiébon mozgatva, abban ára
mokat gerjeszt. L. Mágneses indukció.
Mágnes-ellenállás. A mágnesek alkalmazásá
ban, főleg a mágnes- és dinamó-elektromos gépek
szerkesztésében a mágneses indukciót oly módon
szokták tárgyalni, mely az elektromos áram tör
vényeivel megegyező felfogáshoz vezet. Legin
kább abban az esetben alkalmazzák, ha az indukáló
és indukált mágnesek közelítőleg zárt körben
vannak elrendezve. E felfogás szerint a M.-t a
következő, az Ohm-féle törvényre emlékeztető
kifejezés határozza meg: N = - | - , hol N a mág
neses mező erővonalainak sűrűségét, F a magnetomótoros erőt, E a mágnesi ellenállást jelenti.
Mágneses deklináció v. elhajlás, 1. Földmág
nesség.
Mágneses délkör a. m. mágneses meridián (l.o.).
Mágneses energia. Ha szolenoid (áramhenger)
drótmenetein áramot vezetünk keresztül, ez a
záráskor nem éri el rögtön azt az erősséget, mely
Ohm törvénye szerint megilletné; az áram meg
szakításakor viszont még energia mutatkozik. Ez
a jelenség összefügg az önindukcióval, mely áramzáráskor az árammal ellenkező irányú, nyitáskor
vele egyirányú áramot gerjeszt (extra-áram).
Ehhez azonban még hozzájárul az, hogy az áramzáráskor keletkező mágneses tér alakulására
energia szükséges, melyet az áram szolgáltat,
míg az áram megszakításakor ez az energia ismét
felszabadul. A mágneses tér létrehozására szüksé
ges energiát nevezik M.-nak, amely kiszámítható,
fia ismeretesek a mágneses térre jellemző adatok,
v. pedig az önindukció és áramerősség értékei.

—

Mágneses erS

Mágneses equátor (akiina),\. Földmágnesség.
Mágneses erő. Ha mágnespálcát vasreszelékbe
helyezünk, ez szálkás párnátokat alkotva, főleg
a két végén tapad, míg a pálca közepe felé mind
kevesebb, a középen semmi sem tapad a mágnes
hez. A legerősebb tapadás helyeit sarkoknak, et
középső helyet közömbös helynek nevezik; a két
sarkot összekötő egyenes a mágnespálca tengelye.
Vízszintes síkban szabadon forgó mágnespálca aföldmágnesség (1. o.) behatására úgy helyezkedik
el, hogy tengelye az észak-déli iránnyal csak cse
kély szöget alkot; az észak felé mutató véget
északi sarknak, a dél felé mutatót déli sarknak ne
vezik. Kísérletileg könnyen megállapítható, hogy
az egyszerű sarkok egymást taszítják, a különnemüek egymást vonzzák. Az erőhatások magya
rázatára régebben föltételezték, hogy a mágnes
ben kétféle, súlytalan mágneses folyadék van,
melynek mennyiségétől függ a mágnes ereje. Mi
vel tudjuk, hogy mágnességét elektromos áramok
kal is lehet gerjeszteni, a mágneses folyadék éstömeg kifejezéseket csak képletesen, a kényelme
sebb kifejezés céljából használjuk s egyúttal a.
mágnes szerkezetót úgy képzeljük, hogy az elemi,
ú. n. molekuláris mágnesekből áll. Ezek a nem
mágneses vasban és acélban is megvannak, de ren
dezetlenül, úgy, hogy egymás hatását lerontják.
Ha a vasat v. acélt kész mágnessel bizonyos szabá
lyok szerint kezeljük (1. Mágnesség), az elemi mág
nesekrendeződnek, párhuzamos fekvésüekkó lesz
nek és az északi sarkok mind egy irány felé, a dé
liek az ellenkező irány felé tereltetnek. A mágnespálca végén levő sarkok ereje azillető irányúelemi
sarkok erejének eredője. Ezt a kifelé hatni képes,
mágnességét nevezzük a mágnes szabad mág
nességének, és mivel ez különböző mágneseken
más és más, mágneses tömegről beszélünk, mely
nek egységétamágnessarkok kölcsönöshatásából,
a Goulomb-féle törvény alapján lehet meghatá
rozni. Coulomb a róla elnevezett torzió-mérleget,
használta, amelyben igen finom ezüstdróton kis
mágnespálca függött vízszintes helyzetben; ezt.
egy másik mágnes egyik sarkával irányából eltér
rítette és a torzió nagyságából meghatározta a
sarkok kölcsönös hatását. Törvénye azt fejezi
ki, hogy a sarkok oly erővel hatnak egymásra,
mely arányos a sarkokon felhalmozott mágnesestömegek szorzatával és visszás arányban áll tá
volságuk négyzetével. Ezt a törvényt még a mág
nesek lengéseiből és az ú. n. mágneses mérleggel
(1. o.) lehet megállapítani. Mivel egy sarkot nem
bírunk előállítani, mágnespálcákkal kell dolgozni,
melyeknek mindkét sarka hat egymásra. Ezeket az
erőhatásokat Gauss vizsgálta behatóan. Ha a
mágnespálcák egymástól való távolságukhoz ké
pest kicsinyek, a sarkok hatása közelítőleg atávolság köbével áll fordított arányban. A mág
neses tömeg egységének azt a szabad mágnes
ségét veszik, mely a vele egyenlő tömegre a tá
volság egységéből az erő egységével hat. (L. Elek
tromos és mágnesi mértékegységek). Az a tér,
amelyen belül valamely mágnes ereje érvényesül,
a mágneses mező v. tér. Ha ennek valamely pont
jában egységnyi erejű mágnessark van, az erregyakorolt erő (dinekben kifejezve) a mágneses
mező intenzitása ebben a pontban. Az erő irányát
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a mágneses mezőben kis mágnestűvel lehet kipu
hatolni, amely vízszintes síkban szabadon forog
hat. Szemléltetésre kényelmesek az ú. n. mág
neses erővonalak (1. o.).
Mágneses erővonalak. Az erő, mellyel vala
mely mágnessark egy közelében lévő másikra

Mágneses gabonatlsztftfr

vonalak párhuzamosak (2. ábra) s ú. n. homogén
mágneses teret alkotnak; ilyen keletkezik igen
erős mágnesek sarkai között is és ilyen a föld
mágnesség mezeje. Ha ilyen homogén mezőbe
lágyvasrudat helyeznek, az erővonalak részben
a vason áthatolnak és a vas közelében tömörül
nek (3. ábra). Hasonló jelenség mutatkozik, ha
vasrúd helyett lágyvasgyürü kerül a mágneses
mezőbe, az erővonalak nagyrészt behatolnak a
gyűrűbe (4. ábra). Ez fontos a dinamogépekre-

1. ábra. Mágneses erővonalak.
hat, bizonyos meghatározott irányokat követ, me
lyeket föl lehet ismerni, ha mágneses mezejében,
tehát abban a térben, amelyen belül h «iása érvé
nyesül, finom szálon függő kis mágnestűt tartunk
s ennek helyzetét figyeljük. Áttekinthetőbb képet
(1. o.). A M.-kal a mágnes erejét is meg lehet ha
tározni. Ha egységnyi erejű sarknak olyant te
kintünk, mely egy vele egyenlő sarkra egy cm.
távolságból egy diné erővel hat és ilyen sarkra
egy erővonalat számítunk, akkor az erővonalak
száma, melyek valamely sarkból kilépnek meg
adja a sark erejét a választott egységben. így pL
kovácsolt vas elektromos árammal olyan erősen
2. ábra. Mágneses erővonalak szolenoidban.
kapunk, ha a mágnessark fölé kartonlapot helye
zünk s erre vasreszeléket hintünk. Gyenge kopog
tatás után a vasreszelék vonalak szerint rendeződik
s ezek a II. Egy sark körül a vonalak sugarasak,
melyek a mágnessarkból indulnak ki. Két ellenté-

3. ábra. Mágneses mező módosítása lágyvassaL
tétes sarkból görbe vonalak indulnak ki, melyek a
Barkókat összekötik (1. ábra), de a sarkoktól ki
felé ismét egyenesek. Ha dróttekeresen (szolenoidon) elektromos áram halad keresztül, a tekerés
mágnesként viselkedik. Ennek belsejében az erő

Mágneses gabonatisztltó.
mágnesezhető, hogy i cm2-en körülbelül 18,000
erővonal hatol keresztül, tehát 18,000 diné erőt
fejt ki.
Mágneses fék x. elektromágneses fék, 1. Fék. '•
Mágneses gabonatisztitó v. mágnesszekrényA malmokban a Mzából a közé kevert apróbb
vasrészeknek (drótdarabok, szegek, csavarok stb.):
elkülönítésére szolgál. Ily készüléket mutat az.
ábra. A vasrőszektől megtisztítandó búzát a búza-

Mágneses gyógyítás

— 124 —

Mágneses indukció

felhordó (elevátor) a készülék munkaszélességével gáskor keletkező indukált áram mindig olyan
•egyenlő szélességű s egyenletesen eloszlatott su irányú, hogy a mozgást akadályozza. Ez meg
gárban önti a készülék felső garatjába, melyből egyezik az energia megmaradásának elvével is. A
a búza a garat alatti lejtős táblára jutva, azon vó- közelítéskor gerjesztett áram ugyanis ellenirányú
giggurul. A tábla delejes lamellákkal van felsze a mágnes áramaival; ilyen áramok egymást ta
relve s ezekhez tapadnak a vasrészek, míg a búza szítják, tehát a M. alkalmával a mágnes közelí
a készülék alatti gyűjtőgaratba s abból további tésére nagyobb munka kell, mint amennyi áramrendeltetési helyére kerül. A mágneses lamellák mentes állapotban kellene. A keletkezett elektro
ról a fogva tartott vasrészeket időnként letörlik. mos energia a felhasznált munkatöbblettel egyen
A búzát azért szokták a vasrészektől megtisztí értékű. Még egységesebb a M. magyarázata, ha
tani, hogy azok a malom munkagépeiben kárt ne az erővonalak számára vagyunk tekintettel. Mág
•okozzanak. Malomkövek közé jutott vasdarab nes gerjesztése, erősítése, közelítése a vezető kö
igen könnyen válhatik a nagyon veszélyes malom rül növeli az erővonalak számát; az ellenkező
tűz okozójává.
műveletek csökkentik azt. Az első esetben az in
dukált áram iránya ellenkező irányú a mágnes
Mágneses gyógyítás, 1. Mágneses kúra.
Mágneses hiszterézis (gör.), a vasnak az a áramaival, a másodikban megegyező.
sajátsága, hogy ha egyszer mágnesezve volt,
A M. alapján magyarázhatók az Aragótól ész
mágnességének egy részét, mint remanens v. lelt úgynevezett forgási mágnesség jelenségei.
-visszamaradó mágnességét, megtartja. Ha tehát Ha ugyanis lengő mágnestű alá jó vezetőt helyez
a vasat egymásután ellentétes értelemben mág nek, a tű lengései gyorsan csillapulnak. Viszont
nesezik, pl. váltakozó áram hatása alatt, akkor a tű alá helyezett vezető (pl. rézkorong) gyors
az átmágnesezésre szükséges energia egy része forgatása a tűt is ugyanilyen irányú forgásba
hővé alakul át, tehát a mágnesezés munkája szem hozza. A korongban keletkezett indukált áramok
pontjából elvész. Dinamogépekre nézve fontos, ugyanis a korongnak a tűhöz közeledő részében
hogy olyan vasat alkalmazzanak alkotórészeik taszító, a tűtől eltávozó részében vonzó hatást
hez, melyre nézve a M. miatt beálló energiavesz gyakorolnak a tűre. Vezető anyagból, pl. rézből
teség és hőfejlesztés lehetőleg csekély. L. még készült vastagfalú üres hengerekkel csillapítják
Mving-féle elmélet.
az érzékeny galvanométerek mágneseinek len
Mágneses hullámok. Az elektromos rezgések géseit. A M.-n alapulnak a mágnes-elektromos és
(1. o.) helyétől elektromos és M. indulnak ki, ame dinamó-elektromos gépek is (1. o.). A mágneshez
lyekben a rezgések két, egymásra merőleges sík hasonlóan az elektromos áram gyors változásai
ban mennek végbe. A terjedés sebessége mind is gerjesztenek áramokat, indukált vagy mellékkét hullámra nézve megegyezik a fény sebes áramokat (Volta-indukció), sőt egyugyanazon
ségével.
áramhenger menetei is indukálólag hatnak egy
Mágneses indukció. I. Elektromos áram ger másra s ez az ü. n. önindukció; az így keletke
jesztése változó erejű mágneses mezőben. Ha ve zett áramokat extra- vagy te'fó'w-áramoknak
zetőt mágneses mezőben úgy mozgatunk, hogy (rossz elnevezéssel ellenáram) nevezik. L. Elek
az erővonalakat változó számban messe, vagy tromos indukció.
ha a nyugvó vezető körül a mágneses erővonalak
II. M.-nak szokták nevezni a rendesen mágneses
számát hirtelen megváltoztatjuk, a vezetőben influenciának nevezett jelenséget, vagyis azt,
pillanatnyi áram keletkezik: az indukált áram. hogy mágneses térben a vas vagy acél is mág
Ezt többféleképen lehet megvalósítani. Legegy nessé lesz (1? Mágneses influencia). Az elméleti
szerűbb eljárás az, ha a szigetelő anyaggal, pl. tárgyalásban M.-nak neveznek egy szorzatot,
selyemmel körülcsavart drótból néhány menetet melynek értelmezése a 2következő: Ha valamely
fa- vagy üvegcsőre helyezünk (áramhengert, szo- mágneses térben az lcm -nyi területen Herővonal
lenoidot alakítunk) s ebbe mágnespálcát hirtelen megy keresztül, ez a H a mágneses tér v. mező
betolunk és aztán gyorsan kihúzunk. Ha a szo- erejét jelenti. Ha e térbe vasdarabot helyeznek,
lenoid érzékeny galvanométerrel van összekötve, ez az erővonalakat magába tömöríti úgy, hogy
«z a mágnes betolása- és kihúzásakor egymással annak 1 cm2-nyi keresztmetszet-részén most több
ellenkező irányú kiütést mutat. Hasonló törté erővonal halad át, mint H. Ha az áthaladó erő
nik, ha a nyugvó tekercsbe tolt vagy közelében vonalak száma most JJ. H, akkor ez a szorzat
lévő vaspálcát hirtelen mágnessé tesszük és a fejezi ki a M.-t. A (j. szorzót a vas mágneses ve
mágnességét megszüntetjük, vagy ha a mágnes zetőképességének (permeabilitásának) nevezik. Ez
erejét hirtelen módosítjuk. Mindannyiszor válto egyszerű számérték. Ha a levegőre nézve \x érté
zik az erővonalak száma és ez a vezetődrótban két l-nek vesszük, akkor a vashoz hasonlóan visel
áramot indukál. Hogy a mágnest mozgatjuk-e, kedő, ú. n. paramágneses testekre nézve (pl.
vagy a vezetődrótot, az a jelenségen nem vál nikkel, kobalt stb.) n értéke nagyobb az egység
toztat. Pontos megfigyelésekből kitűnt, hogy a nél, míg a diamágneses testekre nézve (bizmut,
mágnes gerjesztése, erősítése vagy közelítése al réz, antimon stb.)' kisebb az egységnél. Ezen je
kalmával keletkező indukált áram iránya ellen lenségek magyarázata arra a föltevésre vezetett,
kező a mágnesben föltételezett Ampere-féle kör- hogy minden test, még az éter is, mágnesileg po
áramok irányával, míg a mágnesség megszűnése, larizálható úgy, hogy mágneses erő a testekben
gyengítése vagy távolítása alkalmával létrejövő mágneses polarizációt idéz elő, éppen úgy, mint
Indukált áram iránya a mágnes áramainak irá ahogyan az elektromos test polarizálja a die
nyával megegyező. E jelenségek lefolyása Lenz lektrikumot Eszerint a mágnesség, melyet vala
törvénye szerint úgy jellemezhető, hogy a moz mely mágnes sarkán észlelhetünk, nem az igazi.
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Mágneses párhuzamos körök:

ott felhalmozott máguesség, hanem csak látszó kel bebizonyított dolog, hogy a mágnesnek az
lagos és egyenlő a vasban s a környező közeg emberi testre hatása nincsen. Most már csak a.
ben felhalmozott mágnességek különbségével. A spiritiszták hisznek benne, a magnetizálás, a.
Coulomb-féle törvény, mely két mágnessark köl magnetikus vonások útján támasztott lelki ál
csönös vonzását vagy taszítását fejezi ki, rendes lapot teljesen azonos a hipnózissal. Hazánkban
alakjában csak akkor használható, ha a sarkok Mesmernek legelső tanítványa Szapáry Ferenc
között levegő van, melyre nézve [1 = 1. Ha a gr. volt, aki könyveket is írt róla, s akinek
sarkok között más vezetőképességű közeg van, magnetizáló intézete is volt Drezdában. Említ
a képlet éppen úgy módosul, mint a dielektromos hetjük még Gárdos János dr. orvost, Majláth
közegekre vonatkozó képlet, amelybe a dielektro János grófot, Oroszhegyi Jósát, Csanády Istvánt
mos állandót kell a nevezőben szorzóul hozzá stb. A M. egyik alakja volt Reichenbach od-tana,
írni. Ennek az állandónak megfelel a vezetőké amely szerint a kezekből kisugárzik a gyógyító
erő (od) s kézrátevóssel, simogatással gyógyít
pesség.
Mágneses influencia v. indukció, mágnesség hatunk. Ide sorolható az 1848. Burcq orvostól
keletkezése mágneses mezőben. Ha valamely fölfedezett metalloterápia is, midőn einberenmágnesnek egyik, pl. északi sarkához lágy vas kint változó fémnek (amely kipróbálás, metáldarabot közelitünk, ez maga is mágnessé válik loszkópia útján állapítandó meg) a beteg test
olyformán, hogy az északi sark közelében déli részre való ráhelyezése útján az meggyógyul.
sarka, míg attól elfordult végén északi sarka ke Mindezen eljárásoknak magyarázata az általuk,
letkezik. Ha a mágnes elég erős, a vasdarab egy kifejtett szuggesztióban van. V. ö. Banschburgmásodikat, ez egy harmadikat stb. képes vonzani Décsi, Lelki gyógymódok (1900).
Mágneses mappák, a Föld felületének több
és mágnessé tenni; ha azonban a mágnest el
távolítjuk, a vasdarabokban keltett mágnesség nyire Merkator-féle térképébe berajzolt izogonok,
megszűnik. A molekuláris mágnesek föltevésével izoklinok, izodinámok, mágneses meridiánok és
(1. Mágnesség) ezt úgy magyarázzák, hogy a vas mágneses egyensúlyi vonalak rendszere (1. Föld
darabokban lévő rendezetlen molekuláris mágne mágnesség). E M. a Föld mágneses magavisele
sek rendeződnek; a közelitett mágnessarkkal tének tanulmányozására szolgálnak, különösen
egynemű sarkok ettől elfordulnak, az ellenkezöek pedig a hajósnak megadják a helyenként ural
feléje fordulnak. Az acél nehezebben mágnesez kodó mágneses deklinációt. Mivel valamennyi,
hető így, mint a lágyvas, mert molekulái az el mágneses elem idővel változik, a M. időről-időre
fordulás ellen nagyobb ellenállást fejtenek ki újból szerkesztendők. M.-at időközönkint a ham
(koercitiv erő), de aztán meg is tartják új hely burgi Deutsche Seewarte ad ki.
Mágneses meridián, a földmágneses erő irá
zetüket. A M. alapján magyarázható a sarkok elé
helyezett fegyverzet erősítő és védő hatása, vala nyán átfektetett függélyes slk neve, továbbá ezen
mint a dörzsöléssel eszközölt mágnesezés is. L. síknak a földfelülettel való metszője. Kijelölésére
szolgál a vertikális tengely körül forogható
még Mágneses erőmágnestű, melynek mágneses tengelye egyensúly
Mágneses inklináció, 1. Földmágnesség.
Mágneses kalapács (Wagner- v. Neef-féle esetében mindig a M.-ba áll be. Mivel a mágneses
kalapács, reotóm), önműködő árammegszakító tengely nem esik össze szükségképen a mágnestű
készülék, mely az elektromos csengőn és az in geometriai tengelyével, a M. meghatározására a
dukciós készülékeken az elektromos áramot gyors tűt meg kell fordítani, úgy hogy előbbi alsó lapja
a második egyensúlyi helyzetben felül legyen.
egymásutánban zárja és megszakítja.
Mágneses katódsugarak (Plücker-féle suga Ekkor a két fekvés geometriai tengelyeinek kö
rak), a közönséges katódsugaraktól abban külön zepes iránya pontosan a M. helyzete. Ennek a.
böznek, hogy a mágneses mezőben nem spirális csillagászati meridiánnal bezárt szöge a mág
alakban csavarodnak a mágneses erővonalak köré, neses deklináció v. elhajlás.
Mágneses mérleg, mágneses erők meghatá
hanem pontosan követik ezeket az erővonalakat,
még ha ezek tetszőlegesen görbültek is. A M. csak rozására való mérleg (1. Mágneses erő), továbbá,
a mágneses mező erejének bizonyos «kritikus» olyan készülék, mellyel a földmágnesség intenzi
értékén túl keletkeznek hirtelen és az elektródo tását lehet mérni. M.-nek neveznek egy Du Boiskon oly nagy feszültségesóst idéznek elő, hogy a tól származó műszert is, mellyel a vas mágneses
közönséges katódsugarak rendesen eltűnnek. A tulajdonságait vizsgálják. V. ö. Chwolson, LehrM.-nak nincs elektromos töltésük és elektromos buch d. Physik, 4. köt. (Braunschweig).
mezőben Villard szerint a mágneses erővona
Mágneses mező, 1. Mágneses erő, Mágneses
lakra merőlegesen téríttetnek el, hasonlóan, mint erővonalak.
a katódsugarak a mágneses mezőben.
Mágneses ötvények azok, melyeket a mágnes
Mágneses kúra, magnetikus Jmra v. delejes épp úgy vonz, mint a vasat. Ide tartoznak a
kúra (gör. magnetoterápia), ma már csak tör Heussler-fóle réz-aluminium-mangán ötvények. A
téneti fogalom. Paracelsus, Kirchner Athanáz, permeabilitás jelentékenyen fokozható, ha az,
de leginkább Mesmer (1. o.) tanításai alapján el anyagot két napig 100 O-ig fölmelegítve tartják,
terjedt az a hit, hogy a testek egymásra a mág épp úgy, ha több ízben 100 C°-ig fölmelegítjük és
neshez hasonló hatást gyakorolnak. Az em folyékony levegőben lehűtjük. Vörösizzásig való
beri testben is föltételeztek ilyen, ú. n. állati fölmelegítés és lassú lehűtés a szóban forgó ta
mágnességét, melynek zavarai azután különféle lajdonságot nagyon csökkenti.
betegségnek kútforrása. Ezeket Mesmer mág
Mágneses párhuzamos körök (parallelák),.
nesvassal gyógyította. Ma tudjuk, ós kísérletek szinonim elnevezése az izokün vonalaknak, me-
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lyek menete elég közel simul a földrajzi parallel
körök menetéhez. L. Földmágnesség.
Mágneses permeabilitás, 1. Mágneses vezető
képesség.
Mágneses polarizáció. A vas vagy acél mágjiesezését úgy értelmezik, hogy a rendezetlenül
•elhelyezett elemi mágnesek, melyekből a nem
.mágneses vas v. acél áll, irányittatnak és pár
huzamos elhelyezést nyernek. Eközben az elemi
mágnesek északi sarkai mind egy oldal felé tereltetnek, míg a déliek az ellenkező oldal felé. Ez a
folyamat a M. Mivel a diamágnesség jelenségei
(1. o.) azt bizonyítják, hogy erős mág'nessarkok a
legtöbb szilárd testre, sőt a folyékony és gáznemüekro is hatnak irányitólag, a M.-t ezekre is
.kiterjesztették, sőt még az éterre is.
Mágneses sarkok, a Föld felületének az a két
pontja, amelyekben az inklináció 90°, a horizontá
lis erő pedig zérus. E pontokban a deklináció ha
tározatlan. Az északi mágneses sark Boss kapi
tány 1831-iki megfigyelései szerint 70° 5' é. sz.
«s 96° 47' nyugati (greenwichi) hosszúság alatt
fekszik. L. Földmágnesség.
Mágneses sugarak, a mágneses hullámok ter
jedési irányai.
Mágneses súrlódás, 1. Mágnesező munka.
Mágneses sűrűség, a mágnességnek a felület•egységre eső mennyisége.
Mágneses tengely, 1. Mágneses erő.
Mágneses tér intenzitása, 1. Elektromos és
mágnest mértékegységek.
Mágneses vezetőképesség (permeabilitás), a
mágneses indukció nagyságát kifejező szorzat
azon tényezője, amellyel a mágneses mező erejét
(H) meg kell szoroznunk, hogy a mezőbe helye
zett anyag (pl. vas) területegységén átmenő erő
vonalak számát megkaphassuk. L. Mágneses in•dukció.
Mágneses zavarok, 1. Földmágnesség.
Mágneses zivatar a. m. mágneses háborgás,
amilyen északi fény, alkalmával jelentkezik. L.
Földmágnesség és Északi fény.
Mágnesezés, 1. Mágnesség, Elektroterápia,
Mágneses kúra.
Mágnesezési görbe, olyan görbe vonal, mely
grafikailag tünteti fel az összefüggést a mágne
sező erő és a létesített mágnesezés között.
Mágnesező munka, az a munka, mely a mág
nesség gerjesztéséhez szükséges és a mágnesben
mint mágnesi energia halmozódik fel. Ismételt
mágnesezóskor az a körülmény bonyolítja a vi
szonyokat, hogy a mágnesi energia nem vész el
teljesen, ha a mágnesező hatás megszűnt, hanem
a molekuláris mágneseknek eredeti rendezetlen
állapotukba való visszatérését valami erő aka
dályozza, mely hasonlít a súrlódási ellenálláshoz.
Ismételt átmágnesezéskor tehát a M.-nak ezt az
ellenállást is le kell győznie s ez meleg fejleszté
sével jár. Ez annál nagyobbmérvü, mennél na
gyobb az illető vasfajta ú. n. koercitiv ereje és
igy hiszterózise is.
Mágneshegyek, minden nép meséje szerint (pl.
& harmadik Kalendor királyfi története az Ezeregyéjben) többnyire a tengerből emelkedő nagy
hegyek, melyek erős mágneses tulajdonságuknál
fogva a közeledő hajókat vonzzák és vasszegeit

-
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kihúzzák, úgy hogy a hajó szétesik. Ptolemaios
szükségesnek tartotta a M. helyét híres térképébe
is berajzolni; szerinte Taprobana-sziget közeié
ben vannak. Való az, hogy vannak lokális mág
neses vonzással biró helyek ós újabban Lapp
földön, Luleában valóságos óriási méretű mágnes
vasércekből álló hegyet találtak. Csakhogy e he
lyek sohasem okoznak haladó mozgással járó von
zást, hanem egyszerűen irányító erővel birnak,
mely csupán a mágnestű doklinációjára hat.
Magnesia, 1. földterület Thesszáliának keleti
oldalán, a tenger mentén. — 2. M-, város Lydiában a Sipylos-hegy északi lábánál, hol a rómaiak
Kr. e. 190. Antiochos fölött fényes győzelmet arat
tak ; ma Manissza (1. o.). — 3.M-, város Káriában a
a Thorax-hegy keleti lábánál, a Maeander folyó
tól É.-ra. Hagyomány szerint a thesszáliai magnesiaiak telepe és egyike ama három városnak,
melyet Artaxerxes Themistoklesnek ajándéko
zott. Hires volt benne Artemis Leukophryne
temploma. A város romjai, melyeket Humann és
Kern vezetése alatt 1890—93. ástak ki, a mai
Tekke helység mellett láthatók. V. ö. Humann,
M. am Maeander (Berlin 1904).
Magnesia (lat.), a. m. magnézia (l.o.) \M.albacarbonica, hydrico-carbonica, fehér M., bázisos
szénsavas M. ;M. citrica effervens, pezsgő citrom
savas M., 1. Pezsgőpor; M. lactica, tejsavas M.;
M. sulfurica, magnéziumszulfát, keserűsé; M.
sulfurica sicca, elmállott keserfisó: M. usta,
égetett M., tulajdonképeni M. 1. Magnéziumoxid.
MaglíCSiail l i m e s t o n e (ejtsd : megnis'n lájm-

sztón), a dolomit (1. o.) angol neve, egyúttal a diasz
középső szintjét ia jelöli.
Mágnesi egységek, 1. Elektromos és mágnesi
mértékegységek.
Mágnesi hiszterézis a. m. mágneses hiszterézis (1. o.).
Mágnesi nyomaték, 1. Elektromos és mág
nesi mértékegységek.
Mágnesi potenciál, 1. Elektromos mértékegy
ségek és Elektromos potenciál.
Mágnesi tér intenzitása, 1. Elektromos és
mágnesi mértékegységek.
Magnesium, 1. MagnéziumMágneskovand (ÍST.), a pirrhotin magyar el
nevezése ; nem igen használják.
Mágnesnyaláb, 1. Mágnesség.
Mágnesség, egyes anyagoknak az a sajátsága,
hogy vas- vagy acéltárgyakat magukhoz von
zani és lekötni tudnak. Ilyen sajátságú a mág
nesvasérc (1. o.), melyet természetes mágnesnek
neveznek. Sokkal erőteljesebb hatású a mester
séges mágnes, melyet vasból vagy acélból állíta
nak elő bizonyos müveletek által. Az ilyen mág
nes a két végén, az ú. n. sarkokon tanúsít leg
erősebb hatást, míg ez a közepe felé gyengül és a
középső keresztmetszeten, az ú. n. semleges vo
nalon egyáltalában nem mutatkozik. Ha azonban
a mágnest közepén eltörik, az igy keletkezett
végső helyeken éppen olyan erős sark mutatko
zik, mint a milyenek az eredeti sarkok voltak.
Ismételt törések alkalmával ez a jelenség ismét
lődik s azért azt tételezik fel, hogy a mágnes
apró elemi mágnesekből áll, melyeknek ellentétes
sarkai egymást a mágues belsejében kifelé való
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iatásukban lerontják. A két végén levő sarkok
-egyike az északi, a másik a déli sark. Nevüket
-onnan kapták, hogy a középpontjában alátámasz
tott és vízszintes síkban szabadon forgó mágnes
magára hagyatva úgy helyezkedik el, hogy egyik
.sarka közelítőleg észak felé mutat (északi sark),
-a, másik dél felé (déli sark). Egynemű sarkok
•egymást taszítják, különnemílek egymást vonz
zák. Egymásra helyezett északi és déli sark nem
vonzza a vasat, tehát kifelé való hatásukban
•egymást lerontják. Vas vagy acél mágnesezóse
úgy történhetik, hogy amesterséges mágnes egyik
sarkát a pálca közepére helyezik s onnan ismelelten végighúzzák az egyik vége felé. A pálca
másik felét hasonlóan kezelik a másik sarkkal.
.Ekkor azt tapasztalták, hogy a vas nagyon gyor
san veszi fel a mágnes sajátságait, de gyorsan
el is veszti, úgy, hogy M.-e csak időleges; az
acél nehezebben lesz mágnessé, de aztán állandó
mágnes marad. Ezt úgy magyarázzák, hogy az
acélban valami ellenálló, ú. n. koercitiv erő mű
ködik, mely a vasban nincs meg. A közönséges
lágy vas már mágnessel való érintkezéskor, vagy
ahhoz való közelítéskor is mágnessé lesz (1. Mág
neses influencia), de ez is csak addig tart, míg a
mágnes közelében vau. A vasnak ez a sajátsága
teszi lehetővé az elektromágnesek alkalmazását.
Ha ugyanis vaspálcát szigetelő burkolattal ellá
tott dróttal körülcsavarnak úgy, hogy a drót
szoros párhuzamos menetekben veszi körül a pál-cát, ez mágnessé lesz, mihelyt a dróton elektro
mos áram Halad keresztül. A drótmenetek számát
•ós az áram erősségét növelve rendkívül erős mág
nesek állíthatók elő, melyeknek M.-e csak addig
tart, míg az áram kering a körülvevő drótban. Az
acélt bizonyos határon túl nem lehet mágnesezni.
Ha a föltételezett elemi mágnesek már rendeződ
tek, beáll az úgynevezett telítettség. Ez függ
& mágnesezés módjától, a mágnes anyagától és
méreteitől. Nagyobb tömegű aeélpálca általá
ban erősebb mágnessé lehet, mint a kisebb tö
megű, de valami egyszerű összefüggés a tömeg
és a mágnesi erő között nincs. Az állandó mág
nesek erejét azzal fokozzák, hogy egyenlő alakú
és méretű vékony acéllemezeket srófolnak össze
mágnesnyalábbá. Az ilyen nyaláb sokkal erősebb
hatású, mint ugyanolyan tömegű, de egy darab
ból való mágnes. A legerősebb állandó mágnes is
gyengül idővel, ha magára hányatva fekszik.
Ennek elejét lehet venni, ha patkómágnes sar
kaira vasdarabot tesznek, mely mindkét sarkot
áthidalja. Mágnesrudakat ellentétes sarkaikkal
egymás mellé szokás helyezni és a sarkok elé
vasdarabot szokás tenni, hogy zárt négyszög ke
letkezzék. Ez megvédi a mágnest a gyengülés el
len. A mágnest különben ütés, rázás, hevítés is
gyengíti. A fehérizzás teljesen megszünteti a
M.-et. A mágnes erejére jellemző annak hordképessége. Állandóan megterhelt mágnes ereje
bizonyos határig fokozódik, ha a rajta függő súlyt
lassanként növelik. A súly leszakadásával a M.
gyengül. A mágnesező erővel szemben az anya
gok különbözően viselkednek. A vassal és acél
lal megegyezően mágnesezhető anyagokat ferro
mágneses anyagoknak nevezik. Ilyen a nikkel és
kobalt ós ezeknek a vassal való egyes ötvözetei.
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Paramágneses anyagok az olyanok, melyek igen
erős mágnessarkok között úgy helyezkednek el,
mint a vas és acél, t. i. a két sarkot összekötő
egyenes irányában, de csak nagyon csekély mér
tékben mágnesezhetők. Ilyen anyagok: platina,
mangán, króm, silicium, aluminium, kálium, nát
rium stb. Végre diamágneses anyagok az olya
nok, melyek erős mágnes sarkai között a sarko
kat összekötő egyenesre merőlegesen helyezked
nek el, tehát úgy, mintha mind a két sark taszí
taná őket. Ilyenek: arany, réz, ezüst, ólom, higany,
ón, horgany, antimon, bizmut, kén, foszfor, jód,
kvarc, gipsz stb., valamint faolaj, terpentin, kau
csuk, vér, hús, víz, alkohol és a legtöbb gáz. (L.
Diamágnesség). Megemlítendő még, hogy a földM. irányító ereje, mely a vízszintes sikban sza
badon forgó mágnest az észak-déli irányba te
reli, nem érvényesül, ha két egyenlő mágnespálcát úgy kötnek össze szaru-, vagy üvegpálci
kával, hogy azok egymás fötött párhuzamosan
legyenek elhelyezve es az alsó pálca északi sarka
a felsőnek déli sarka alatt legyen és fordítva. Ha
az ilyen asztatikus mágnespárt finom szálra füg
gesztik, az bármely helyzetben nyugalomban ma
rad. Igen érzékeny galvanométereket szoktak
ilyen asztatikus mágnessel ellátni. L. még Mág
neses erő, Mágneses erővonalak, Földmágnes
ség, Mágneses kúra.
Mágnességi obszervatórium v. földmágnességiobszervaiőrium,többnyh:e állami intézet,mely
a földmágnesség elemeinek, a deklináció-, inkLnáció- s a horizontális intenzitásnak megfigyelé
sével foglalkozik s rendesen a meteorológiai v.
csillagászati intézetekkel van kapcsolatban. Az
első ilyen obszervatóriumot Gauss ós Weber ala
pítottak 1833. Göttingenben. Magyarországon
Ógyállán van M„mely az Orsz. Meteorológiai inté
zethez tartozik. M.-a minden kultúrállamnak van.
Mágnessel való kutatás (bány.). Némely ásvány
a mágnestűre annyira hat, hogy ily ásványt rejtő
vidéken a mágnestűnek úgy elhajlása, mint le
hajlása más lehet, ínint olyan helyen, hol ilyen ér
cek hiányzanak. Eredményei eddig a M.-t csak
a mágnesórcnól tudták alkalmazni Svédország
ban. Az eljárás hazánkban nem fontos és itt nem
szokásos, mert ily érc nagyobb mennyiségben
itt nem fordul elő.
Mágnestű, egyik használatos formája az ál
landó mágneseknek. Alakjára nézve hosszúra
nyúlt, vékony rombus, mely közepett achát- v.
aeéllapocskával van ellátva, hogy vékony tű he
gyén könnyen foroghasson. A hajókompasz, sok
galvanométer forgó mágnese ilyen tűalakú. (L.
Iránytű.) — Geitler 1901. kimutatta, hogy a
katódsugarak a M.-tirányából eltérítik, úgy, hogy
az eltérés hatása kölcsönös.
Mágnesvasérc (magnetit, mágnesvaskő), a
spinellcsoport egyik tagja, képlete l?es04, vastar
talma 72'á%- Kristályalakja szabályos, többnyire
oktaéder vagy rombdodekaéder. Előfordul fennőtt
kristályokban, vaskos tömegekben, szabad sze
mekben ; vasfekete, fémfényű, át nem látszó. A
mágnes vonzza, gyakran maga a M. aktiv (polár-)
mágneses (természetes mágnes). Közönséges ás
vány, egyes szemek alakjában számos kőzetnek
elegyrésze (gránit, szienit, gnájsz, klorit- ós talk-
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pala, bazalt, andezit), de előfordul a folyó- és
tengerhomokban is, pl. a Balatonban. Hatalmas
telepek és tömzsök alakjában igen fontos vasérc.
Szép kristályok találhatók nálunk Vaskő és Dognácska bányatelepeken Krassó-Szörényben; to
vábbá a Binnentalban Svájcban, Piemontban, az
Uraiban. Nagy tömegben fordul elő Vaskőn, de kü
lönösen a Skandináv-félszigeten (Arendal, Dannemora, Gellivara, Kiruna) és az Uraiban (Blagodat). Az összes vasércek között a legtöbb vasat
tartalmazza, de a vas kiolvasztása M.-böl kissé
nehezebben sikerül, mint más vasércekből, pl. a
limonitból.
Magnetikus irány, 1. Irány.
Magnetikus kúra, 1. Mágneses kúra.
Magnetit (ásv.), 1. Mágnesvasérc.
Magnetit-homok, 1. Homok.
Magnetizmus a. m. mágnesség (1. o.).
Magnetoelektromos gép, 1. Mágneselektro
mos gép.
Magnetográf (gör.), a földmágnesség körébe
tartozó mérések rögzítésére szolgáló regisztráló
készülék. Célja az, hogy általa a mérőkészülékek
gyakori leolvasását elkerüljék s ehelyett folyto
nos, a mérendő mennyiségnek változását jobban
szemléltető grafikai görbéket nyerjenek. A re
gisztrálás többnyire olyformán történik, hogy
egy fényforrásnak a készülék mágnesére alkal
mazott tükörkéröl visszaverődő sugara a grafikai
vonalat egy óramű által lassan és egyenletesen
forgatott hengerre vetíti, mely hengerre fény
érzékeny papirlemez van felfeszítve. L. még Föld
mágnesség és Magnetométer.
Magnetométer, Gausstól eredő műszer, mely
földmágnességi mérésekre szolgál. Lényeges alkatórósze finom szálon függő vízszintes kis mág
nespálca, melynek közepe fölött függélyes hely
zetű kis tükör van megerősítve, úgy, hogy síkja
merőleges a pálca mágneses
tengelyére. A tükör
rel szemben 1*5—4-5 m. távolságban észlelő táv
cső (teodolit) van felállítva, melynek állványa
vízszintes helyzetű lécet tart, amely a távcső ten
gelyére merőleges és milliméter-beosztással van
ellátva. Ha a mágnespálca és a távcső tengelye
ugyanazon függélyes síkban van, a kissé rézsúto
san álló távcsövön át néző észlelő a milliméter
lépték középső vonalának tükörképét a távcső
fonálkeresztjének függélyes szálával egybeesve
látja. Ha a mágnespálca kissé oldalt hajlik, a
fonálkereszt szála a skála más vonalával esik
egybe. Ismerve a földrajzi meridián irányát, az
észlelt irányeltérésből meghatározható a dekli
náció, vagyis a szög, melyet a mágnes tengelye
a földrajzi meridiánnal alkot. Sokszor a M.-t
csak arra használják, hogy a deklináció napi
ingadozásait állapítsák meg. Ekkor a műszert
variométer-nek nevezik. Ha a szálon függő mág
nest oldalt elhelyezett mágnespálcával eltérítik
s ez utóbbit azonkívül lengésekre birják, akkor
meghatározható a földmágnesség erejének víz
szintes összetevője. Lamont, Wild és mások a
M.-t javították és kezelhetőbbétették s így kelet
kezett a mágneses teodolit, mely utazáskor való
mérésekre is alkalmas.
Magneton, Weisz P.-tól eredő s az elektron
mintájára készült elnevezés az atomban levő

Magneto-optikai Jelenségek.

elemi mágnes számára, melynek a mágneses je
lenségekben olyan szerep jutna, amilyen az elek
troné az elektromos tüneményekben.
Magneto-optika, az optikának az a speciális
része, mely mágneses vagy elektromos térnek a.
testek optikai sajátságaira gyakorolt befolyásával
foglalkozik. Kiinduló pontja az a Faradaytól 1845.
felfedezett jelenség, hogy a fény, mely mágneses
térbe helyezett izotróp testen az erővonalakkal
párhuzamosan halad keresztül, a polarizáció sík
jának elforgatását mutatja. A mágneses tér egy
másik hatása mutatkozik, ha a fény ferromág
neses anyagból való tükrön visszaverődést szen
ved (Kerr-fóle jelenség, 1. o.). Legfontosabbnak
látszik a M. fejlődésére az ú. n. Zeeman-effektus,
vagyis a mágneses tér azon hatása, hogy átestek
fénykibocsátását és fényelnyelését módosítja. B
hatásból fontos következtetéseket vontak az elek
tronoknak az optikai jelenségekben való szere
pére. (L. Elektronelmélet). A spektrálvonalak
felbontása két, három, sőt több vonalra, valamint
a fényerősségek és összetevő rezgésformák ma
gyarázata nem eszközölhető mindig egyszerű,
szabadon rezgő negatív elektronok föltevésével s
az elmélet még kiegészítésre szorul. A sorozatosvonalspektrumok vizsgálata a Zeeman-effektussal
kapcsolatban mégis igen hasznos segédeszköznek
bizonyult a spektrumok törvényszerűségeinek fel
ismerésére. V. ö. W. Voigt, Magneto- und Elektrooptik (Leipzig 1908).
Magneto-optikai elektromossággerjesztés.
Ha polarizált fénysugarat szénkóneggel megtöl
tött és végein üveglemezekkel elzárt csövön kül
denek át, melyet drótspirális vesz körül, a sugár
polarizáció-síkja forgatást szenved, mihelyt a
dróton erős elektromos áram halad át. A forgatás
az áram irányában történik és arányos az áram
erősségével. Öheldon megvizsgálta, vájjon ez a
hatás megfordítható-e. Ez esetben a polarizáció
sík folytonos elforgatása állandó elektromos ára
mot gerjesztene, míg változó elforgatása válta
kozó áramokat. A kísérletek az utóbbi feltevés
helyességét igazolni látszanak, amennyiben a
spirális végeivel összekapcsolt telefon hangot
adott, mikor a változások száma másodpercen
ként elérte a 300-at.
Magneto-optikai jelenségek, olyan optikai
jelenségek, melyeket mágneses erők hoznak létre.
Ha erős elektromágnes sarkvasai közé Faradayféle nehéz üvegből való darabot helyeznek s a
vasdarabokat az őket összekötő vonal mentén
(axiálisan) átfúrják, hogy az üvegen át lehessen
nézni, az ezen átbocsátott polarizált fénysugár
polarizáció-síkja azon irány felé fordul el, amely
ben a pozitív áram az elektromágnes körül halad
(Faraday-effektus). A polarizáció-síknak e mág
neses elforgatását más átlátszó szilárd és folyé
kony testeken is észlelhetni, habár néha csak
csekély mértékben. Ugyanaz a hatás mutatkozik
mágnes nélkül is, ha áramot spirális-szerű me
netekben vezetnek átlátszó test körül. A cirku
lárisan polarizáló testek szintén elforgatják a
polarizáció síkját, de mindig csak az őket jellemző
módon, vagy jobbra, vagy balra. A mágneses el
forgatás az áram irányát követi és arányos az
áram erősségével v. a mágnesező erővel, vala-
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Magnezit vagy giobertit (ásv.), magnóziumkarmint a réteg vastagságával, melyen a sugár át
hatolt. Az arányossági tényezőt magneto-optikai bonát, MgCOs; romboéderben kristályosodik, leg
v. Verdét-féle állandónak nevezik. Á polarizáció- inkább szemcsés vagy szemcsés-szálas halmazok
sík elforgatása különböző anyagokra nézve na ban fordul elő; színtelen, sárga, szürke, üveggyon különböző. Ha erős elektromágnes sar fényű, átlátszó vagy áttetsző. Hazánkban nagy
kai közé Bunsen-égő lángját helyezik, melybe tömegekben fejtik a Szepes-Gömöri Érczhegysógkonyhasó-oldattal itatott aszbesztdarabka merül, ben (Ochtina, Nyustya, Likér, Divény); Stájeror
a láng spektrumában a két nátriumvonal lát szágban Bruck környékén még nagyobb töme
hatólag kiszélesedik, mihelyt az elektromágnes gekben találják. Egyéb lelőhelyei a St. Gotthard,
dróttekercsén áram halad keresztül; az aram a Zillertal ós a Pfitschtal talkpalájában, továbbá
megszakításakor a vonalak ismét keskenyekké a norvégiai szerpentinben Snarum környékén
lesznek (1. Zeeman-effektus). A mágneses mező vannak. Fehér vagy sárgás, opáltól átjárt kovatehát befolyásolja a fénykibocsátást és ezt az magnezit Sziléziában (Frankenstein), Morva
elektronelmélet (1. o.) segélyével ós a Maxwell- országban (Hrubschitz) ós Piemontban a szerpen
féle fényelméletböl magyarázzák. A M. közé tinben fordul elő. Tálkpát alatt a kész kristályo
lehet még sorozni a mágnesség befolyását a sodott M.-et értik; a pinolit agyagpalába ágya
folyékony kristályokra is, valamint a mágnesség zott lapos romboéderes M.-et jelent (Stájerország).
okozta kettős törést, mely némely folyadékban A M. a kénsav előállítására, továbbá tűzálló edé
nyek és kohóbólések (pest) gyártására szolgál ós
mutatkozik.
mint ilyen most nagyon keresett cikk; hazánk
Magnetopirit (ásv.) a. m. pirrhotin (1. o.).
Magnetoszkóp (gör.), a kőzetek mágnességé ban meglehetős tekintélyes M.-ipar fejlődött ki.
nek meghatározására szolgáló eszköz, melyet
Magnezit-tégla. A magnezit (1. o.) vörös iz
Melloni használt először.
zásnál való égetésénél a szénsavát elbocsátja és
Magnetosztrikció az a jelenség, hogy vasmag visszamarad az ú. n. kausztikus, égetett magne
vagy vasgyűrü alakváltozásokat szenved, meg zit (magnéziumoxid), mely vízzel kissé plasztikus
nyúlik, v. megrövidül, ha az azt körülvevő drót magnéziumhidroxiddá válik. Fehér izzásnál pe
spirálisba gyengébb v. erösebb áramot, v. válta dig a magnezit zsugorodik és ú. n. holt magnezit
kozó áramot küldenek. Ez összefügg azzal a ta lesz belőle; ez vízzel már nem vegyül. A M.-k ké
pasztalati ténnyel, hogy a testek mágnesezóse szítésére holt magnezitet kausztikus magnezittel
változik a rájuk gyakorolt nyomással v. húzással kevernek össze és a keveréket vízzel megnedve
is. Ha a mágnesezésre váltakozó áramot hasz sítve, heverni hagyják, mikor a kausztikus mag
nálnak, az alakváltozások hangokat keltenek, nezit magnézium hidrox ddá válik, mi a masszát
melyeket pl. Reisz első telefonjában használtak formáihatóvá teszi. A formált téglákat fehér
izzásnál égetik, mikor a kausztikus magnezit is
föl a beszéd visszaadására.
zsugorodik és a téglákat keménnyé teszi. A M.-kat
Magnetoterápia (gör.), 1. Mágneses kúra.
Magnézia, a magnézium oxidja, MgO, melyet oly kemencék kibélelésére használják, melyekben
a magnéziumkarbonát égetése útján nyernek. igen bázikus anyagokat (salak) olvasztanak (pl.
Igen tűzálló anyag, miért is ipari célokra igen Bessemer-, Martin- és Thomas-acélgyártás).
elterjedten alkalmazzák (magnezit-téglák, tűzálló
Magnézium (magnesium). Fémes elem, mely
csövek, elektromos kemencék falazata). L. még vegyületeiben mint kótvegyértékű pozitív gyök
Magnesia. — M. alatt értik még a magnézium szerepel; jele Mg., atomsúlya 24 A természetben
karbonátot (1. o.) is.
szinállapotban nem fordul elő, de vegyületei na
Magnézia-bíbor. Ha égetett magnéziát híg gyon elterjedtek. Fontosabb ásványai: a magne
aranykloridoldattal leöntünk ós a folyadékot le zit a. m. M.-karbonát, a dolomit a. m. M.-kalciumszűrjük, a kiszárított magnézia égetésekor bíbor karbonát, mely egész hegységeket alkot (budai
színűvé lesz. A M. képződése amellett szól, hogy hegyek), továbbá az olivin, tajtékkő, aszbeszt,
a Cassius-féle bíbor nem vegyület, hanem osak melyek különféle összetételű M.-szilikátok stb. A
valami kolloidra lecsapott arany. h. Aranybíbor. M.-vegyületek sohasem hiányoznak a természetes
Magnézia-cement, 1. Cement
vizekben, különösen az ú. n. kemény vizekben,
Magnézia-fehér (magnesia álba), 1. Magné melyekben kalciumsó mellett mindig M.-só is van.
ziumkarbonát.
Az ásványvizekben is találhatók egyes M.-sók,
Magnézia-íény, a Drummond-féléhez hasonló pl. a M.-szulfát a budai keserűvizekben. A talaj
fény, amelyet mószpálcák helyett égetett mag- nak is fontos alkotórésze, honnan a növények is
nóziával állítanak elő azzal, hogy forró lángban felveszik; ezeknek, valamint a csontoknak, a vér
nek, a tejnek hamujában mindig találhatók M.-ve
fehérizzásig hevítik.
Magnézia-oldat, magnézia-mixtura v. elegy, gyületek. A színképelemzés révén kimutatták a
rendszorint magnéziumszulfát és ammonium- Napban és más állócsillagokban is. Színállapot
klorid vizes oldatának ammónia-oldattal való ele ban először Davy állította elő; nagyobb mennyi
gyítése útján készül. A kémiai analízisben foszfor ségben tisztábban Bunsen (1852) a M.-kloridnak,
savnak vagy foszfátnak magnéziumammonium- Matthiessen pedig a M.-kloridkáliumklorid kettős
foszfát alakjában való felismerésére v. quanti- sónak elektrolízise révén kapta. Gyári előállítását
Sainte-Claire-Deville és Cáron állapította meg,
tativ meghatározására használatos kómlőszer.
ez a M. kloridjának nátriummal való redukció
Magnézia-tégla a. m. magnezit-tégla (1. o.).
Magnézia-tej, magnéziumoxid és cukoroldat ján alapszik. Újabban megolvasztott karnallitból
(MgClyKCljHaO) is gyártják elektrolitikusan. A
keveréke.
M. ezüstfehér, erősen fénylő, kalapálható, sodMagnezioíerrit (ásv.), 1. Magnoferrit.
Kévai Ságy Lesoíkma XIII. köt.
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ronnyá és lemezzé nyujtható fém. Fs. 1-75. 500" Kémiai tekintetben a berillium átmenetet alkot
körül megolvad ós 1000°-on felül el is párolog. az aluniiuiumhoz, a magnézium a kalciumhoz.
Nedves levegőn oxidálódik és emiatt fényét Kétvegyértékű pozitív gyökökként szerepelnek
veszti, de a felületén képződött oxidréteg meg vegyületeikben, a jeilem gyöngül az atomsúly
védi a levegő további behatásától. Magas hőmér növekodtével. Savakban, a higany kivételével,
sékletre hevítve, a levegőn vakító fehér fénnyel hidrogén fejlődése mellett oldódnak. Száraz leve
M.-oxlddá ég el. B tulajdonsága miatt barlangok gőn nem változnak, nedves levegőn felületüket
és olyan helyek megvilágítására használják, hová vékony oxidréteg vonja be, mely a további oxi
a napfény nem juthat be. A M.-fényt erélyes dáló hatástól védi őket. A higany, eltérően a cso
kémiai hatása miatt sötét helyek lefotografálá- port többi tagjaitól, csak magasabb hőmérsékle
sánál is alkalmazzák. Közönséges hőmérsékleten ten oxidálódik. Oxidjaik és hidroxidjaik vízben
a tiszta vizet nem bontja el, magasabb hőmérsék oldhatatlan bázisok. Sóik színtelenek, haloidsóik
leten azonban hidrogént fejleszt belőle. Higitott (a nierkuro-vegyületek ós a nierkurijodid kivé
savak igen hevesen hatnak a M.-ra és azt hidro telével), szulfátjaik és nitrátjaik vízben oldhatók.
génfejlődés közben oldják. Sói többnyire vízben Szulfidjaik közül a kadmiumszulüd sárga, a higany
oldhatók és keserű ízűek. A vízben oldható M.-ve szulfid fekete. Az atoni3Úly növekedésének sor
gyületeknek ammoniumkloriddal és ammóniával rendjében vegyületeik mérgező hatása fokozódik.
Magnéziumfény. Ha magnézium-szalagot v.
elegyített igen híg oldatai is dinátriumhidrofoszfáttal fehér kristályos csapadókot adnak; e csapa drótot meggyújtanak, vakító fehér fénnyel ég el,
dék M.-arnmoniumfoszfátból áll és izzításkor M.- melyet a szem nem képes elviselni. Mivel a M.
pirofoszfáttá változik. A M.-nak mennyiségi meg igen sok kémiai hatású sugarat tartalmaz, sötét
határozása az utóbbi vegyület alakjában történik. helyiségek, mint barlangok, földalatti üregek,
Magnéziumacetát, 1. Ecetsavas magnézium. bányák stb. M. mellett fotografálhatók. Lámpá
Magnézium -ammoniumioszf át, foszforsavas kat is készítenek, melyekben a magnézium-szala
ammoniummcujnézium, fehér kristályos csapa got óramű hajtja, olyformán, mint a Morse-távdék alakjában Mg(H4N)P04.6íí20 leválik, ha bár iró papírszalagját s az égő rész homorú tükör
mely magnéziumsó oldatához ammoniumklorid- gyújtópontjában van.
oldatot, ammóniát és végül dinátriumhidrofoszMagaéziumfoszfát, foszforsavas magnézium,
fát-oldatot öntünk. A M. rombos kristályokból áll; többféle ismeretes. Ilyenek a szabályos M. v.
vízben igen nehezen oldódik, ammóniát tartal tri-M. Mg3(P04)2, a, dimagnéziumkidrofoszfát v.
mazó vízben úgyszólván oldhatatlan. Hígított sa egyszer savanyú M. Mg2(HP04), és a monomagvak könnyen oldják. Oidhatatlansága miatt a néziumdihidrofoszfát vagy kétszer savanyú M.
M.-ot a kémiai analízisben a magnézium, illetőleg Mg(H2P04)2, továbbá többféle bázisos M. A sza
a foszforsav kimutatására és mennyiségi meg bályos v. tri-M. magnéziumfiuoriddal alkotott
határozására használják. A M.-ból hevítéskor kettős sója a wagnerit nevű ásvány, előfordul to
előbb a kristályvíz távozik el, erősebb izzításkor vábbá gabonafélékben, csontokban ós a guanó
pedig vizet és ammóniát veszítve, magnézium- ban. Magnézium-só oldatából szab. nátriumfoszpirofoszfáttá alakul (Mg^PjO,), amelynek súlyá fát hatására kristályvizes csapadék alakjában
ból a magnézium, illetőlég a foszforsav mennyi kiválik. Az egyszer savanyú v. di-M. keletkezik
sége kiszámítható. M. a szervezetben is képző magnézium-só oldatában dinátriumhidrofoszfát
dik némely hólyagbántalomnál, amikor mint hatására. Emberi bélsárban ós növényt evők vi
húgykő rakódik le a húgyhólyagban. Mint ásvány zeletének üledékében előfordul. A kétszer sa
struvit néven ismeretes.
vanyú v. mono-M. úgy keletkezik, ha magné
Magnézium-ammoniumortoarzenát,LJr.?áM- ziumoxidot foszforsav fölöslegében oldunk és az
oldatot besürüsitjük.
savak és sóik.
Magnézium hidroxid, Mg(OH)2, mint fehér ko
Magnéziumbromid, brómmagnézium. A ten
gervízben, sós forrásokban és némely ásványvíz csonyás csapadék akkor képződik, ha a magné
ben előfordul. Előállítására inagnéziumkarboná- ziumsók oldatát kálium- v. nátriumhidroxiddal
tot brómhidrogénsavban oldanak és az oldatot a elegyítik; magnéziumoxidból víz hatására is kelégszivattyú burája alatt tömény kénsav fölött | letkezik. M.-nak savakban pezsgés nélkül (szén
besűrítik. Az oldatból kiváló és a levegőn igon dioxid) ós könnyen kell oldódnia. A M. fehér,
könnyen szétfolyó kristályok MgBr„.6H20 össze- laza por, mely vízben úgyszólván oldhatatlan;
tételüek. Vízben igen könnyen oldódik. Hevítés izzításkor vizet veszitve magnéziumoxidot hagy
hátra. Gyógyszerül ós az arzénikummal történt
kor bázisos M. képződése közben elbomlik.
mérgezéseknél ellenméreg gyanánt használják;
Magnéziumcitrat, 1. Citromsav.
az olyan készítményt, mely savakkal p3zseg, a
Magnézium-csillám, 1. Csillám.
Magnézium-csoport féméi: a berillium, a gyógyszerkönyv szerint nem szabad használni.
Magnéziumhiperoxid,
magnéziumperoxid,
•magnézium, a cink, a kadmium és & higany. Ké
kes-fehér színű fémek. A higany közönséges hő Mg02, vízben oldhatatlan, fehér'por. Erélyes oxi
mérsékleten folyós halmazállapotú. Pontosabb dáló anyag. A gyógyszerül használatos készít
mény kb. 15—30°/0 M. és 85—70°A> magnézium
fizikai sajátságaik:
oxid keveréke. Hopogan néven is árusítják.
Zn 1 Cd | Hg
Be
Mg_
Gyomor- és bólbántalniaknál dezinficiensül ós
91
24-82
65-87
112-40 200-0
oxidáló szerül használják.
Atomsnly
6820
419»
3210 --88-850
Olvadáspont
9000 Brül
Magnéziumjodid, jódmagnézium, MgJ3. Cse
11200
916"
1
7800
S57S0
Forráspont...
kély mennyiségben a tengervízben ós némely
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tengeri növény hamujában található. Magné
ziumkarbonátból úgy készül, hogy azt jódhidrogónsavban oldják és a légszivattyú burája alatt
kénsav fölött besűrüsítik. Levegőn igen könnyen
szétfolyik, ezért igen nehezen kristályosítható.
Hevítéskor még könnyebben bomlik, mint a magaéziumbromid.
Magnéziumkarbonát, szénsavas magnézium.
.\ magnéziumnak egy szabályos, egy savanyú és
több bázisos karbonátja ismeretes. A szabályos
il. (MgC03) a természetben mint magnezit (1. o.)
fordul elő. A szabályos M. tiszta vízben oldha
tatlan; kis mennyiségben oldódik szénsavtar
talmú vízben, de ekkor magnéziumhidrokarbonáttá (MgH2[COs]2) alakul át, mely az ú. n. ke
mény vizekben is előfordul. A bázisos M.-ok mint
csapadókok előállanak akkor, ha a magnéziumsók oldatát az alkáli-fémek karbonátjainak olda
tával elegyítik. Ezeknek összetétele függ az ol
datok töménységétől és hőmérsékletétől. A bá
zisos M.-ok közül a magnesium carbonicum
Itydroxydatum (magnesia álba) a magyar gyógy
szerkönyvben hivatalos szer, mely az említett
módon készül, de forró oldatokkal; képlete
3MgCOs.Mg(OH)2+3H20. Fehérszínű, igen könynyű por, vizben nem oldódik, savak pezsgés köz
ben (széndioxid) igen könnyen oldják. A magné
zium karbonátjai izzitáskor kivétel nélkül elbom
lanak és széndioxid távozása közben magnézium
oxidot hagynak hátra.
Magnéziumklorid, klórmagnézium, MgCl2. A
tengervízben, sósforrásokban és igen sok ásvány
vízben előfordul; alkotórésze számos ásványnak
(karnallit, boracit stb.). Gyárilag a kamalűtból
(MgCLKCl) készítik. Vizben igen könnyen oldódik,
az oldat forralásakor a M. elbomlik; ekkor magnóziumoxid és sósav keletkezik belőle. Ezért az olyan
desztillált vízben, mely M.-tartalmú vízből készült,
sósav is lehet. A M. magasabb hőmérsékletre he
vítve, bázikus M. képződése közben elbomlik. A
M. az alkáli-fémek kloridjaival vízben oldható
kristályos kettős sókat képez. Ezek közül a magnéziumammoniumklorid (MgCl2 .(H4N)Cl-)-6H2 0)
a hevítéskor úgy bomlik el, hogy a víz ós az ammonminklorid eltávozik belőle és vízmentes M.
marad vissza. Káliumkloriddal képezett kettős
sóját a magnéziumfém előállítására használják.
Magnéziummetafoszfát,
metafoszforsavas
magnézium, Mg(P03)2, keletkezik magnéziumoxidnak v. karbonátnak foszforsawal 316°-on
való hevítésekor.
Magnéziumnitrát, salétromsavas magné
zium. Előállítása úgy történik, hogy magnézium
karbonátot híg salétromsavban feloldanak és az
oldatot kikristályosítják; képlete Mg(N03)3. Víz
ben, alkoholban oldódó és a levegőn szétfolyó só.
Izzitáskor magnéziumoxidot hagyva hátra, el
bomlik.
Magnéziumoxid, égetett magnézia, magnesia
usta, MgO, képződik, ha a magnóziumfém oxigén
ben vagy levegőn elég. Rendszerint magnézium
karbonátnak (magnesia álba) gyenge izzítása út
ján készül. A M. hófehér laza por, savakban pezs
gés nélkül igen könnyen oltódik; vízzel leöntve
a mérsékelt izzítással készült M.) elég gyorsan
::iagnéziumhidroxiddá oltódik. A magnézium
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kloridnak v. magnéziumnitrátnak erős izzítása
útján készült M. szerfelett tömött, vízzel meg
keményedik (hidraulikus magnézia) és ezért víz
alatti építkezéseknél, betonkészítésnél, tűzálló kö
vek gyártásánál is olykor használják. Ferrooxiddal vegyülve, mint periklasz ásvány ismeretes.
Magnéziumperoxid, 1. Magnéziumhiperoxid.
Magnéziumpirofoszfát,
pirofoszforsavas
magnézium, Mg2P20„ 3 mol. kristályvízzel csa
padék alakjában válik ki, ha magnézium-sók ol
datát nátriumpirofoszfátoldattal elegyítjük. Víz
től mentes M. a magnézium ammoniumfoszfát
(1. o.) izzitásakor keletkezik.
Magnézium-salétrom, 1. Salétrom.
Magnézium-sók, ásványokban, ásványos vi
zekben (keserüvizek), növényi és állati szerve
zetben igen elterjedtek. Előállíthatók magnézium
oxidból v. karbonátból savakban való oldás v.
oldható magnézium-sókból cserebomlás útján. A
M. rendszerint színtelenek, vizben javarészt old
hatók. A bázisos M., úgyszintén a szabályos
foszfát és karbonát vízben, oldhatatlanok .Az old
ható sók keserű ízűek. Ezért keserüsó (sal amarum) a kristályos magnéziumszulfát neve. Izzi
táskor elbomlanak. Oldatukból káli- v. nátron
lúg, báritvíz v. meszes víz magnéziumhidroxidot
választ le, amely ammoniumklorid-oldatban ol
dódik. Nátriumfoszfát és ammónia hatásaira M.
híg oldatából is kristályos magnóziumammoniumfoszfát válik ki. A M. néhányát ipari célokra és
gyógyszerül használják.
Magnéziumszilikát, kovasavas magnézium.
Magnéziumszulfát, kénsavas magnézium,
MgS04; a keserüsó kristályos M. és pedig
MgS047H20. A természetben igen gyakran talál
ható. Az epszomit és kieserit (1. o.) lényegében M.
Alkotórésze a kainit, polihalit, schönit, aszirakanii stb. nevű ásványoknak. Előfordul továbbá
a stassfurti kettős sókban, a tengervízben, némely
sóstóban, nagy mennyiségben a keserű ásvány
vizekben, pl. budai, igmándi, epszomi, püllnai stb.
keserüvizekben. A M. mesterségesen úgy készül,
hogy a természetben nagy mennyiségben talál
ható magnezitet (magnéziumkarbonát) v. dolo
mitot (magnézium-kalciumkarbonát) kénsavval
elbontják és a M.-ot az oldatból kikristályosítják.
Igen nagy mennyiségű M.-ot készítenek a fennebb
említett ásványokból is. Vízben igen könnyen
oldódik, íze sós keserű. Mint hashajtót gyógy
szerül használják, továbbá magnézium-készít
mények előállítására, a cukorrépa nedvének színtelenítésére, trágyaanyagul stb. is használatos.
A keserűsót Grevj a XVIÍ. sz. végén állította elő
az epszomi keserűsóból és sal amarum anglicanum (angol só) néven ismertette.
Magnéziumszulfid, MgS. Képződik, ha mag
nézium- és kén-por keverékét kéngőzben enyhe,
vörös izzáson hevítik. Barnásszürke tömeg. Vizes
oldata sárgás színű, de víztől v. nedves levegőn
el is bomlik.
Magni, a skandináv mitológia alakja, Thor
isten és Tarnsaxafia. M. és testvére Módi, éppúgy
mint atyjuk, az erőnek és bátorságnak megszemé
lyesítői.
Magni (Magnus), 1. Johannes, svéd történet
író, szül. Linköpingben 1488 márc. 19., megh.
9*
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Rómában 1544 márc. 22. Upsala érseke volt s
1526. mint a reformáció nagy ellensége kiván
dorolt hazájából. Főmunkája: História de omnibus gothorum Sueonumque regibus (Róma 1554,
24 kötet).
2. M., Olaus, svéd történetíró, M. 1. testvér
öccse, szül. 1490., megh. Rómában 1557 aug. 1.
Pómüve: História de gentibus septentrionalibus
etc. (Róma 1554, 22 kötet, 4. kiad. Basel 1567);
számos értékes kartográfiai munkája is van, me
lyek közül nevezetes: Carta marina et descriptio
septentrionalium terrarum etc. (Venezia 1899).
Magnifícat (lat., kiegészítve M. anima mea
Dominum a. m. magasztalja az én lelkem az
Urat), Máriától származó, Istent dicsőítő ének
(Lukács 1, 46—55). A kat. egyház a vecsernyében
használja.
Magniflcns (lat.) a. m. nagyságos; nálunk
az egyetemi rektor (Rector M.) címe.
Magnin (ejtsd: manyen), Joseph, francia poli
tikus, szül. Dijonban 1824 jan. 1., megh. Paris
ban 1910 nov. 22. III. Napóleon kormánya ellen
mint ellenzéki képviselő harcolt 1863 óta. A
nemzeti védelem kormányában, mint földmlvelésügyi és kereskedelmi miniszter, ő vezette
ügyesen az 1870—71-iki ostrom alatt Paris élel
mezését. 1876-ban a szenátus tagja lett. 1879
dec.—1881 nov. Preycinet és Ferry kormányá
ban kereskedelmi miniszter volt. Azután a francia
bank kormányzójává nevezték ki, melynek 1897-ig
állott az élén.
. M a g n i r o s t r e s (állat), a régi rendszerekben az
Éneklők egyik csoportja. Vastag vagy nagycsőrű
madarak, pl. a varjú-, sárgabegy- és a seregély
félék tartoznak ide.
M a g n i u m a. m. magnézium.
Magnoferrit, helyesebben magnézioferriHisv.),
fekete oktaéderek, amelyek vascsillámmal van
nak borítva ; a mágnes vonzza. Magnéziumvas
oxid : MgFe204. A Vezúv, Btna, Stromboli láváján
fordul elő.
IHagnolia L. (növ.), a Magnqliaceae család
génusza; 21 faja Dél- és Kelet-Ázsia és ÉszakAmerika K.-i része között oszlik meg. Csinos
fák v. cserjék. Levelük nagy, épszélü. Viráguk
szintén nagy, 6 v. több virágtakaró levele van,
melyek több fajon mind sziromszerüek. Tüszőtermésük v. a hátán reped fel s ekkor magva,
melynek húsos külső burka van, egy szálon ki
lóg belőle, v. pedig az alapján gyűrűsen leválik.
Európában kedvelt díszfák: M. conspicua Salisb.
(M. Yulan Desf.), egész virágtakarója sziromszerű, fehér; M. obovata Thunbg., virága tulipán
alakú, szirmai kívül violaszlnűek, belül fehérek, a
külső virágtakaró levelek rövidebbek. Mindkettő
Japánból való; Amerikából a követkozők: M.
grandiflora L., örökzöld, virága igen jó illatú.
22 m. magasra megnő. Észak-Amerika erdeinek
legszebb fája; főkép a mediterrán vidéken ülte
tetett parkfa. M. tripetala L., csészéje vissza
hajló, szirma 9, pálhája hozzánőtt a levélnyél
hez, kopasz. Közel rokona a M. Fraseri Walt.
M. acuminata L., levele kerülékes kihegyezett,
visszája gyapjas, pálhája szőrös. M, macrophylla
Michx., virága fehér; M. cordata Michx., virága
sárga, deres; M. glauca L. A megnevezettek kö
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zül néhánynak a kérge Amerikában orvosság.
Több fosszilis M.-fajt Európában, Grönlandon és
más sarkköri területen is találtak.
JHagnoliaceae, Magnoliafélék (nüv.), a sza
badszirmú kétszikűek családja; mintegy 100 faja
kisebb számban trópusi (Afrikában nem), nagyobb
számban szubtrópikus és mérsékelt övi. Viráguk
2—1 ivarú, sugaras, tagjai csavarosán v. örvösen
helyezkednek el. Csésze és párta nem minden
fajon különül el. Porzó 4—sok; termőleveleik
egyenkint, szabadon helyezkednek el a megnyúlt
v. erősen domború, de rövid virágtengeíyen s
tüsző v. bogyó fejlődik belőlük. A magban kis
csira és sok endospermium van. Viráguk egyen
kint végálló v. levélhónalji, v. pedig ernyősen
bogas virágzatokban áll. Levelük v. hüvelyes, v.
pálhás, v. nincsenek pálhái; lemeze osztatlan v.
karélyos, állása váltakozó. Fák v. cserjék. Parenchimaszöveteikben olajcsöveket tartalmaznak.
Számos idetartozó faj (1. Magnólia) dísznövény.
Fájuk általában értékes építöfa; sok keserű anya
got tartalmaznak.
Magnoliafélék (növ.i, 1. Magnoliaceae.
Magnolia-íém, 8355 ólom és 16-45 antimon
ötvónye. Csapágyfémnek használják. Vannak
olyan
M.-ek is, melyekben több-kevesebb (3'8—
60/„) ón is van.
M a g n u i u a l d a i n a s f e c e r u n t (lat.), gyak
ran használt idézet Béla király Névtelen jegyző
jének krónikájából, 1. Áldomás.
í l a g n a m Consiltum (lat.), 1. Nagytanács.
Magnóul d e c r e t o r u m v o l u m e n (tat.), 1.
Burchard dekrétuma.
Magnns (lat.) a. m. nagy; uralkodók mellék
neve is, pl. Alexander M. a. m. Nagy Sándor. —
Deákosan a közép- és újkorban gyakran írták
M.-nak a különböző _Nra<7!/-családok egyik-másik
tagját.
Magnus, nemcsak a Pozsonyi Krónikában, ha
nem 2—3 oklevélben, sőt egy érmen is, I. Géza
magyar király neve (1. Géza 2.). Egy M. a Bikács nemzetségből származott főtárnokmester
volt; 1145. II. Géza engedelmével családja te
metkező helyéül ő alapította a Szt. Miklósról
nevezett madocsai apátságot.
Magnus, szász herceg (1071—1106), Ordulf
herceg fla, a Billungok nemzetségéből. Még atyja
életében 1070. részt vett Nordheimi Ottó felke
lésébon IV. Henrik király ellen. Ezért fogságba
jutott két ízben is. 1076-ban kiszabadult és Ru
dolf ellenkirály oldalán küzdött egy ideig. Ké
sőbb kibékült IV. Henrikkel és vitézül harcolt a
szlávok ellen. M. neje Zsófia (megh. 1095.), I.
Béla magyar király leánya volt, kitől két leánya
született: WulfUlda (megh. 1126.), Welf (Fe
kete) Henrik herceg neje és Eilike (megh. 1142.),
Ballenstedti Ottó gróf neje. E két testvér lett ős
anyja a ma is élő Welf és Anhalti családoknak.
Magnus, 1. Eduárd, német festő, szül. Ber
linben 1799 jan. 7., megh. u. o. 1871 aug. 8. A
berlini müv. akadémián, majd Parisban és Olasz
országban tanult. Olaszországi genrekópeinél na
gyobb sikerei voltak tetszetős, elegáns képmásai
val, melyek közül a Thorvaldsent, gróf Wrangelt, Mendelssohn-Bartholdyt, Sontag Henriettet,
Lind Jennyt ábrázolók novezetesek.
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2. M., Heinricli Gitstav, német fizikus és ké ipariskolája, ipartestülete, gőzmalma, vasúti ál
mikus, szül. Berlinben 1802 máj. 2., megh. u. o. lomása, posta- és táviróhivatala. Apátságát elő
1870 ápr. 4.183 i-ben a berlini egyetemen a fizika ször 1251. említik, mikor Apsa comes felesége
és technológia tanára lett. Foglalkozott a gázok végrendeletben gondoskodott róla. A bencéseké
hőokozta tágulásával, a telitett vízgőzök feszült volt. — L. még Nagymágocs.
ségével, továbbá elektromos, mágneses, hidrau
Mágocsi rozsnok (nSv.j a. m. árvarozsnok (l.o.).
likus és a sugárzó hőre vonatkozó vizsgálatokkal;
Mágocsy-Dietz Sándor, botanikus, szül. 1855
sok kémiai tartalmú müvet írt.
dec. 7. Úngvárt. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte. 1880-ban középiskolai tanári ok
Magnusen, Finn, 1. Magnusson, 2.
Magnussen, Harro, német szobrász, szüL Ham levelet szerzett, majd a növénytanból doktori ok
burgban 1861 máj. 14., megh. Grunewaldban levelet nyert. 1879-ben a selmeczbányai erdészeti
1908 nov. 3. Eleinte Münchenben festészetet ta akadémián, 1880. Budapesten a tudományegye
nult, azután Berlinben Begas Reinhold szobrász temen tanársegéd, 1888. az állami felsőbb leány
nak volt tanítványa. Energikus jellemzésü mell iskola tanára lett, 1889. a növénybiológia és
szobrai közül több Bismarckot ábrázolja, kinek több mikológia egyetemi magántanárává avatták,
emlékszobrot is készített, ú. m. Kiéiben, Jeverben 1893. a VI. kerületi állami főreáliskola tanárává
és a Knivsbergen.Egyéb nagyobb művei: Honterus ós a felsőbb szőlló- és borgazdasági tanfolyam
János emlékszobra Brassóban (1898), II. Joachim előadójává nevezték M. Közben nagyobb tanul
választófejedelem emléke a berlini Siegesalléeban mányutakat tett, részben állami ösztöndíjjal, rész
(1900), Roon hadügyminiszteré Berlinben (1904), ben az Akadémia és a tudományegyetem megbízá
Bismarck, Moltke és Roon szobrai a görlitzi sából. Majdnem minden európai országban folyta
Ruhmeshalléban, I. Vilmos császár emléke Bonn tott botanikai tanulmányokat 1897-ben egyetemi
ban, Nagy Frigyes ülő márványszobra a potsdami rendkívüli tanár s a középiskolai tanárképző
tanára lett, 1901. a növónyalak- és élettan ren
Sanssouci kastélyban (a sanssouci-i filozófus).
Magnusson, 1. Ami, izlandi tudós, született des egyetemi tanárává nevezték ki. 1897-ben az
Koenabrekkában 1663 nov. 13., megh. Kopen- Akadémia levelező, 1909. rendes tagjává válasz
hágában 1730 jan. 7. Az északi népek régiség totta. A Természettudományi Társulat növénytani
tanával foglalkozott. 1701-ben tanár lett, "1702. szakosztályának elnöke. Az ev. egyházban is több
az izlandi népszámlálás biztosa s e szigeten rendbeli tisztséget visel. Nagyszabású irodalmi
1712-ig szorgalmasan gyűjtögette a kéziratokat. munkásságot fejtett ki; tanulmányai nagyrészt a
• Több százra menő kódexgyüjteményt vittKopen- Természettudományi Társulat folyóirataiban, az
hágába; ezek egy része elpusztult az 1728. nagy Akadémia kiadásában s a szaklapokban jelentek
tűzvészben, a többit M.-nak az ezek kiadására meg. Nagyobb munkái: A növények táplálkozása
szánt pénzhagyományával együtt külön intézet tekintettel a gazdasági növényekre (Budapest
1909); Erdészeti növénytan (Fekete Lajossal s
kezeli (Arnamagnáanske legát).
2. 31., Finnur (Finn Magnusen), izlandi Rejtő Adolffal együtt, Deák Ferenc-díjjal jutalma
archeológus, szül. Skalholtban (Izland) 1781 aug. zott mü, 2 kötet, Bpest 1891,1896); Rügy és levél
27., megh. Kopenhágában 1847 dec. 24. Eleinte hullás (u. o. 1882); A növények életfolyamatai
jogtudománnyal, később skandináv irodalomtör (u. o., Műveltség Könyvtára, Élők világa c. kötet).
ténettel, mitológiával és régiségtudománnyal Értekezései közül említendők: A Sparganium és
foglalkozott. 1815-ben kopenhágai egyetemi ta Typha virág és termés fejlődése (Bpést 1886, a
nár lett. Úttörő munkája: a Régi Edda (Saemun- Bugát-dljjal kitüntetett dolgozat); A növények
dar-Edda) fordítása ós magyarázata, Den áldre talajálló irányának okairól (u. o. 1887); Két
szikű fás növények béldiaphragmája (u. o. 1899);
Edda oversat og forklaret c. (1821—23).
Mago, 1. karthágói szuffet (Kr. e. 550—500), Hazslinszky Frigyes élete és működése (u. o.
hazája hataknának egyik megalapítója és a híres 1899); Emlékbeszéd Jurányi Lajos felett (1901).
Barkasz-családnak őse. Talán ő volt a szerzője a Munkatársa e Lexikonnak is.
földmívelésről irt, 28 könyvből álló műnek, me
Magóg, 1. Góg és Magóg.
lyet Cassius Dionysius görögre s egy szenátus
Magonc, 1. Magcsemetehatározat értelmében Decimus Silanus latinra for
Magor (Mogor, Magyar), a magyarság mon
dított s amelyet Varró, Columella és Plinius is fel dai ősapja, testvérével Hunorral (1. o.) együtt s
használtak. — 2. M., Hamilkar Barkasz legifjabb fia a híres vadásznak, az óriás Nimródnak (1. o.)
fia, Hannibálnak, a nagy hadvezérnek öccse, ki vagy Menrótnak ós Énének (1. o.). M.-ban a szoro
résztvett a II. pún háború diadalaiban. A cannaei san vett magyarság van személyesítve szemben
csata után (216) ó vitte a győzelem hirét hazá Hunorral, akit a mondák a hunnok (Etele) ősapjá
jába és kért bátyja részére újabb támogatást. nak tesznek meg, tulajdonkép pedig a két hérosz
Résztvett Hispániában a Scipiók ellen vívott küz eponimoszban a magyar és hungar elem van
delmekbon és 206. hajókon vitt segítséget Hanni megkülönböztetve. Egy másik felfogás szerint a
bálnak, mellyel Genuában kötött ki. 203-ban vere M. tulajdonkép nem egyéb a bibliai Magóg név
séget szenvedett s midőn testvérével együtt elferdítésénél; Anonymus ugyanis Magógot teszi
visszahívták Karthágóba, tengeri útjában a szá meg a magyarok ősapjának. Valószínűbb azon
razföldön kapott sebébe belehalt. V. ö. Friedrich, ban, hogy a középkori felfogás szellemében, mely
Biographie des Bárkiden M. (Wien 1880).
minden népet a bibliai ősatyákra igyekezett viszszavozetni, a krónikaíró keresett a már meglevő
Mago, sziget, 1. Mahon.
Mágocs, nagyk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, mondai alak nevéhez valami hasonló hangzású
(i9io) 3625németés magyar lak., van állami agyag bibliai nevet s így azonosította M.-t Magóggal. A

Magosfalu
monda etnikai hátterében a dinasztia és az elő
kelő osztály meg a nép közti különbség van ki
fejezve. A magyarság ugor (magyar) és török
(hunn) elemekből alakult s ennek a két elemnek
egymáshoz való viszonya tükröződik vissza a
mondából. Az ugorság és törökség kapcsolata
már a hunn uralommal megkezdődött s ettől
kezdve állandó a két testvér a K.-európai gene
tikus mondákban.
Magosfalu, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti
j.-ban, (i9io) 555 oláh lak.; u. p. Kővárhosszufalu,
u. t. Pusztahidegkút.
Magosliget, kisk. Szátmár vm. szatmárnémeti
j.-ban, (i9io) 369 magyar lak., u. p. és u. t. Tisza
újlak.
Magoszlás, magosztódás (n«v.), 1. Fonalas magosztódás, Amitózis és Sejtmagoszlódás.
Magot (franc., ejtsd: magó), kinai és japáni
nagyfejű torzalak porcellánból, bronzból, fából
vagy elefántcsontból.
Magot v. török majom, fargagom (Macacus
inuus, áiiat), 1. Makákó.
Magömlés (lat. pollulio) alatt értjük, hogy
serdülő fiuknak alvás közben az ondójuk kiömlik;
ezt rendesen kéjes álmok, érzések kisérik, a hím
vessző pedig megmerevedik. Ez természetes és
nem betegség. A M. gyakorisága egyénenkint
változó s csak az igen gyakori M. beteges. Az
ébrenlétkor jelentkező M. szintén beteges. Szint
úgy kóros tünetnek mondjuk, ha a M. után való
napon rosszullét, bágyadtság, fejfájás, hátfájás
támad. A kóros II. oka többnyire az általános
idegesség, illetve ennek tünete, nz önfertőzés, A
gyógyulás az önfertőzés abbanhagyására és az
alapbaj (idegesség) gyógyítására bekövetkezik.
Megkülönböztetendö tőle az ondófolyás (1. o.).
Magpergetés, 1. Magfejtés.
Magpergető intézetek, 1. Erdei magvak és
Magfejtés.
Magplazma-reláoió, a sejtek magjának és
plazmájának mennyisége között lévő arány. E
reláció alapján nagy sejteknek rendesen nagy,
kis sejteknek kis magjuk van. Ezt a természetes
relációt iparkodik a sejt mindig helyreállítani s
ez a törekvés magyarázza meg, hogy pl. nagymagvú, kevés plazmájú sejtek gyorsan nőnek,
az ellenkező arányúak lassan. Kismagvú sejtek
gyorsabban oszlanak, mint a nagymagvúak.
Magpor (növ.), 1. Kelem.
Magre (ejtsd: mágr), Maurice,francia költő,szül.
Toulouseban 1877 márc. 2. Verseiben, melyek La
chanson des hommes (1898); Le poéme de la jeunesse (1901); Les livres et les secrets (1906) c.
jelentek meg, a mai társadalmat festi, vagy sa
ját élményeit rajzolja, igazi költészettel, de nem
ritkán kevés Ízléssel és mérséklettel. Verses drá
mái : L'or (1902); Velléda (1908); La füle du soleil
(1909). Regénye: Histoire merveillense de Claire
d'Amour (1906).
Magrefa (j—TS^Jtí), számos biblia-magyarázó
szerint orgonát jelent. Sokan fúvóhangszert sej
tenek e szóban. Legkevésbbé valószínű Rasi ma
gyarázata, ki a M.-t szeneslapátnak tartja. V. ö.
ÍVeiss, Die mnsik. Instrum. des altén Testaments
(Prag 1895).
Magrejtő (nüv.), 1. Magház.

Magtalanság
Síagrejtősek (nBv.i. i. Anqiospermae.
Kugrúgó (növ), 1. EelaHium.
Magrügy (növ.), helyesebben magkezdemém/
(1. o.).
Magsatnyulás (növ.), kedvezőtlen időjárás vagy
élősködő szervezetek okozta elsatnyulása a fejlő
désben lévő magvaknak, miközben azok élet
képességüket nem vesztik el egészen, azonban a
belőlük kikelt növénykék tökéletlenek lesznek.
Több gombafaj van, amely kizárólag a növekedő
ben lévő magvakat fertőzi meg és azokat rész
ben vagy egészben elpusztítja; ilyenek pl. a búza
üszög (Ustilago Tritici), Tocaphora Convolvuli.
Magszakadás (lat. defectus semmis), általá
ban valakinek elhunyta leszármazók hátraha
gyása nélkül. Az adományrendszer szempontjá
ból való speciális értelmét ennek a szónak 1. Állo
mányrendszer.
Magszegfü (nűv.), 1. Fűszernövények és Eu
génia.
Magszekrény, 1. Vetögépek.
Magszita, 1. GabonaiisztítógépeJc és Cséplő
gépek.
Magszórás v. magszóródás (növ.), a növények
nek az a biológiai működése, midőn érett mag
vaikat ember hozzájárulása nélkül kiszórják v.
elhullatják. Sok magon vagy gyümölcsön külön
böző berendezés van, mellyel a mag s benne a
fejlődésre váró csíra könnyen és messzire elszállítódik. Az olyan termés, amelyben számtalan
mag van, többnyire föl szokott repedni s a mag
vak egyenkint szóródnak ki belőle. Az olyan tok.
amelynek sok és apró magva van, csak a tetején
hasad fel (Cerastium, Holosteum és sok más
szegfű-féle), vagy a tetején apró likacs tamatl,
pl. a mák fején, úgy, hogy mint a porzótartó, csak
lassankint ürül ki; ez a szaporodást tekintve cél
szerűbb, mintha a mag mind egyszerre és egy
helyre szóródott volna. Ha a toktermés rugalma
san pattan fel, a magvak messzire elszóródnak.
A bogyó, csonthéjas és más húsos termés magva
messzire juthat, mert jó izéért az ember, a ma
dár stb. megeszi s a kemónyhéjú magvakat távol
eső helyeken ürítik ki. Az egymagú termés, mint
a szem, makk stb. magvával együtt, felnyilás nél
kül esik le az anyanövényről s tőle nem is esik
messzire. Ez történik a termésgerezddel is, mely
széthasadozván, egymagú marad. De némely ilyen
egymagú termésnek vagy termésgerezdnek van
olyan szervezete, mely a tovajutásút megkönynylti. Ilyen a termésnek vagy magának a mag
nak is vékony hártyás éle vagy szárnya, vagy
szőrüstöke (1. Bóbita), v. gyapjúmoze (füzike,
gyapot), melynek segítségével a szól a magvakat
messzire elszállítja.
Magtakaró, 1. Vetőgépek.
Magtalanság (sterilitás) azt az állapotot je
lenti, midőn valaki utódok nemzésére képtelen.
A M. tehát vonatkozhatik úgy a férfira, mint a
nőre, de szokás a kettő viszonyának (a házas
ságnak) M.-áról is beszélni, amidőn az bizonyos
idő múlva (kb. 3 év) sincsen még gyermekkel
megáldva. Előfordul ugyan gyakran, hogy a
foganás a házasság után csak hosszú idő múlva
(10—15 év) következik be, de a gyermekáldás
valószínűsége idővel mindinkább csökken. A tor-
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mékeny házasságok 29%-ában a szülés már a A magíalanságok jórésze erre az okra vezethető
házasság első évében bekövetkezik, 36°/o-ban a vissza.
második év közepéig, 20%-ban a második év vé
3. Ha az ivarsejtek találkozása, sőt a fogam
góig, a 3. év végéig 10°/o-nál jelenik meg az zás sincsen megakadályozva, M.-ot okozhat még
első gyermek s csak 5%-ban, azaz minden 20-ik az, hogy a már megtermékenyített pete megfészesetben jön a gyermekáldás még később; tehát a kelése, vagy a terhesség kiviselése ütközik ne
házasság harmadik évén túl a fogamzás való hézségbe. Ha a méh nyálkahártyája beteg, elvál
színűsége nagy mértékben csökkent. A magtalan tozott, a pete rendszerint lecsúszik a hüvelybe s
házasságok száma pedig a tormékenyekéhez úgy onnan kiürül, vagy ha meg is tapad, a táplálko
viszonylik, mint 1 : 10.
zása olyan akadályokba ütközik, hogy abortus
Eltekintve a mesterséges M.-tól, melynél az következik be. Ugyancsak a terhesség "korai meg
érdekeltek akár gazdasági, akár egészségi okok szakadására vezetnek a magzat életképtelensége
ból a fogamzást mesterséges eszközökkel vagy (pl. szifllis), vagy az anya szervezetének gyönge
eljárásokkal akadályozzák meg, a házasságok sége, fejletlensége (a méh fejlődési rendellenes
M.-a múlhatik úgy a nö, mint a férfi M.-án. A M. ségei) ; sőt sok házasság M.-ának az oka az, hogy
oka lehet: 1. az ivarsejtek képződésének hiánya, az anya egészségének kímélése vagy életének
2. a különnemű ivarsejtek találkozásának aka megmentése céljából a fogamzást mesterségesen
dálya, 3. a megtermékenyített pete megfészkelé- kell kerülnie, vagy a terhességet idő előtt mes
terségesen kell megszakítani.
sének vagy kiviselésének lehetetlensége.
A M. sok esetben gyógyítható, az akadály eset
1. Az ivarsejtek képzése hiányos lehet úgy a
nőnél, mint a férfinál. Ennek oka egyrészt az le leg műtéttel eltávolítható; tehát minden esetben
het, hogy fejlődési rendellenesség folytán az ajánlatos az érdekelteknek a szakértők vélemé
ivarmirigyek hiányzanak, illetőleg oly csöke nyét kikérni. — M. a háziállatoknál, 1. Meddőség.
vényesen fejlődtek ki, hogy működésre képte " Magtalan szőllő az olyan szőllő, melynek bo
lenek. Ennél gyakoribb eset, hogy az ivar- gyóiban magvak nincsenek, ilyenek pl. a korinmirigyek valamely megbetegedés következtében tusi és a szultán szőllöfajták. Előfordul az is, hogy
monnek tönkre, pl. daganat képződik belőlük, a magvas szőllöfajták fürtjeinek több szeme v.
gyuladásos folyamatok a fejlődő sejteket tönkre néha az egész fürt magtalanul fejlődik. A nép az
teszik, súlyos általános fertőzések után elsor ilyen szőllöket madárszőllőnek nevezi, mert ezek
vadnak stb. A női ivarmirigyek, a petefészkek a szőllőbe csalogatják a madarakat, mielőtt a
az 50-ik év körül fiziológiás körülmények közt is szőllő általános érése bekövetkeznék. A furmint
elsorvadnak (klimakterium, 1. o.); ez a változás fajtának egyik változata, a madárkás furmint,
néha minden felismerhető ok nélkül korábban nehezebben aszusodik, de rendkívül édes és ja
(20—30 év) is bekövétkezhetik s oka lehet a há vítja a bor minőségét.
zasság M.-ának. Előfordul az ivarsejtek képzé
Magtalan virág v. meddő virág (flos sterilig,
sének időleges megszűnése is; így pl. ha az ivar flores neutri, nBv.), az olyan, ameiynek se hímje,
mirigyeket (herék) megfelelő röntgen-sugarak se termője nincs, pl. a kék búzavirág fészkében,
huzamosabb időn keresztül érik, úgy abban a v. a hólabda virágzatában a legszélső virágok.
sejtképződós egy időro megszűnik, s sz ondóban
Magtár, gazdasági épület, amelybe a gabonát
nem találunk ondószálakat (aroospermia).
berakják. Minthogy benne nagy értékek tartat
2. Előfordul, hogy az ivarsejtek képzése telje nak és nagysúlyú tömegek feküsznek, szilárdan
sen normális úton halad, a képződött ivarsejtek kell építeni. Több emeletet szokott magában fog
is elegendő számúak ós életképesek is; terméke lalni, melyeknek magassága kb. 3 m.; a szellőzte
nyítés azonban mégsem következhetik be, mert a tés és világítás céljából kicsiny, 40—60 cm. ab
különnemű ivarsejtek nem találkoznak. Ennek lakokat alkalmaznak, amelyek biztonság és cse
egyik oka az is lehet, hogy maga a közösülés sem kély helyfoglalás okából nyerik o minimális mé
történhetik meg (impotentia coeundi); ennek volta retezést. Tűzbiztonságról és elég téres belső köz
képen nem kellene okvetetlenül M.-ot maga után lekedésről is gondoskodni kell a M.-ópítésnél,
vonnia, mert amennyiben az ivarsejtek képződése amelynek szerkezete és rendszere különböző le
normális, elképzelhető, hogy a termelt ivarvála het, tekintettel a benne elhelyezett gabona for
dékot mesterségesen juttatják rendeltetési he gatására, rostálására, szárítására, szellőztetésére,
lyére. A mesterséges termékenyítés ezen módjára zsákolására, be- és kirakására, h. még Gabonanézve történtek is kísérletek; eddig azonban gya szárítás, Gabonatorony, Elevátor és Közrak
korlatilag számbavehető eredmény nélkül. Gya tárak.
Magtaréj (aöv.), 1. Tordylium.
koribb az az eset, midőn a közösülés rendes elvég
Magtári zsizsik v. zsuzsok, 1. Gabona-zsizsik.
zése elé semmi akadály sem gördül, azonban az
Magtermelés alatt különösebben gazdasági és
ivarváladékok vándorlása, illetőleg találkozása
van megakadályozva, vagy azáltal, hogy a móh- kerti növényeink minőségének javítását és ezek
csatorna átjárhatatlansága (összenövés, daganat után való vetőmagvak előállítását értjük, ami
stb.), vagy a hüvely, méh gyuladása az ondószálak vel úgy egyes termelők, mint társulatok, szövet
feljutását, vagy a méhkürtök rendellenességei, kezetek is foglalkoznak. L. Fümagtermelés, Nö
összenövései vagy betegségei a petesejt vándor vény-nemesítés.
Magtestecskék (nucleolus, "<«.), 1. Sejtmag.
lását megakadályozzák. Férfiaknál a M. gyakori
Magtörő pinty (Coccothraustes coccothr'ausoka az ondóvezető vagy mellókherecsatornák át
járhatatlansága, mely gyuladások, első sorban tes L., áll.), az Éneklők rendjébe és a Pintyfélék
cankós mellókheregyuladások következménye. családjába tartozó európai ós ázsiai madárfaj.
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Feje sárgásbarna; csőre körül és a torka fekete;
dolmánya barna, alul szürkés-vörhenyes ; szárnya
és farka fekete ; csőre tavaszkor kék, télen hús
színű : lába barna. Hossza 19, szárnya 10, farka
5 cin. Nálunk közönséges állandó madár.
Magtrágyázás (kandirozás) abban áll, hogy
az elvetendő magot valami ragacsos anyaggal,
pl. trágyalóvel keverik össze s aztán poralakú
trágyát, pl. guanót, csontlisztet stb. hintenek rá,
hogy a csirázó növénynek mindjárt fejlődése első
stádiumában legyen növényi tápanyaga. Azon
ban, tekintve a csekély trágyamennyiséget, me
lyet ily módon a növénynek juttatnak, a M.-nak
úgyszólván semmi hatása nincs s azért szakértő
gazda nem is alkalmazza.
Maguelone, kihalt város a marseillei öbölben
fekvő, ugyanily nevii szigeten. A hozzáfűződő
mondát 1. Magelóna.
J l a g u e y (növ.j, az Agave-f&jok mexikói neve,
de a rostjai is ezen a néven említtetnek, 1. Agavé.
Maguntiacum v. Mogontiacum, Mainz latin
neve.
Magura, több hegység neve hazánkban; 1. IAptói-M., 1. Árva-Liptói mészköhegység. — 2. Sárosi-M., 1. Köhegység. — 3. Kis-M., 1. Fáira. —
4. Árvai-M. (1. d.). — 5. Szepesi-M. (1. o.). — M.
nevet visel ezenkívül számos hegycsúcs.
Magura, 1. M. (Mogura), kisk. Besztercze-Naszód ym. óradnai j.-ban, (1910) 1420 oláh lak.;
u. p. Óradna, u. t. Nagyilva. — 2. M., kisk. Fogaras vm. törcsvári j.-ban, (1910) 594 oláh lak.:
u. p. és u. t. Törcsvár. — 3. M., kisk. Hunyad
vm. szászvárosi j.-ban, (1910) 322 oláh lak., n. p.
Lozsád, u. t. Piski. — L. még Biharmagura, Járamagura és Szamosfö.
Maguratoplicza, kisk. Hunyad vmegye dévai
j.-ban, (1910) 736 oláh lak., aranybányászattal,
prehisztorikus lelőhellyel; u. p. és u. t. Felsőcsertés.
Magureny.kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban,
(1910) 113 oláh lak.; u. p. és u. t. Szászváros.
Magurkabányatelep, Németlipcséhez tartozó
bányatelep Liptó vm. németlipcsei j.-ban, arany-,
ezüst- és antimonbányával, (1910) 136 lak.; u. p.
Luzsna, u. t. Oszáda.
jUiiRns uus Bforden (Mágus des Nordens),
1. Hamann.
Mágusok, a tüzimádó perzsák papjai. A magas
szó, mely a latin és görög íróknál előfordul, az
ó-perzsa mágus és a zend moghu (pap) elnevezés
származéka. Mint a zsidók papi törzse, a léviták,
egy méd eredetű család tagjai voltak. Az áldozás
és a szorosan vett egyházi teendők mellett gyó
gyítással, csillagokból való jövendöléssel, büvészottel ós álomfejtéssol is foglalkoztak. Innen
ered a később általános elterjedósüvó lett mágia
(boszorkányság, varázslás) kifejezés. A Zaratnsztra hitét követők szentírásában, az Avesztában több osztályba volt sorozva a papirend. A
mostani parszik papjai két kategóriába tartoz
nak, ú. m. herbedek és mobedek. V. ö. De Harlez, Livre sacró du zoroastrismo trad. du texte
zend (Paris 1881): Spiegel, Branische Altortumskunde (Leipzig 1871—78, 3 köt.). L. még Három
király.
Magüstök (nOv.j, 1. Bóbita.

—

Magvlzsgálat

Magvágó (Coccoborus cardinalis L., áiiat),
Európában is jól ismert, a madárkereskedósekben kardinális néven szereplő madár, 1. Kardi
nális-pinty. Másik, szintén Észak-Amerikában
élő faja a vörösbegyü M. (G. Ivdovicianus L.).
Magváltoztatás, az eddig termett magnak
felcserélése más gazdaságban termettel. Célja az
eddiginél többet vagy jobbat termő vetőmagra
szert tenni. Értékéről eltérők a nézetek; vannak,
akik csak kivételesen ajánlják, ha a vetőmag egy
vagy más okból nagyon silány minőségűvé lett,
mások a rendszeresen űzött M.-t jövedelmezőnek
tartják. Alkalmazása holyénlevő lesz ott, ahol az
általa származó terméstöbblet nemcsak fedezi a
költséget, hanem érdemleges jövedelmet is hoz.
V. ö. Bálás Á., Cserháti S., Grábner E. és má
sok növénytermeléstani munkáit.
Magvas növények (Spermaphyta), a virágos
növények egyik elnevezése, a szaporodásukra szol
gáló képződmény, a mag után. L. PhanerogamaeMagvas virág v. termő virág, flos pistilliger
(növ.), általában minden olyan virág, amelyben
csak a magvazó termő (pistillum) van, hímje más
virágban van (hímes virág v. hímvirág), pl. a
magvas kender. Jele Q. A M. és hímes virágok
eloszlásából támad az egylaki ós kétlaki növény.
Magvaváló (növ.), a csonthéjas terméseknek az
a fajtája, melynek húsa, vagyis a termés külső
rétege, a belső kemény csontburoktól (putamen)
éréskor elválik. Ellentéte a duránci, duráncai v.
durhó termés, melynek a húsa megéréskor is
összefügg a csonthéjjal. Van pl. M. barack, M.
szilva stb.
Magvesztés, magveszteség, abortus (n6v.), az
egész termőnek v. csak bizonyos rekeszének,
gyakran fogantatás hiányában, a magkezdemé
nyekkel együtt való megsemmisülése. A M.-ben
levő növónytöveken a megmaradt magvaknak
nagyobbméretű, erőteljesebb kifejlődése tapasz
talható ; az ilyen magvakból keletkezett ivadé
kok az átlagos minőséget kisebb-nagyobb mér
tékben túlhaladják. Ezen alapszik bizonyos kul
túrnövényeken a maghozam tökéletesbítóse érde
kében a magvakat hozó terméseknek a ritkítása.
Kedvezőtlen virágbeporozási évjáratokban elő
szokott fordulni pl. a tölgyfákon, hogy bőséges
virágzás dacára tömegesen hullatják fiatal makk
jaikat.
Magvezető (ductus deferens), az ondózsinór
leglényegesebb alkotórésze; kb. 3—4 mm. átmé
rőjű, porctapintatú cső, mely a mellékherét a
húgycső hártyás részével köti össze s az ondó
(mag) vezetésére szolgál.
Magvizsgálat, a vetőmagvaknak elvetés előtt
való megvizsgálása használhatóságuk iránt. A
termelőnek érdekében áll a vetőmag használható
voltáról előzetesen meggyőződni akkor is, ha azt
maga termelte, de kétség férhet hozzá, hogy vai ami
okból meghibásodhatott, még 'inkább pedig ak
kor, ha azt idegen helyről vagy kereskedésből vá
sárolta, mikor is az eladótól biztosítást kell sze
reznie az árú azonossága, tisztasága és osirázókópességéról. Ebből a három szempontból kerül
nek leginkább a magvak vizsgálat alá s mivel a
két előbbi állapotát a magnak már külsőleg is
meg lehet ítélni, mindenképen vizsgálatra szo-
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rul a csirázóképesség. (L. erre nézve Csirázó- virágzatban fejlődik. A M. a tropikus és szom
képesség, Gsiráztatás, Gsiráztató készülék). A szédos területen nőnek. Közép- és Dél-Ameriká
famagvak csirázóképessóge fel vágás útján is ban a leggyakoriabbak. Legnagyobb génusza az
megállapítható, mikor is, ha a mag belső állo llex (1. Magyal), a többi csak néhány fajt tar
mánya egészséges, élénk (fetór) szlnü, nemfony- talmaz. Európa harmadkori rétegeiből számos
nyadt s a héjat kitölti, akkor a mag jóságára fosszilis Ilex-faj ismeretes. Borostyánkőbe zárt
következtethetünk. Erre vezet az ú. n. tűzpróba virágait is találták.
Magyar, a magyarság mondai ősapja, 1. Magor.
is, mikor a magból néhány átlagszemet tüzes
fémlapra tesznek, ahol a jó magvak szétpattan
Magyar, nép, 1. Magyarok.
nak, a rosszak, a léhák csak elszenesednek. Leg
Magyar nemzetség. 1. Egy pozsonyinegyei Ár
biztosabb eredményre vezet azonban ezeknél is a pádkori várjobbágy-nemzetsóg neve, melyet IV.
rendes csiráztatás. A M. végzésére és hiteles ered Béla 1240-iki oklevelében, midőn megerősíti régi
mények igazolására hivatottak az állami vető jogaiban, a «Szent király régi és igazi jobbá
magvizsgáló állomások, 1. Magvizsgáló állomás. gyainak)) mond. Birtokuk a csallóközi Mogor,
Magvizsgáló állomás feladata: a vetőmagvak a mai Nagy- és Kismagyar község volt. — 2. A ta
és más növényi cikkek forgalmának ellenőrzése tárok által meghódított basMriai magyarság egy
végett azok különféle tulajdonságainak megálla töredéke volt az özbég Madzsar törzs, mely 1500.
pítására irányuló vizsgálatok és kísérletek, gyom Murid sejk alatt 200 harcossal csatlakozott Sejnövények és azok magvainak meghatározása, bánihoz, midőn elfoglalta Bokharát. — 3. A kazakgyomok ellen való védekezési módok ismertetése, kirgizek középső hordájában ma is van egy
széna és abraktakarmányok botanikai elemzése; Madjar nevű nemzetség. — 4. A kaukázusi kutisztított heremagvak arankára való megvizsgá becs nép egyik törzse Klaproth szerint madzsar
lása, az arankamentesség bárcával való igazo v. manzsar.
lása és hivatalos ólomzárolása. Az állomások
Magyar, községek, IKismagyar, Nagymagyar.
hatósági szakértők a mezőgazdasági termények,
Magyar várost (a mai TJlu Magár ós Kicsíáne
termékek és cikkek hamisításainak tilalmazásá- Magár) a Szasszanidák dinasztiájából való Anusirról szóló 1895. XLVI. törvény végrehajtásánál. ván perzsa király a VI. sz. derekán (528 körül)
Ilyen m. kir. vetőmagvizsgáló állomás van Buda építtette. Máig is megvan e két helység: Nagy-M.,
pesten, Kassán és Kolozsvárt.
mintegy 1000 lak., a Kuma folyó balpartján magas
Magy, kisk. Szabolcs vm. nyirbaktai j.-ban, fensikon, hatalmas kunhalmok (kurgánok) által
(i9io) 633 magyar lak.; vasútállomás távíróval: körülvéve s tovább ÉK. felé mintegy 25 km.
Levelek-Magy, u. p. Levelek.
távolságban Kis-M., ugyancsak a Kuma balpart
Magyal v. magyalfa (növ.), az Mex L. (Aqui- ján, a népvándorlásra emlékeztető rengeteg sok
fólinm Plin.) génusz neve. Levele váltakozó, gyak kurgánnal a határában. A kettő között a mai
rabban örökzöld, épszélű, fogas vagy tövisfogú. Poksinoi falu régen Közép-M. nevet viselt. Mind
Virága többnyire alevél tövében keletkezik, kevés három a Terek kormányzóságban van, nem messze
virágú álernyő, csonthéjas termése gömbölyded, a Kaspi-tengertől, Asztrakántól. Nagy-M.-t az oro
4—8 magú. Mintegy 280 faja elszórva az egész szok Szventa Kresztá-nak (Szent keresztnek) hív
földkerekségen terem, de többnyire amerikai. ják ; de régi Madzsar neve még most is él a köz
Európában és hazánkban csak az J. Aquifolium tudatban és a hivatalos névtárban is szerepel; kül
L. {krisztustövis) terem. Ez cserje vagy a déli városát (ahol a régi M. város állott) Régi-Magyar
vidéken 6—12 m. magas fa, levele tojásdad, bőr- nak nevezik. A régi Kis-M. -t (melyet a tatárok
nemű, bodros, öblös, tövisfogú, fényes; virága Kicskine M.-nak neveznek) az oroszok Burgonzöldesfehór, termése piros vagy sárga, borsónagy Magyarnak hívják, mert földesura, Skarzinski,
ságú. Árnyékos erdőben, hazánknak déli részén burgundi szőllőt ültetett határán. 1319-ben még
elszórva nő. Nyugaton egészen Észak-Német kolostoruk volt itt a ferencrendieknek. A város
országig (Eügen) van meg több helyen. Koronája 1400 táján rombadőlt és csak 1728. építették
sűrű lombú, tojásdad. Nagyon lassan nő, csak 80 újra. 1808-ban Klaproth, 1829. hazánkfia, Besze
esztendő múlva lesz meglehetős magas. Magva János és 1895. a Zichy-expedició tagjai e városok
l'/í—2 esztendő múlva csírázik. Az J. Paragua- romjaiból csak nagyon keveset találtak. A föld
yensis St. Hill. dólamerikai bokor, levele ékforma alól kikerülő kékre festett zománcos téglák em
v. hosszaslándzsás, tompa, ritkásan fogas. Para- lékeztetnek a régi M. város keleti műízlésben
guayi, perui, jezsuita tea, maté v. yerba néven épült emlékeire. Néhány mérföldnyire tovább a
Dél-Amerika nagyrészének kedvelt s mindennapi Volga felé egy sós tavat M.-sónak hívnak. Ez is
itala. Hathatós része a kaffein (0'5—1%). A fo azt mutatja, hogy ezeken a Kuma-vidéki pusztá
gyasztást 4 millió kg.-ra becsülik. Az I. theezans kon a népvándorlás idejében magyarok laktak.
Mart. brazíliai, leveléből tea lesz. — Az 1. Da- — Turgaiban, a kirgizek földjén, az Ural folyó
hoon Walt. floridai; belőle lesz az indiánus tea v. mellett is van egy városrom, melyet a kirgizek
yaupon. Az Hex gongonha Lamb. brazíliai fa, Madzsarnak neveznek. A votják földön egy köz
leveléből teát szokás főzni s kommini, konchonga, ségnek a neve Madjar.
gongonha v. kangucha-nak nevezik. A paraguayi
Magyar, 1. András (Andreas üngarus), 1.
teánál rosszabb, de azért árulják.
András mester (I. köt. 598. old.).
Magyalfélék, Aquifoliaceae (noy.), kétszikű, a
2. M. Balázs, Horvát- és Dalmátország bánja
Sapindales sorozatban. Leginkább örökzöld fás 1470—1476-ig. Mátyás király korában hősies
növények. Levelük váltakozó, egyszerű; virágjuk sége és a királyhoz való hűsége által közlegény
csillagszerű négyes v. ötös, kótivarú, levólhónalji ségből Felső-Magyarország kapitányságára, majd
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1472—75-ig erdélyi vajdaságra és a báni méltó állítása végett az 500 km.-nyíre keletre e3ő bihéi
ságra jutott fel ós az adonyi óriási uradalom egészséges fensíkot kereste fel. Egy nagy kara
nak donáeionális birtokosa volt. Megh. 1490., ván élén 1849 jan. 15. útnak indulva, 35 nap
Kassa vidékén.
múlva Bihébe érkezett, itt Masisi Kuitu falu mel
3. M. Benigna, az előbbinek második házassá lett letelepedett s nőül vette Kayáya Kayángula
gából származott leánya, született 1476 körül. bihéi fejedelem leányát, Ina Kullu Ozorót. 1850
1490-ben férjhez ment Kinizsi Pálhoz, apja mos febr. 20. nagy kísérettel első belföldi útjára in
tohafiához. Férjének 1494. történt halála után a dult; felkereste a Koanza forrásait, Kibokoegyermektelen özvegy, férje összes birtokainak földön keresztül Kahmdába, a Muata Jamvo bi
örököse, Nagyvázsonyba vonult, ahol férje a rodalmába vette útját és a Kasszabi mentén Jah
pálosoknak kolostort emelt volt. 1495-ben újból Q.uilem (Sah Kilem) helységig hatolt (d. sz. 7—8°),
férjhez ment az ifjú Horváth Márkhoz és reá ahol egy évnél tovább tartózkodott: itt szüle
ruháztatta II. Ulászló által a vázsonyi uradalmat. tett első fia. 1851. visszaindult, délkeletnek véve
Horváth halála idejét nem tudjuk, de M.-nak 1509. útját, felkereste a Muata Jamvo fővárosát, Kamár harmadik férje volt, Kereky Gergely. Ezzel bebét, majd Musszo Katanda és Katóma érinté
való házasélete nagyon szerencsétlenül végző sével visszatért Bihébe, ahonnan Bailundón át
dött, amennyiben férjét 1519. megölette. Erre Benguelába utazott. Rövid pihenő után második
M.-t üldözni kezdték, de első férjének jó barátai útjára indult. 1852-ben Kilengeszben és GámbosII. Lajos királytól kegyelmet eszközöltek ki szá ban járt, honnan Kámba országba s a Kunéne
mára 1520. Javait azonban elkobozták. M. szá folyón át Kanyáma (Quinhama) országba uta
mára készültek a Festetics- és Czech-kódexekben zott. Útját innen Oukongári (Kongári) országban
(1. o.) talált imádságos könyvek.
DK. felé folytatta, Bundzsánál a Kubangót elérte
4. M. Ferenc, egyházi Jró és szónok, szül. Sze s ezen lehajózott Mukurszu tartomány főváro
geden 1809febr.5., megh. 1884 júl. 31. 1833-ban sáig, Libebóig. Livingstone felkeresésére 1853 jún.
pappá szentelték. 1839-ben egri főszékesegyházi Linyántiba ment,de már nem találván ott, szá
hitszónok; 1843. egri líceumi tanár, végül kispré- razföldi úton Oukongáriba s onnan Ovampón át
posti káplán volt. Önálló művei: Victorine, vagy a Kunénóhez tért vissza; e folyót 1853. a mosza hit ereje (1845); Természetjog vagy jogphiloso- szamédeszi portugál kormányzó felszólítására
phia (1850); Kath. keresztény hittan (1852); megvizsgálta, azután Hűmbe és Ohila tartomá
Kath. keresztény erkölcstan (1852); Regéje (1858); nyokba, majd Gánibosba ment s innen Kakingin
0 virgo vagy a század tükre r(szinmű); Új-Somló át 1854 derekán visszatért Bihébe. M. 1853. azt
vár (rege) stb. V. ö. Koncz Ákos, Egri egyházm. az ajánlatot tette a portugál kormánynak, hogy
utazásai eredményét portugál nyelven leírja, a
papok az irodamii téren.
5. M. Gábor, a magyar kegyes-tanítórend bejárt vidékekről pontos térképet készít, ha a kor
főnöke, szül. Kiskunfélegyházán (Pest vm.) 1842 mány magasabbrangú hivatalnok minőségében
jan. 10., megh. Budapesten 1912 aug. 5. Pappá alkalmazza, munkáit állami költségen kiadja s
szentelték 1865-ben. Több helyütt való tanárkodás azok jövedelmét neki átengedi. A gyarmati tanács
után 1871. igazgató lett Szegeden. A Dugonics pártolta M. indítványát s a portugál királynak
társaság (1. o.) egyik alapítója. 1894-ben a kegyes ajánlotta, ki 1854 ápr. 20. beleegyezését is adta.
tanítórend kormánytanácsosa, 1898. helyettes, A szerződés azonban nem jött létre. M. 1854-ben
1900. valóságos rendfőnök lett Irodalmi munkái Bihében tartózkodott s 1855. harmadik útjára in
ban főként Szeged kulturális intézményeivel fog dult Lobálba, de nem juthatott oly messze, mint
első útjában. Az 1856. évet Bihében töltötte. Ez
lalkozott.
6. M.László (ötömön), hírneves Afrika-kutató, alatt Magyarország is kezdett érdeklődniM.iránts
szül. Szabadkán (mások szerint Szombathelyen) miután Hunfalvy János 1856. az Akadémia ügyel
1817 és 1820 közt, megh. Dél-Afrika Ny.-i part mét is felhívta reá s ez munkája kiadására vál
ján, a Benguelától délre lévő Ponto do Cujóban lalkozott, M. annak első kötetét el is küldte; a
1864 nov. 9. Bölcsészeti tanulmányai végeztével munka 1859. jelent meg s nagy feltűnést keltett.
1840. az Orezy-család jankováczi uradalmában E kötet a Benguelától Bihéig tett utazását írja
hivataloskodott; 1842. Fiúméban a tengerészeti le s a Kimbunda országok kimerítő rajzát adja.
tanfolyamra iratkozott, 1843. Triestben egy osz A közönség s a tudós világ a következő belföldi
trák postahajón mint kadét nyert alkalmazást utazásokat tárgyalandó köteteket élénk érdeklő
és eljutott Braziliába, onnan Havannába. Később déssel várta, melyek elküldését M. megígérte, de
Kubában spanyol szolgálatba állott, Kelet-Indiát, azok nem érkeztek meg. M. vagyoni állapota
Szumátrát, Jávát és Madagaszkárt beutazta, utóbb rosszra fordult. Belviszályok következtében kény
francia hadihajón a Jóremónysóg-fokára s Rio de telen volt Bihét elhagyni, fiát Mosszamédeszbe
Janeiróba jutott el. Buenos-Ayresben 1845. ten vitte, ő maga pedig Lucirában, a Szt. Márta
gerészhadnagyi oklevelet szerzett, a La Plata foktól délre (d. sz. 14°) telepedett le, kereskede
és Uruguay közti háborúban fogságba esett, de lemmel tengetve életét. Sanyarú napjaiban sem
visszanyerte szabadságát. Rövid idő múlva Afrika feledkezett meg hazájáról s a tudományokról; be
Ny.-i partjaira hajózott, hol a kalabári néger ki járta a partvidéket s annak leírását, néhány más
rály flottillájának parancsnoka lett. 1848-ban a értekezéssel együtt, elküldte a M. Tud. Akadémiá
Kongón felfelé hajózott a Yellala (Fároszongo) nak, mely őt már 1858. levelező tagjává válasz
vízesésekig; visszatérve Loandába utazott, majd totta. 1861 dec. 21. irta utolsó levelét; ez idötő
a kalabári fejedelem szolgálatából kilépve, Ben- fogva M.-ról semmiféle hír nem érkezett.Végre!
guelába hajózott. Megrongált egészsége helyre a portugál kormány azt az órtesítóBt küldte Ma-
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gyarországra, hogy II. 186-í nov. 9. Ponto do tán. Mint szakíró sok cikket írt az Építő Ipar
Cujóban meghalt, iratai pedig elégtek.
hetilapba. Önállóan megjelent müve: A klasszi
M. utazásainak tudományos eredményeit az újabb kus és reneszánsz építőművészet formáiról
kutatások részben megdöntötték. Földrajzi fel (1908).
vételei ki nem elégítők, térképei részleteikben
Magyarád, 1. nagyk. Arad vm. világosi j.-ban,
meg nem felelök. Hiányosak s tévesek természet (1910) 2415 oláh és magyar lak., vasúti állomással,
tudományi feljegyzései is. .Ellenben eleven és ki posta- és táviróhivatallal; jeles bortermőhely, hol
tűnő észlelőnek bizonyult M. az etnográfia terén s nagymennyiségű kitűnő fehér bor terem. — 2. M.
a Kimbunda népekről adott leírása ma is becses (MagyaradtíqsJoban: Hévmagyarád),Ttisk. Hont
adalék Dél-Afrika népeinek ismeretéhez. Kiterjedt vm. Ipolysági j.-ban, (1910) 319 magyar ós tót lak.;
utazásain M. sok, addig teljesen ismeretlen vidé u. p. Szántó, u. t. Ipolyszakállos. A mésztufaket tárt fel és sok oly felfedezést tett, melyet ak dombokból fakadó kénes hőforrásánál kezdetle
kor kétségbe vontak, míg későbbi utazók azok ges fürdő van. — 3. M., kisk., 1. Vágmagyarád.
helyességét igazolták. M. már 1852.. felfedezte a
Magyarádi borvidék, 1. Arad-Hegyalja.
mu-kaszeker név alatt ismeretes világosszínű
Magyar Adria-Egyesület, 1910. alakult. Célja
néger törzset; ő volt az első, aki a Koanza s az Adriát és magyar partvidékét magyar kuta
Kuango forrásait felkereste; a Kuando, Kubango tókkal tanulmányoztatni s feltárni és a hadi és
s Kuitu folyásairól is ő adta az első megbízható keroskedelmi tengerészetet propagálni. Főszerre
hireket s a Muata Jamvo birodalmáról tőle valók az igazgató-tanács, a tengorkutató és tengermelaz első részletesebb tudósítások. Munkáját az Aka melléki bizottság-ok, van földrajzi, állattani, nö
démia megbízásából Hunfalvy János adta ki Ma vénytani, történelmi, társadalmi, tengerészeti,
gyar László délafrikai utazásai 1849—1857. közgazdasági szakosztálya. A haditengerészet Xaévekben (Pest 1859) címen, Hunfalvy fordításában jade hajóján 1913. és 1914. két tengerkutató utat
németül is megjelent; kisebb naplótöredékeit és rendezett (1. Tengeri tudományos expediciók),
leveleit már 1857. közölte volt Magyar László amelyeknek eredményei külön mint A Magyar
délafrikai levelei és naplólcivonctíai cím alatt (a Tengerkutató Bizottság Közleményei jelennek
Kongón tett utazás naplóját, a Muata Jamvo bi meg. A M. védnöke Károly Ferenc József trón
rodalmába tett utazás és a Kámba és Oukanya- örökös, elnöke Gonda Béla. Az egyesület 1911
mába tett kirándulás leírásával). A M. Tud. Aka óta A Tenger címmel folyóiratot is ad ki.
démia Értesítőjében két nagyobb értekezése jelent
Magyar Aero-Club, 1. Magyar Aéro-Szövetség.
meg: Rövid, tudósítás a Moluva vagy Moropuu
Magyar Aéro-Szövetség. 1901-ben alakult
és Lóbálországokról (1859), mely székfoglalójául Budapesten Lipót Szalvátor főherceg védősége
olvastatott fel és A délafrikai Munda-Évámbo, alatt az első magyar aero-klub, amely azonban
Lungo és Kapota tartományok általános föld- pusztán csak a gömbi léghajózás sportját űzte s
irati vázlata (1862). Két kisebb cikkét az afrikai fennállása második évében feloszlott. A Kir. Ma
tavakról és a Kubango és Kunéne folyók közt gyar Automobil-Club kebelében azután 1909. egy
elterülő tartományokról kivonatosan közölte a aviatikai bizottság alakult, amely megalakította
Budapesti Szemle (VI. köt. 1866, 25—37. old.). A a második Magyar Aero-Gltib-ot, mely 1910.
Boletin e Annaes do Conselho ultraniarino 1856. megszervezte Budapesten az akkori idők legna
évi folyamában megjelent, a benguelai kormány gyobb nemzetközi repülőversenyót. A meeting
zóhoz intézett terjedelmes portugál levelét ma sport-szempontból kitűnően sikerült, azonban
gyarul Thirring Gusztáv közölte a Földrajzi Köz nagy anyagi veszteséggel zárult, s ez előidézője
lemények 1888. évi folyamában. M. dél-afrikai lett annak, hogy a klub 1912. szintén feloszlott.
térképe a Petermann's Geographische Mittheilun- 1911-ben a hazai aviatikusok gróf Zichy Béla
gen c. folyóiratban jelent meg.
Eezsö elnöklete és Massány Ernő igazgatása
irodalom. Hunfalvy János cmlékbeszéde il. fölött, Buda alatt megalakították a Magyar Géprepülök Szö
pesti Szemle 1874, IV. kőt.; Ttiining Gusztáv, Újabb adatok
M. életrajzához, Földr. Közlemények 1888. évf.; u. a., A vetségét. 1913 elején a Magyar Aero-Club helyett
Dél-Afrikában tett legnevezetesebb utazások rövid vázlata. a párisi nemzetközi léghajós-szövetség a Magyar
Utazások könyvtára 1884.
Géprepülők Szövetségét ismerte el hazánk egye
7. M. Pál (Paulus Hungarus), 1. Domonko düli aero-sport főhatóságává s az egyesület ez
alkalommal a Magyar Aéro-Szövetség nevet
sok.
8. M. Tádé (Thadaeus Ungarus), a legrégibb vette fel. Aviatikusainknak a M. már fennállása
magyar könyvmásolók egyike, 1175. végezte be első éveiben több százezer koronányi segélyt jut
Ptolemaios Pheludensis könyvének másolását. tatott, megkezdte az ország aviatikai állomásai
V. ö. Csontosi, Magyarországi könyvmásolók nak hálózatát kiépíteni, megvetette alapját a lé
tesítendő budapesti katonai és civil aero-köz(Magyar Könyvszemle 1879).
9. M. Vilmos, építész, szül. Balassagyarmaton pontnak, az ifjúság számára kis (modell) repülő
1873 ápr. 24. Budapesten végezte tanulmányait gépkiállításokat és versenyeket szervezett s
s Bálint és Jámbor, majd Sterk építészeknél dol újból meghonosította a gömbi léghajózás sport
gozott. 1900-ban első díjat nyert a marosvásár ját. 1913-ban a Kir. Magyar Automobil-Clubbal
helyi takarékpénztár, 1902. pedig a balassagyar és az Osztrák Császári Aero-Clubbal együtt Buda
mati leányiskola tervpályázatán. Önállósítván pesten lóghajóüldöző versenyt rendezett.Ugyanez
magát, számos budapesti és vidéki bérházat épí évben Szt. István napján rendezte az első nagy
tett, közben első díjat nyert a nagykárolyi keres szabású tisztán hazai repülőversenyt, azonkívül
kedelmi és iparbank, a székelyudvarhelyi ref. kol vidéken is több versenyt rendezett s az aviatika
légium és a budapesti Bárdi-garage tervpályáza propagálása érdekében számos előadást tartott,
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«Aöro« címmel pedig az első hazai aviatikai
folyóiratot adja ki. A M. védnöke József főherceg,
elnöke gróf Zichy Béla Rezső, alelnökei Gerenday
Györgydr. min.tan., UzelacEmü ezredes,Polónyi
Dezső országgyűlési képviselő, Matkovits Béla
főispán, Petróczy István százados, Krisztinkovits Béla műszaki tanácsos és Schimanek Emil
műegyetemi tanár, igazgatója Massány Ernő dr.
Magyar Agrár- és Járadékbank Részvény
társaság 1895. alakult Budapesten 24 millió ko
rona alap tő kével a mezőgazdasági hitel szerve
zésének céljával, a mezőgazdaság érdekeinek elő
mozdítására. Első főeredinénye volt a filloxerától
elpusztított szőllők felújításának szervezése, mivégből az 1896. V. t-c. felhatalmazta, hogy szőllőkölcsönök alapján kötvényeket bocsáthasson ki.
1910 végéig, amikor a szőllőkölcsönök adása meg
szűnt, 15,000 kat. hold elpusztított szöllő felújí
tását tette lehetővé. A mezőgazdaság érdekében
a jelzálogos hitel intenzív művelését végezte, új
tipusú járadékjegyeket bocsátott ki, amelyekkel
nagyobb külföldi tőkét vont a magyar mezőgaz
daság szolgálatába. 1914 végén több mint 100
millió koronára rúgott jelzálogkölcsöneinek öszszege. Kölcsönöket nyújt a köztenyésztésre szol
gáló állatok vételárára községeknek és erkölcsi
testületeknek. Kezdettől fogva bevonta ügykörébe
a közlekedésügy fejlesztését is és 1914. már 24
helyi érdekű vasút tartozott érdekkörébe. Összes
járadékkötvényeinek és járadékjegyeinek álladéka 1914 végén 140 millió korona volt, 1912.
működését a banküzlet összes ágaira is kiterjesz
tette és ugyanakkor alaptőkéjét 32 millió koro
nára emelte fel. Kimutatott tartalékaival együtt
saját tőkéje 37>/2 millió korona.
Magyar Akadémia, 1. Akadémia.
Magyar alaptörvények, 1. Alaptörvény.
Magyar Alföld, 1. Alföld.
Magyar Állam, egyházpolitikai napilap, 1868
dec. 16. keletkezett, mint az Idők Tanujá-nak foly
tatása ; tulajdonosa volt Lonkay Antal, szerkesz
tette előbb Jósika Kálmán báró, 1870 máj. 1-től
Lonkay Antal, 1872-től Jósika Kálmán báró,
majd Hornig Károly báró, 1877 áprilistól ismét
Lonkay Antal 1888 aug. 29. történt haláláig;
azután Komócsy Lajos, 1890-től Szemnecz Emil,
Hortoványi József főszerkesztő mellett. 1904-ben
részvénytársaság vette át, 1908 dec. 3. megszűnt.
Magyar államcímer, 1. Magyarország.
Magyar állami számvevőszék, l. Állami szám
vevőszék.
Magyar állampolgárság, 1. Állampolgárság.
Magyar államvasutak, 1. Magyar királyi ál
lamvasutak és Magyarország.
Magyaralmás, nagyk. Fejér vm. móri j.-ban,
(1910) 979 magyar lak.; u. p. Moha, u. t. Fehérvár
csurgó.
Magyar Alpok, 1. Alpok.
Magyar Általános Hitelbank, alapították
1867. magyar politikai és közgazdasági vezériérflak tekintélyes bécsi és németországi pénzinté
zetek és bankházak közreműködésével, eredetileg
6 millió forint alaptőkével, melyet 1877-ben 10
millió, 1891-ben 14, majd 17 millióra, 1905-ben 44
millió K-ra, 1907-ben 60 millió K-ra emeltek,
végül 1911-ben 80 millió K.-ra. Az intézet tarta
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léktőkéje 60 millió korona. Az intézet a banküzlet
összes ágaival és árúüzlettel is foglalkozik. Nem
csak Magyarországnak, hanem a kettős mon
archiának is egyik legjelentékenyebb pénzinté
zete, egyedüli magyarországi tagja Közép-Európa
leghatalmasabb pénzügyi csoportjának, amely
Rotschild-liitelintózeti csoport néven ismeretes.
Ez összeköttetésnél fogva nagy szerepet visz a
magyar pénzügyi és iparvállalati műveletekben;
az állami pénzügyi müveleteket majdnem kivétel
nélkül ez a csoport hajtotta végre 1867 óta; az
összes aranyjáradék-konverziókat, az 1892. va
lutatörvények alapján az 5°/o kamatozású állami
címletek konvertálását 4°/o-os koronajáradékra,
amikor a 4%-os koronajáradéktipus első ízben
nyert alkalmazást; az 1902-i konverziót, mely a
a 4%-nál magasabb kamatozású állampapíroknak
a forgalomból való kivonását eredményezte. Az
intézet igen élénk részt vett Budapest székesfővá
ros kölcsönmfiveleteiben is. 1905-től flókintézeteket alapított a nagyobbforgalinú vidéki városok
ban. 3 fiókja van a fővárosban, 11a vidéken és 16
afflliált pénzintézete. A magyar vasúti hálózat
jelentékeny részének, mint az alföld-fiumei, ma
gyar nyugati, budapest-pócsi, arad-temesvári s
több helyiérdekű vasútnak tőkéjét szintén a M.
szerezte be. A közreműködésével létesült v. általa
alapított iparvállalatok közül, saját gőzmalmain
kívül, nevezetesebbek: a fiumei rizshántoló és ke
ményítőgyár, a fiumei köolajflnomitó, a Hungária
egyesült gőzmalmok, a brassói cellulózegyár, a
Magyar fém- ós lámpaárugyár, a Magyar folyam
os tengerhajózási, a Keleti hajózási társulat, a
Ganz és társa vasöntő és gépgyár részvónytársulat egyesítése a Danubius hajóépítő és gép
gyár-részvénytársasággal, a beocsini cementgyár,
budapest-szentlőrinci téglagyár r.-t. Budapesten,
Magyar cukoripar r.-t., Részvénytársaság villa
mos- és közlekedési vállalatok számára, Fegyver
es gépgyár r.-t., Országos raktárházak r.-t., Ma
gyar pamutipar r.-t., több cukorgyár, faárugyár
stb.
Magyar Általános Ingatlanbank Részvény
társaság, több budapesti pénzintézet alapította
1906. Célja Budapesten és környékén parcellázá
sok és építkezések előmozdítása. Jelentős szerepe
volt a lágymányosi építkezés fejlesztésében. Ere
deti alaptőkéje 250,000 K volt, ezt ismételten 3
millió K-ra emelték. Tartaléktőkéje 1913 végén
1.500,000 K. A főváros környékén több parcellázó
vállalatot tart fenn.
Magyar Általános Kőszénbánya Részvény
társulat, 1891. alakult a Melczer Géza és társai
czenter-királdi kőszénbányák vállalata cégből 800
ezer K alaptökével. Alaptőkéjét a fokozatosan
szerzett bányaterületek mértékéhez képest ismé
telten emelte, legutóbb 1909-ben 16 millió K-ra.
1896-ban megszerezte a tatai széntelepeket, 1898.
a trif aili kőszénbányatársulattól esztergommegyei
bányáit. Legnagyobb a tatabányai telepe, mely
rövid idő alatt nagy mértékben emelkedett s
700—800 vasúti kocsi napi termeléssel az ország
szénbányái közt az első helyet foglalja el. A bánya
egészen elektromos üzemre van berendezve; üze
meinél az iszaptömodékelesi eljárás hazánkban
itt talált először alkalmazást. A bányatelep 1902-
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önálló községgé alakult, 24,000 lélekszám mel
lett 10,000 bányamunkás lakója van. A mun
kásság jólétét olcsó lakások, élelmezési raktárak,
kitűnő vizet adó vízvezeték, kaszinók, sporttele
pek, modern berendezésű kórházak szolgálják,
gyermekeik oktatását hat népiskola végzi; a
munkások aggkori ellátását 3'/ 3 millió koronás
költségvetéssel működő társpénztárak biztosítják.
A vállalat üzemeinél a 8 órás műszak legelőször
nyert alkalmazást. 1901. brikettgyárat, 1902.
Felsögallán évi 18,000 vaggon szállítására be
rendezett mészégetőt, 1912. szintén Felsögallán
25,000 vaggon évi termelőképességű cementgyá
rat állított fel. 1909. a Salgótarjáni kőszénbánya
társulattal 10 millió K alaptökével megalapította
a Nyugatmagyarországi kőszónbánya részvény
társaságot, 1910. a borsodi szénbányák művelé
sére a Borsodi szénbányák részvénytársaságát
4 millió K alaptőkével. A társulat vagyona 1914.
82 millió korona. 1913. termelt kerekszámban
25.900,000 mm. szenet, 558,000 mm. brikettet,
983,000 mm. meszet, 820,000 mm. cementet. Je
lentékeny szén-, mész- és cementkivitele van
Ausztriába.
Magyar Általános Takarékpénztár Rész
vénytársaság, alapították 1881. a Triesti ált.
bizt. társaság (Generáli) és a Magyar leszámítoló
és pénzváltóbank kezdeményezésére egy millió
frt alaptőkével, amelyet több ízben tetemesen
emelt, legutóbb 1912-ben 32 millió K-ra.
Az in
tézet betétállománya 1914 végén 561/. millió K,
záloglevélkibocsátása 116 millió, a váltótárea 54,
értékpapírokra adott kölcsönök 34 V, millió K.
Pénztárforgalma 1914-ban 1340 millió K-ra rú
gott. Több vidéki takarékpénztárt vont be műkö
dési körébe ; résztvett a Magyar telepítő- és parcellázóbank, Magyar város- és községfejlesztő
r.-t., Magyar jég- ós viszontbiztosító r.-t., Magyar
ált. ingatlanbank alapításában.
Magyarandrásfalva, kisk. Udvarhely vm. szé
kelykeresztúri j.-ban, (1910) 161 magyar lak.;
u. p. Szentábrahám, u. t. Szókelykeresztur.
Magyarapácza (azelőtt: Opatieza), nagyk.
Temes vm. dettai j.-ban, (1910) 944 oláh ós magyar
lak.; u. p. és u. t. Detta.
Magyar arany. AzelsőM.-at bizánci pénzláb sze
rint IV. István, Komnenos Emánuel pártfogoltja
verette ugyanazon bélyeggel, melylyel az u. n. ta
tár pénzek (v. ö. Arch. Ért. 1895, 158—166) van
nak verve. Ezek az arab föliratú rézpénzek Béla és
István királyok rézpónzével együtt nagy menynyiségben fordulnak elő s eddig IV. Bélának s
V. Istvánnak tulajdonították. Azonban Rosty Zsig
mond (Család könyve, szark. Greguss Á. és Hunfalvy P., Pest 1857, 331—334, v. ö. Num. Közi.
1911, 70—72) és tőle egészen függetlenül Dr.
Réthy László (Arch. Ért. i. h. és Corpus N. H. I.
17—20) kimutatták, hogy egy századdal régieb
bek s IV. István (II. Béla fia) korában verettek.
Az egyetlen arany példány a bécsi császári gyűj
teményben van (képe C. N. H. I. 102) és súlyára
nézve a bizánci triensnek felel meg. A magyar
aranyverés e kísérlettel megszűnt. Róbert Károly
kezdett aranyakat rendszeresen veretni firenzei
súly szerint, mely eredeti nagyságában tartotta
fönn magát a legújabb korig. Róbert Károly ko-
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rában a M.-ak előlapjára Firenze város címerét
(liliom; innen a florenus és forint név), hátlapjára
Keresztelő János képét verték. Nagy Lajos az ide
gen védszenthelyett először alkalmazta Szt. László
képét, mely Rudolf királyig volt divatban. II. Má
tyás kezdte a védszent helyére a király álló alakját
veretni. Magyarország címere először Nagy Lajos
alatt fordul elő az aranyakon, Szűz Mária képe
pedig Hunyadi Mátyás alatt. A M. Mátyás király
kora óta általánosan el volt terjedve Európában.
Vasziljevics Iván orosz nagyfejedelem (1462—
1505) első aranyait magyar mintára verette;
Hunyadi Mátyás aranyainak másnemű utánzatait
is ismerjük. Később a M.-at Batenburg, Berg's
Heerenberg, Castiglione, Correggio, Emden, Geldern, Lengyelország, Livorno, Messerano, Oberys-,
sel, Ostfriesland, Savoya, Thoren és Zwoll utá
nozta. (Az emdenieken pl. rövidítve ezt a fel
iratot találjuk: Ducatus valorü Hungáriáé, a
livornóiakon pedig ezt: Ad bonitate aurei Hungarici _Lttarwi).Danzig,Riga városokban a M.-akat
ellen jegygyei ellátva bocsátották forgalomba. Má
tyás király aranyainak (Rabendukaten) külföldön
varázserőt is tulajdonítottak s mint amuletteket
hordozták.
Magyar aranyjáradék, 1. Aranyjáradék.
Magyaratád, kisk. Somogy vm. igali j.-ban,
(1910) 909 magyar lak., postahivatal; u. t. Répás.
Magyar Athenás, az első magyar nyelvű
irodalomtörténeti munka, melyet Bod Péter (l.o.)
adott ki 1766. Majd 500 magyar írónak betűrendbe
szedett életrajza, munkáik jegyzékével s itt-ott
némi kritikával kísérve, mely azonban többnyire
puszta die3áret. — Új magyar Athenás c. alatt
Sz. Kiss Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner
Gusztáv 1887. kiadtak egy hasonló művet, a ma
gyar prot. egyházi írók életrajzgyüjteményét.
Magyarázás, a gondolat világossá tevése; en
nek igen sok módja van és ezért a M. is sokfélét
jelent. Az összetettet magyarázzuk, ha alkotóré
szeire bontjuk; az egyest, ha neme alá sorozzuk,
a részlegest az egyetemesből, az okozatot okából,
az okot hatásaiból, a változást törvényeiből, a
félig tudatost, ha tudatossá tesszük stb. Egész
ben M. lényegében a részlegesnek egyetemes alá
való sorozása, mini már a görög logikusok mon
dották. L. még irodalmi müvek M.-ára vonatko
zólag : Értelmezés, Értekezés és Hermeneutika.
Magyarázattan, 1. Hermeneutika.
Magyarázó könyvek, 1. Exegetikus könyvek.
Magyarbagó, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi
j.-ban, (1910) 656 oláh és magyar lak.; u. p. és u. t.
Magy ariapád.
Magyarbaksa, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban,
(1910) 345 oláh és magyar lak.; u. p. és u. t. Diósad.
Magyar balzsam, 1. íenyö.
Magyarbánhegyes(azelőtt:_Báw/fe9?/«s),nagyközség Csanád vm. mezőkovácsházi j.-ban, (1910)
3658 magyar lak., vasútállomás, posta-, táviróés telefonhivatal.
Magyar Bank és Kereskedelmi Részvény
társaság, eredetileg Magyar Kereskedelmi Rész
vénytársaság címen alakult 1890. Alap tökéje
1.200,000 forint volt, amelyet 1913 végéig foko
zatosan 66 millió K.-ra emelt. Az intézet a bank
üzlet összes ágaival ós az árúüzlettel foglalkozik,ez
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utóbbival főképen a keleti államok felé. Keleti
Sokjai és képviseletei a m. kir. kereskedelmi mú
zeum üzleti teendőit is végzik. Az intézetnek már
az első években sikerült a kávé-, gyarmatáru- és
déligyürnölcsbehozatalt, amely akkor túlnyo
móan Triesten át bonyolódott le, jórészben Fiume
felé terelni. Meghonosította nálunk a déligyü
mölcs nagypiacát; a cserzőanyagüzletet a kül
földi cégektől függetlenítette. Nagy súlyt helye
zett a gépüzletre; átvette a m. kir. államvasutak
gépgyárának főképviseletét és szervezte a hazai
gópgyártmányok kivitelét a keleti és nyugati
államokba, sőt a tengerentúlra is. A magyar sónak
piacot teremtett a Balkánon, Oroszországban,
Afrikában és Dél-Amerikában s a pénzügyminisz
térium megbízta a ni. kir. sójövedék képvisele
tével. A M. jelentékeny szerepet visz az ország
minden nagyobb pénzügyi műveletében; az
ipari életben pedig alapításaival és érdekkörébe
vont vállalataival, különösen tégla- és cement
gyárakkal, az építőipar, továbbá a gépipar, szesz
es söripar, a vegyi, szövőipar föllendítésével,
nagyrészt vidéki gyárak alapításával. Több helyi
érdekű vasutat is létesített, mint az aradhegyaljai,
marostordai, trencsénmegyei stb. vasutakat. Kül
földi összeköttetései által jelentékeny tőkemennyi
séget bocsátott a magyar közgazdaság szolgálatába.Törlesztésesés függőkölcsönökben közel száz
millió K-t bocsátott a városok rendelkezésére.
Magyar Bánya- és Eohóvállalatok Egyesü
lete. Célja a magyar bánya- és kokóvállalatokat
közös érdekeik megvédésére és ápolására egye
síteni. Minden olyan intézkedés ki van zárva az
egyesület működési köréből, amely a termelés
mennyiségét vagy az árképzést befolyásolná. A
tagok évi átlagos munkáslétszámuk után fizetik
tagsági díjukat.
Magyarbarnag, kisk. Veszprém vm. veszprémi
j.-ban, dőlő) 221 magyar és német lak., u. p. ós
u. t. Nagyvázsony.
Magyar batik, 1. Lángolt bársony.
Magyarbecze, kisk. Alsó-Fehér vmegyo nagyenyedi j.-ban, (1910) 673 magyarlak., u. p. és u. t.
Magyarlapád.
Magyar Békeegyesület (teljes címe: Magyar
Szent Korona Országainak Békeegyesülete), 1895
dec. 14. alakult Budapesten Jókai Mór, Berzeviczy Albert, Suttner Berta bárónő stb. közremű
ködésével. Célja a békemozgalomnak terjesztése
általában és a kötelező választott bíróságok in
tézményének propagálása különösen. Ennek érde
kében előadásokat rendez, népszerű röpiratokat,
Évkönyvet, 1912 óta pedig külön folyóiratot:
Nemzetközi Élet is ad ki. Kapcsolatot tart fenn
a külföldi rokonegyesületekkel és a berni közép
ponttal és minden nemzetközi békekongresszuson
képviselteti magát. Elnöke Criesswein Sándor. L.
Békeegyesüleiek.
Magyarbél, kisk. Pozsony vm. szenezi j.-ban,
(i9io) 1140 magyar lak., vasúti megállóhely,
postahivatal, u. t. Szencz.
Magyarbénye, kisk. Kis-Küküllő vm. hosszú
aszói j.-ban, (i9io) 1349 oláh ós magyar lak., u. p.
os u. t. Szépmező.
Magyarberéte (azolőtt: Szászbréte), kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni j.-ban, (1910) 411 ma
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gyar és oláh lak., u. p. Somkerék, u. t. Somke
rék-Udvarhely.
Magyarberkesz (azelőtt: Sáros-Magyaroerkesz), kisk. Szatmár vm. nagysomkúti j.-ban,
(1910) 564 magyar és oláh lak., postaügynökség,
u. t. Nagysomkút.
Magyarbikal, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi
j.-ban, (1910) 907 magyar lak., u. p. és u. t. Bánffyhunyad.
Magyarbodza (azelőtt: Bodzaforduló), szét
szórtan elterülő s 6 kerületre oszló nagyk. Há
romszék vm. sepsi j.-ban, daio) 5366 oláh és ma
gyar lak., posta- ós táviróhivatallal. Hozzátarto
zik Krásznatelep és a bodzái vámtelep. A német
lovagrend, melynek a Barezaság jutott ado
mányul, a Bodzát is elfoglalta, de túlkapásai
miatt a király 1225. kiűzte a lovagokat birodal
mából. A Bodza ekkor királyi várrá lett, Törcsvárhoz csatoltatott s mint ilyen fordul elő 1509.
is; 1583 okt. 1. Báthory Zsigmond a Bodza
mezőt Brassó városnak adományozta. Brassó ké
sőbb elveszte bodrai birtokai nagy részét s azok
a Béldiek és Mikesek kezére jutottak.
Magyarbogáta, község, 1. Felsöbogáta.
Magyarbóly, kisk. Baranya vm. baranyavári
j.-ban, (1910) 1479 német, magyar és szerb lak.,
vasútállomás, posta- és táviróhivatal.
Magyar borok. Magyarország szőllőterülete
kereken 319 ezer hektár, amelyen rendes évek
ben 4—5 millió hl. bor terem. E borok össze
tételre és jellegre nézve változatosak, az egész
termésnek mintegy 94°/0-a közönséges bor, a
többi pedig (5%) nehezebb pecsenye és (1%) cse
megebor. Szín szerint boraink túlnyomó része
(76°/0) fehér, 18%-a siller és csak 8%-a vörös.
Az 1908. évi XIJVII. t.-c. végrehajtására vo

natkozó 112000/1908. számú földniivelésügyi mi
niszteri rendelet az országot 23 borvidékre osztja.
Ezek: 1. a tokaji, 2. ruszt-sopron-pozsonyi, 3. pest
nógrádi, 4. buda-saskegyi, 5. somlyói, 6. neszméíyi, 7. egri, 8. gyöngyös-visontai, 9. miskolczabauji, 10. szerednye-ungvári, 11. beregszásznagyszőllősi, 12. érmellóki, 13. ménos-magyarádi,
14. versecz-fehértemplomi, 15. szekszárdi, 16.
villány-pécsi, 17. badacsonyi, 18. balatonmelléki,
19. erdély-marosmenti, 20. erdély-küküllőinenti,
21. erdélyi, 22. alföldi és 23. fiumei borvidékek.
A magyar borok között első helyen áll a tokaji
és pedig az aszú és szamorodni, melyek a világ
legjobb csemege-, illetőleg pecsenyeborai közé
tartoznak. A fő szőllőfajta itt a furmint. Kitűnő
csemego- ós pecsenyeborok teremnek az erdélyi
hegyalján is az erdély-marosmenti és erdólyküküllőmenti borvidéken; ahol kivált a leánykaszöllö bora jobb évjáratokban kitűnő illatával és
zamatjával párját ritkítja. Az erdélyi asztalibo
rok is kitűnnek finomságukkal és kellemes sa
vukkal. Igen finom asztali, jobb évjáratokban ki
tűnő csemege- és pecseuyeborok a szerednyoiek,
melyekben az erő ós testesség párosul az északi
borokat jellegzö finom ízzel és zamattal. Jobb s
részben nehezebb fehér boraink közé tartoznak
még a beregszászi, a miskolcz-abauji, a badacsonji, somlyai, neszmélyi, ruszt-sopron-pozsonyi
borvidékek borai, melyek közül a somlyait,
rusztit külföldön is jól ismerik.
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Jó asztaliborok az érmelléki, niagyarádi, balatonmelléki borvidékek borai. Legnagyobb bor
vidékünk az alföldi, mely az ország szőllőterületének 43°/o-át teszi, viszont ennek mintegy 4/6-öd
része a homoki szőllő. A sokféle szőllőfajta, mű
velés és évjáratbeli eltérések szerint az alföldi
borvidék borai változatosak ugyan, de egészben
véve sokkal több elismerést érdemelnek, mint
amennyivel általában találkoznak. Helyes keze
lés mellett ezek a borok bármely borvidékünk
asztaliborával kiállják a versenyt s nagyobb tö
megükkel s viszonylag mérsékeltebb árakkal a
kereskedelemben nagyobb forgalomnak képezik
anyagát. Túlnyomó részben fehér borok, de a
kadarka-siller, mint a kisgazdák termése, szin
tén lényeges hányadrészt tesz ki.
Nevezetesebb vörös bort termő vidékeink Eger,
Gyöngyös-Visonta, Ménes, hol jobb évjáratokban
a kadarka aszus bogyóiból vörös aszút is készí
tenek, továbbá Szekszárd, Pécs-Villány s a Buda
sashegyi borvidék. Egyes nagyobb szőllőgazdaságok az alföldi borvidéken is termelnek elég
jóminőséga vörös bort. A versecz-fehértemplomi
borvidéken házasításra való fehér borok mellett
a kadarkából, burgundiból s kisebb részben
othellóból szép színű vörös borokat szüretelnek,
amelyek más vidékek gyengőbbszínű vörös bo
rainak javítására alkalmasak.
Magyarország bortermése, bár a filloxera által
elpusztított területek teljesen felújítva még nin
csenek, ma mégis elérte már a filloxera előtti
idők termését, amennyiben a régebbi szőllöterületek nagy részének felújítása mellett különösen
a homokvidékeken sok újabb terület került szőllőmüvelés alá. A szöllőtelepítás az újabbi időkben
a termelési költségek lényeges emelkedése s az
értékesítés nehézségei miatt kevés haladást
mutat. A magyar borok túlnyomó része belföl
dön ós Ausztriában kerül fogyasztásra. A vám
külföldre kivitelünk kevés.
A borkezelés terén általában még sok a kivánni való, bár újabb időben a pincegazdasági
ismeretek terjedése megállapítható. Ennek a cél
nak áll szolgálatában a budafoki m. kir. pincemesteri tanfolyam, mely egyrészt gyakorlati
pincemesterek rendszeres vezetése, másrészt idő
szaki tanfolyamok tartása, szakkérdésekben ta
nácsadás ós vándorpincemestereknek a terme
lökhöz kiküldése által a borászati ismeretek ter
jesztésének ügyét szolgálja. Ugyancsak a borá
szati érdekek és a borértékesítés előmozdítását
szolgáljákaz Országos központi mintapince Buda
pesten, valamint a most létesítésre került sátor
aljaújhelyi, miskolczi, beregszászi, bihardiószegi,
dicsőszontmártoni, ménesi, pécsi és badacsonyi
állami közpincék. L. még Bor és Magyarország
(szőllészet).
Magyarborosbocsárd (most: Borosbocsárd),
kisk. Alsó-Fehér vm. magyarigeni j.-ban, (1910)
Í277 oláh lak., u. p. és u. t. Magyarigen.
Magyarborzas, kisk. Szolnok-Doboka vmogye
kékesi j.-ban, (1010) 812 oláh és magyar lak.,
postaügynökség, u. t. Kékes.
Magyarbőd (azelőtt: Bőd), kisk. Abauj-Torna
vinegye füzéri j.-ban, (1910) 672 magyar és cirány lak., posta- és táviróhivatal.
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Magyarbölkény, község, 1. Alsóbölkény.
Magyar bőr, így nevezik külföldön a faggyú
val itatott, timsós lében pácolt szarvasmarhabőrt, melyet nyereg- és szíjgyártásra használnak.
Magyarbrettye, kisk. Hunyad vm. hátszegi
j.-ban, (1910) 223 oláh és magyar lak., vasútállo
más távíróval, u. p. Oláhbreítye.
Magyar-Brod, város Morvaországban, 1. Ungarisch-Brod.
Magyar bucó (állat), 1. Bum.
Magyarbükkös, kisk. Alsó-Fehér vm. maros
újvári j.-ban, (1910) 839 magyar lak., postahiva
tallal, u. t. Marosbogád. Már 1343. említik Bykus
néven. Itt született 1607. Kemény János fejede
lom, kinek kúriája, melyet ő maga épített 1651.,
romlásnak indult.
Magyar címer, 1. Magyarország.
Magyarcsaholy, kisk. Szilágy vinegye tasnádi
j.-ban, (íoio) 1162 magyar lak., posta- ós táv
beszélőhivatal.
Magyarcsanád, nagyk. Csanád vmegyo köz
ponti j.-ban, (1910! 3105 oláh, magyar és szerb
lak.; vasúti állomás, postahivatal és telefon
állomás. A község Csanádtól, Szt. István roko
nától nyerte nevét, ki Ajtony fölötti győzelméért
kapta várát, amely várispánság székhelye volt.
Szt. István itt püspökséget (1. Csanádi püspök
ség) s felsőbb tanintézetet állított (első püspöke
G-ellórt volt). M.-on koronáztatott 1041 mára
22. Aba Samu királlyá; ugyanez 1043. az itt
tanácskozó urak közül 50-ot puszta gyanúból ki
végeztetett. 1046-ban, Péter király második ural
kodása alatt, az itt tartott országgyűlés küldött
követséget I. Endréért Oroszországba. 1514-ben
Dózsa György parasztvezór M.-ot elpusztította s
püspökét, Csáky Miklóst karóba húzatta.
Magyarcséke, kisk. Bihar vm. magyarosokéi
j.-ban, (1910) 1704 oláh és magyar lak., szolgabírói
hivatal, járásbíróság szókhelye, vasútállomás,
posta-, távíró- és tolefonhivatal.
Magyarcserged (azelőtt: Nagycserged), kisk.
Alsó-Fehér vm. balázsfalvi j.-ban, (1910) 1138 oláh
lak., u. p. ós u. t. Balázsfalva.
Magyarcsernye (azelőtt: Magyarczemya),
nagyk. Torontál vm. zsombolyai j.-ban, (1910) 4138
magyar, német ós szerb lak.; vasútállomás,
posta-, táviró- és távbeszélőhivatal.
Magyarcsesztve, kisk. Alsó-Fehér vm. maros
újvári j.-ban, (1910) 736 oláh, magyar és cigány
lak.; postaügynökség, u. t. Marosújvár.
Magyar csille (tány.). A bányákban termelt
anyagok szállítására régebben használt négyke
rekű szállítóeszköz, melynél a hátulsó kerekek
átmérője nagyobb, mint az elsőké és a megrakott
csille súlypontja a hátulsó tengelyen van, ennek
következtében könnyen két hátulsó kerekére ál
lítható és ezeken minden irányban könnyen for
dítható.
Magyardécse, kisk. Szolnok-Doboka vm. beth
leni j.-ban, (1910) 1666 magyar lak.; u. p. Árpástó,
u. t. Retteg.
Magyar délkeleti h. é. vasút, Marosillyótől
Lúgoson és Gátalján át Verseezig- terjedő, rendes
nyomtávolságú, gőzüzemű, 187 1 km. hosszú
h. é. vasút a Máv. üzemében. Megnyílt 1896—98
között.
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Magyardellö, kisk. Torda-Aranyos vm. marosludasi j.-ban, (1910) 370 magyar lak.; u. p. és u. t.
Kerelőszentpál.
Magyar dénár. Az első M.-t Szt. István verette,
ki Bajorországból hozta az első pénzverő meste
reket. Jó ideig ezek a kis ezüst dénárok voltak
az egyedüli magyar pénzek, melyek külföldi
pénzekkel vegyesen voltak forgalomban. Súlyra
nézve a M. fele a német dénárnak; mig ugyanis
az egykorú bajor dénárokból 30 darab nyom
45 gr.-ot, addig I. István és utódainak érmeiből
45 gr.-ra 60 db. esik (Béthy, C. N. H. L, 11).
Mint a magyar aranyoka',, úgy a M.-t is utánoz
ták külföldön. így I. István ós I. Béla dénárait
a Balti-tengermelléki vend hercegek, Hunyadi
Mátyás, II. Ulászió stb. dénárait a moldvai hoszpodárok (Lupusán Sándor ós Heraklides János),
a habsburgkoriakat a bozzolói (Scipio Gonzaga)
és mirandolai (Alexander Pico) hereegek. A
M.-verés Mária Teréziával szűnt meg. II. József
alatt vertek ugyan 1788. Bécsben I Denarius
Hungar. felirattal pénzt s ennek a mintájára
Körmöczbányán is Ein Hungarisch felirattal, de
ezek már rézből készültek s talán nem is voltak
forgalomban. L. még Dénár.
Magyar Derby, 1. Egyesített Nemzeti-Hazafidíj.
Magyarderzse, kisk. Szolnok-Doboka vm. sza
mosújvári j.-ban, (i9io) 922 oláh és magyar lak.:
postaügynökség, u. t. Pánczólcseh.
Magyardiószeg, kisk. Pozsony vm. galántai
j.-ban, (1910) 2997 magyar és tót lak.; cukorgyá
rak, posta-, táviró- és telefonhivatal.
Magyar diszítmény, 1. Díszítés.
Magyar doctrinaire-ek, 1. Centralisták.
Magyar dohány (nsv.), a Nicotiana rustica, 1.
Dohány.
Magyar domb egyház, kisk. Csanád vm. battonyai j.-ban, (1910) 493 magyar lak.; u. p. és u. t.
Dombegyház.
Magyar drágakő, 1. Opál.
Magyar dráma, 1. Magyar irodalom.
Magyardúd, község, 1. DM.
Magyaregregy, 1. kisk. Baranya vm. hegyháti
j.-ban, (1910) 1333 magyar lak.; postaügynökség,
u. t. Kárász-Köblény. Határában a régi Máravár
romjai. — 2. M. (újabban: Alsóegregy), kisk.
Szilágy vm. zilahi j.-ban, (1910) 847 oláh és ma
gyar lak.; posta- és telefonhivatallal.
Magyaregres, kisk. Somogy vm. kaposvári
j.-ban, (1910) 789 magyar lak.; vasútállomás,
u. p. Hetes, u. t. Somogyjád.
Magyar egyházirodalmi iskola, neve a kat.
papnevelőkben fennálló irodalmi egyesületeknek,
amelyekben a növendékpapok magukat az írás
művekben gyakorolják és részint eredeti munká
kat adnak ki, részint hírneves külföldi műveket
ültetnek át. A M.-k számos kitűnő munkával gya
rapították a kat. egyházirodalmat.
Magyar emigráció. Kettőt ismer ilyet a ma
gyar történelem, t. i. a II. Rákóczi Ferencet (1. 0.)
és az 1849-iki emigrációt. Ez utóbbi nagy emi
gráció élén maga a volt kormányzó, Kossuth
Lajos állott (1. 0.). A magyar emigránsok 1849
aug. 19. és 24-ike közt, Kossuth kíséretében, v.
külön csapatokban, Orsovánál hagyták el Magyar
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ország határát. Ezek közt voltak gr. Batthyány
Kázmér, a magyar kormány debreceni külügymi
nisztere, Szemere Bertalan miniszterelnök, Bem,
Mészáros Lázár, Perczel Mór, Dembinski, Kmety,
Guyon, b. Stein tábornokok, a lengyel Visocky,
Zamoisky, Bulharin, gr. Monti, az olasz légió
vezére, gr. Batthyány István, gr. Vay László,
Ihász Dániel, Asbóth Sándor ezredesek, Balogh
János, Ludvigh János, Perczel Miklós, Bittó
István, Hajnik Pál, Házmán Ferenc, Katona
Miklós, Berzenczey László képviselők s többnyire
kormánybiztosok, Egressy Gábor, a nagy színész
ós kormánybiztos, Gyurman Adolf és Bangya
János hírlapírók stb. Batthyány Kázmérral együtt
ment neje; Kossuthot és Perczel Mórt csak ké
sőbb követhette családja. Szemere Bertalan,
Hajnik, Bittó és Ivánka Zsigmond előlege
sen ellátván magukat útlevelekkel, szerencsésen
Franciaországba v. Angliába jutottak, hol velők
csak későbben találkoztak az emigráció többi
tagjai. Mások, mint a nemzeti kormány politikai
s diplomáciai ügyvivői, már külföldön voltak;
igy gr. Andrássy Gyula a fényes portánál, Szalay László Angliában, gr. Teleki László a francia
udvarnál, Beöthy Ödön bihari főispán s főkormánybiztos; megmenekültek továbbá: Irányi
Dániel, Beniczky Lajos, b. Jósika Miklós, Vukovich Sebő igazságügyminiszter, Horváth Mihály
püspök, kultuszminiszter, Almásy Pál, a kép
viselőház elnöke Debreczenben, Gorove István,
gr. Teleki Sándor, Pulszky Ferenc, Rónay Já
cint, Asztalos Lónyay Menyhért, gr. Bethlen
Gergely, gr. Gsálty László, nemeskéri Kiss Miklós
ezredes, Csernátovy Lajos, Türr István, későb
ben olasz tábornok, ki Napóleon császár rokon
ságába házasodott, Simonyi Ernő, b. Majthényi
József főrendiházi jegyző, Ács Gida ref. lelkész,
a két Szabó s Mednyánszky Sándor ezredesek,
Thaly Zsigmond stb. Végre egyesültek ezekkel a
komáromi kapitulánsok: Klapka György tábor
nok, UjMzy komáromi polgári biztos, gr. Ester
házy Pál, Puky Miklós stb. A hazát elhagyták,
de a hazafiak emigrációjától elkülönözve éltek: a
Klagenfurtba internált Görgey Arthur, ki vegyé
szeti tanulmányaiba temetkezett, s az ÉszakAmerikában megtelepedett Madarászli&szló debreczeni rendőrfőnök.
Az ország déli határán, Kossuth társaságában
említett menekültek, mintegy 3686-an, Viddinben
a török földre érkezve, kénytelenek voltak fegy
vereiket a törökök kezébe letenni, s magukat a
szultán oltalmába ajánlották. A nemesszívü szul
tán igen nehéz helyzetben volt. Az ausztriai csá
szár a magyaroknak, az orosz cár pedig a len
gyeleknek kiadatását fenyegető hangon köve
telte. A porta kitérő választ adott, mire az orosz és
osztrák nagykövetek ultimátumot adtak át, mely
ben kétszer 24 óra alatt egyenes választ kíván
tak, ellenkező esetben a diplomáciai összeköttetés
megszüntetésével fenyegetőztek. A nagyvezér
azonban a szultán nevében megtagadta a kiada
tást, mire az orosz és osztrák nagykövetek a
diplomáciai viszonyt megszakították. Szeptem
ber 18. értésükre adatott a legnagyobb veszély
ben forgó menekülteknek, hogy a porta a fenye
gető két nagyhatalom irányában az által remél a
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bajból kivergödití, ha az emigránsok az iszlámra angol s amerikai szabadságszerető népeknél, kény
áttérnek. Ez az ajánlat különböző hatást s el szerítve ezáltal a népektől függő kormányokat
határozást idézett elő a menekültek soraiban. is a zsamokilag eltiport magyarság felkarolására.
238 egyén, ezek közt nemzetiségre nézve 216 Angliából 1854. hajózott ,át Amerikába, hogy
magyar (8 nő), 7 lengyel, 15 olasz, 3 tábornok megköszönje az Egyesült-Államok kongresszusá
(Bem, ki mindenre kész volt, csakhogy gyűlölt nak s elnökének az emigráció menekülhetését
ellenségével, az orosszal verekedhessek, Kmety Kutahiából. Az angol nyelvet annyira sajátjává
és Stein), 3 ezredes és alezredes, 60 más főtiszt s tette, hogy ékesszólását a született angolok is bá
172 altiszt és közlegény, a képviselők közül Ba multák.
logh János csakugyan áttértek. A többiek azon
Kossuthnak Amerikából visszatérése után kö
ban, élükön Kossuthtal, kijelentették, hogy ké vetkezett a M. politikai és diplomáciai szerep
szebbek magukat a bakó bárdja alá kiszolgál lése. Ezzel telt el a száműzetés mintegy tíz
tatni, mint atyáik hitét elhagyni.
évig tartó második időszaka. III. Napóleon francia
Azalatt, a diplomáciai tárgyalások során, a csá császárnak az olasz függetlenség érdekében Ausz
szári udvarok némileg engedtek dölyfös köve tria ellen kezdett háborúja, melyben kezdettől
teléseikből s már csak annyit kívántak, hogy a fogva résztvett a magyar emigrációnak ezentúl
menekültek Törökország belsejében őriztessenek. Olaszországban tartózkodó tekintélyes része, élénk
Emellett a bécsi kormány Hauslab tábornokot reményekre ébresztette őket. A villafrancai béke
avégett küldte Viddinbe, hogy ott a magyar mene nagyon lehangolta e reményeket, bár Napóleon s
külteket amnesztia Ígéretével hazacsalogassa. S az olasz miniszter, Cavour érdekei még folyvást
talált is sokakra, akik az eddig történtek folytán szükségessé tették a közreműködést s a magyar
elcsüggedve, hajlandók voltak a hazájukba vissza kérdés fentartását. De Garibaldi felkelése, ki
térést kockáztatni. Nemsokára 2000-nél több mene nek harcaiban számos magyar emigráns (ezek
külttel tért vissza az értük küldött néhány gőzhajó, közt Türr tábornok) jelentékeny részt vett, szük
kiket a Viddinben maradtak a bosszankodás és ségtelenné tette a külháborut; Olaszország ön
megvetés minden jelével kisértek. A porta most erejével felszabadította magát. Napóleon pártfo
az emigránsok jövő tartózkodási helyéül a határ gása megszűnt, Cavour is meghalt s, ezzel véget
tól távolabb fekvő Sumlát tűzte ki. Az emigráció ért a magyar száműzöttek tettleges működése s
vezére ez alkalommal Viddinpiacának egyik erké Kossuth ez irányban való szereplése. Az emigrán
lyéről beszédet mondott, tudatva a nagylelkű szul sok legnagyobb része meggyőződött, hogy kültán elhatározását, hogy atyai oltalmát a magyar földröfhazájának segélyt nem várhat. Ily han
emigránsoktól, kiknek üdvözletét s áldását küldi, gulatban találta őket az 1867-ikl kiegyezés és am
soha meg nem vonja, még akkor sem, ha ez bi nesztia s azok nyomán, kik már előbb jónak látták
rodalmának veszélyét idézné elő. Okt. 29. kezdő maguknak kegyelmet kieszközölni, most már, igen
dött meg a kivándorlás Viddinből Síunla felé több kevés kivétellel, tömegesen visszatértek a hazába.
Az emigrációban fő szerepet vittek Kossuthon
csapatban. Az első csapatot, mely 400 főnyi len
gyelből állott, Bem, most már Murád pasa vezé kívül gr. Teleki László, Ludvigli János, Bulszky
relte s hozzá csatlakozott Mészáros és Vay László; Ferenc, Klapka tábornok, b. Jósika Miklós, gr.
okt. 31. következett 102 olasz, Monti gróf vezér Andrássy Gyula stb. Küzdelmük nem mondható
lete alatt, nov. 1. indultak a renegátok Stein (Fer- eredménytelennek. «Odisszeájuk — irjaPulszky—
had) és Kmety (Khamil, később Iszmail pasa.) megszerezte a magyar névnek a tiszteletet még
alatt, 165 főre menő csapatban; a költözést nov. 3. az óceánon túl is; ha szenvedtek, szenvedéseik
a magyarok, 320-an fejezték be. kiket Kossuth, csak egyéniek maradtak, mig a nemzet ismere
Batthyány Kázmér gr. s a két Berezel, Házmán tessé lett ott is, ahol azelőtt nevét is alig hal
Ferenc, Balogh János, Egressy Gábor stb. vezet lották*.
tek. Sumlában hónapokig kellett belebbezve ma Irodalom. Veress Sándor, A magyar emigráció Keleten,
radniuk, s ekkor se engedtetett nekik szabad távo 1P89; Egressy Gábor naplója ugyané tárgyról; Kossuth
Irataim az Emigrációból, 1880—82; Szemere Bertalan
zás, sőt nemsokára Kis-Ázsiának Kutahia nevű, Lajos,
Naplója, 1869 ; Pulszky Ferenc, Életem és korom, 1884; Pap
kietlen, kopár vidéken fekvő városába belebbez- János emigráns jegyzetei nyomán: Szalcer Sándor, A ma
tettek, hova 1850 ápr. 12-én érkeztek. Helyzetük gyar emigráció Törökországban 1849—61; Dancs Lajos, Töre
dék tíz éves emigracionális élményeimből; László Károly,
mindinkább csüggesztő és vigasztalan lett. Ezt Napló-töredék,
a török és amerikai emigrációból, 1887;
Kossuth a kétszínű európai diplomáciának, külö Figyelmessy Emlékiratai, Kacziány Géza közlése a Magyar
nösen a nagyon is óvatos lord Palmerstonnak tu ország 1914. évf.
lajdonította. Végre az északamerikai EgyesültMagyar Emléklapok, szépirodalmi és történeti
Államok léptek erélyesen közbe s kieszközölték, folyóirat, melyet a szabadságharc leverése után a
hogy Magyarország volt kormányzója amerikai legjelesebb magyar írók támogatásával Szilágyi
hadihajón a szabad államok földére vitessék, mint Sándor szerkesztett 1850. Összesen csak 7 füzete
ezek vendége. Kossuth Gibraltárban elhagyta az jelenhetett meg, mert a rendőrség elkobozta ós
amerikai hajót s angol hajón, miután a Francia betiltotta. Szilágyi ekkor Magyar írók Füzetei
országon való keresztülutazást Napóleon, a köz c. alatt folytatta, de szintén csak négy füzetet
társaság elnöke, nem engedte meg, átment An adhatott ki (ezek együtt Magyar IrókAWuma c.
gliába s előbb annak nagyobb városaiban, majd alatt is), majd mint Pesti Röpívek folyt tovább.
az északamerikai szabad államokban körutat téve,
Magyar építészet, 1. Magyar művészet.
fényes szónoklataival ismertette a magyar nemzeti Magyar Erczhegység, hazánknak egyik leg
ügyet, a szabadságharcot s ennek elbukása okait. dúsabb érctermő hegysége, az ÉNy.-i Kárpátok
Rajongó részvétet ébresztett a magyarok iránt az vulkánikus zónájának tagja, Bars és Hont Várü á ' a i Nagy JLexSíona. XllL
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megyékben. Telérei utóvulkáni működés folytán huszárok egészen 1600-ig használták, mig Felsíkeletkeztek zöldkő vesedéssel (propilitosodás). Leg Magyarországban a városi polgárságnál s a cserégibb itt a bányászat hazánkban (arany-, ezüst-, hekből toborzott gyalog zsoldosoknál a XIV. sz.
réz-, ólomércek). Legmagasabb pontjai: a Gold- közepétől kezdve a tusával ellátott számszeríj
brunn (1266 m.), Szuchahora (1227 m.), Laurin terjedt el. Ugyanezek nehéz lándzsát használtak,
(1026 m.), a Szitnya v. Attila-hegy (1011 m.), míg a magyar lovasságnál megmaradt a könnyű
a Paradicsomhegy és a Kálvária-hegy Selmecz- lobogós kopja, mely megvolt az avaroknál ós bol
bánya meilett. Tőle teljesen különálló a Szepes- gároknál is. A kard a honfoglalóknál csak a leg
előkelőbbeknek volt a fegyvere. Egyélű, görbe,
Gömöri Érczhegység (1. o.).
Magyar-erdélyi szarvasmarha, a podoliai könnyű szablyából állt, mely könnyű lovasnak
szarvasmarhafajták csoportjába tartozik s azok sokkal alkalmasabb a kétélű, egyenes kardnál.
legkiválóbbika. Eredete bizonytalan, de valószínű, Szt. István korától kezdve azonban mind nagyobb
hogy ezelőtt 1000 évvel a magyarok vándordí keleté lett az utóbbinak. A pallosszerü egyenes
jukban a mai .Oroszországból hozták magukkal, kardforma uralkodó volt az egész középkoron át,
mert hazánk ÉK.-i határától kezdve Oroszország s utoljára II. Rákóczi Ferenc vértes ezredénél
belsejéig a mienkéhez hasonló, ámbár kevésbbé jó találjuk. De már 1600-tól kezdve mindinkább ki
marha van elterjedve. A M. ezüstfehér v. darvas szorítja a pallost a szablya, csakhogy a XIV—XV.
színű ; teste középnagy és igen tetszetős alakú, sz.-ban markolata ugyanolyan volt, mint a. nyu
azonban ritkán kifogástalan, mert az ágyék na gati típusú kétélű egyenes kardoké. A Velencé
gyon hosszú, a far sokszor csapott és gyakran kis ben és Genuában készült jobb vasú, nyugati tipusú
méretű s a lábak elől térdes, hátul gacsos állá szablyákat a törökök frengi-nek nevezték, ebből
súak. Termelései között első helyen az erőterme lett a fringia. A XVII. sz. vége felé tűnnek föl a
lés áll, melyben minden más marhafajtát felül kengyeles kézmentővel ellátott kardmarkolatok,
múl, mert habár vannak szarvasmarhafajták, amik főleg a huszárkardokat jellemzik a kurucmelyek nagyobb erőt tudnak kifejteni, mint a kor és 1848 közti időkben. A huszárokkal együtt
M., de azok nem képesek vele gyorsaság és ki nyugaton is elterjedt ez a kardtipus. A páncélzat
tartás tekintetében mérkőzni. Hosszú hizlalásra kifejlődése idejében, 1500 felé jött használatba a
alkalmas, hizékonysága elég jó. Tejelékenysóge négyélű, keskeny és hosszú hegyes tör, melyet a
igen csekély, mert az évi tejmennyiség nagyban huszárok a jobboldalon a nyereg alá kötve visel
véve alig tehető 800 liter évi átlagra, de a tej tek ; a kuruc időkkel ment ki a használatból. A
igenkövér,átlagban 4'16°/0 zsírt tartalmaz. Kiváló csákány v. balta ősidőktől fogva megvolt a keleti
tulajdonságai a M.-nak még igénytelensége s ed nomádoknál; de volt a honfoglalóknál, főleg a
Tisza vidékén, egy könnyebbfajta csatabárd-tipus
zett, egészséges volta. L. még Szarvasmarlm.
Magyar északi vasút. Budapest—Salgótarján is, mely a Közép-Volga vidékéről származik. A
közt egy részvénytársaság építette 1863.1868-ban középkor folyamán aztán a német és szláv jel
legű, nagy és széles pengéjű csatabárd és sze
államosították.
Magyar északkeleti vasút, 1. Északkeleti kerce terjedt el; ilyennel ábrázolják középkori
emlékeink Szt. Lászlót is. A XVI. sz.-tól kezdve
vasút.
Magyar északnyugati h. é. vasút, Üzbégtől a madárorrú lyukasztós csákány és a fokos lett
Lipótvárig, Nagyszombattól az osztrák határig ismét általános. A buzogány a tatárok fegyverei
(Lundenburgnál) és Jabláncztól Berezóig terjedő, közé tartozik; nálunk Kun László idejétől fogva
114-1 km. hosszú, rendes nyomtávolságú, gőz kezd terjedni, de nagyobb divatja a XV. sz. má
üzemű h. é. v. a Máv. kezelésében. Megnyílt 1897— sodik felénél nem régibb s nemcsak fegyver volt,
hanem vezéri jelvény is. A neliéz páncélzatot
1900.
sohasem szerette a magyar lovas, egész taktikája
Magyarfa (növ.), 1. Akácfa.
Magyarfalu, 1. kisk. Pozsony vm. malaczkai a támadásra, nem pedig a védelemre volt beren
j.-ban, (i9io) 2530 tót, cseh, morva, német és ma dezve. A honfoglalók ismerték ugyan a perzsák
gyar lak., vasútállomás, posta- és táviróhiva- útján a sodronykarikákból font. úgyszintén a
tallal, nagy cukorgyárral. — 2. M., kisk. Liptó pikkelyes páncélt is, de csak a legelőkelőbbek
vm. liptószentmlklósi j.-ban, (1910) 287 tót lak.; viselték, ehelyett még a XIV. sz.-ban is el volt
terjedve a bőrpáncél, az ú. n. korszovágy. A ke
u. p. Liptószentiván, u. t. Liptóújvár.
resztes hadjáratoktól fogva a nyugati fegyverzet
Magyar Faust, 1. Hatvani, 2.
Magyar fegyverek. Bölcs Leo császár a hon kezdett elterjedni s már a XIII. sz.-ban divatban
foglaló magyarság fegyvereinek a nyilat, kopját volt főurainknál a drótból font teljes vasöltözet,
és kardot mondja, ezekhez járul még a régé amit franciásan Aomer-nek neveztek. Zsigmond
szeti leletek tanúsága szerint a csákány és balta. korában kezdődött az egész lemezből álló vasmell,
Legősibb köztük a nyíl, a középázsiai lovas no vagy mint később mondták mellvas, a pikkelyes
mádoknak az egész történelem alatt a főfegy hómer már csak a hasa^ós lágy okot takarta. A
vere, melyben valamennyi oly jártassággal bírt, XV. sz. derekától kezdve a has- és combrészt is
hogy a vágtató lovon visszafelé fordulva is bizto lemezből készítették s több lemezt egymáshoz
san tudott lődözni. A magyar nyílcsúcs levél erősítve rákfark-alakuan csatolták a mellvashoz.
idomú ós szeges végű volt, vadászatra használ Ez volt a teljes vasöltözék virágkorának az -ideje
tak áralakú, villa- és lapátidomú nyilcsúcsokat s nálunk tartott a mohácsi vészig; ettől kezdve
is. Az Árpádok alatt terjedtek el a hosszúszárú kö- a főurak is fölhagytak a nehéz vértezettél. A si
püs és szakállas nyilcsúcsok. A kózíj, mely ere sakról, lásd a Sisak cikket. A pajzs (1. o.) a régi
detileg járomalakú volt, túlélte a középkort, a magyarságnál szintén csak az előkelők közt volt
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használatban. Legrégibb neve vért (1. o.), ami alatt
könnyű kis kerek pajzsot értettek, aminő a keleti
népeknél volt elterjedve; a név tanúsága szerint
hozzánk az iránoktói, nevezetesen az alánoktól
került. Az Árpádok alatt nálunk is a nyugati
népek háromszögalakú pajzsa (pavez, pavois a. m.
paviai) terjedt el, ezt a XIV. sz.-ban a négyszög
alakú ú. n. kotorgálok (olasz-középlatin: quadrigale) váltották fél, melyek a felső jobb sarkukon
a lándzsa megtámasztására kivágással voltak el
látva. A XV. sz.-ban a kotorgál teknőalakuvá vált
s felső balszárnya, hogy az arcot eltakarja, ma
gasabb lett mint a jobboldali, ami aztán a XVI.
sz.-ban még jobban kifejlődött.
Magyarfelek, kisk. Udvarhely vm. székely
keresztúri j.-ban, (1910) 557 oláh lak.; u. p. Fiátl'alva, u. t. Szederjes.
Magyar felelős minisztérium, 1. Miniszté
rium.
Magyarfenes, kisk. Kolozs vm. gyalui j.-ban,
ü9io) 1271 magyar lak.; postaügynökség, u. t.
Tordaszentlászló.
Magyar festészet, 1. Magyar művészei.
Magyar Figyelő, kéthetenként Budapesten meg
jelenő folyóirat. Alapította 1911. gróf Tisza
István, aki 1913 jún.-ig — kormányelnökké tör
tént kinevezéséig — a M. szerkesztőbizottságá
nak elnöke volt; felelős szerkesztője kezdettől
fogva Herczeg Ferenc. A M. a politika, művészet
•és tudomány terén a nemzeti szempontok érvé
nyesítéséért küzd.
Magyar Filozófiai Társaság, 1901. alakult
Budapesten. Célja a filozófiai tudományoknak mű
velése és terjesztése; e célra nyilvános felolva
sásokat tart és folyóiratot ad ki. (A Magyar Filo
zófiai Társaság Közleményei, évnegyedenkint).
Tagjainak száma kb. 400. Első elnöke Eminer
Kornél, első alelnökei Böhm Károly és Bokor
József voltak; később Medveczky Frigyes, ennek
halála után Alexander Bernát lett az elnöke.
Magyar flóravidék (niiv.) a Kerner- ós Borbásf éle értelemben vett pontusi flóravidék: a Fekete
tenger partjaitól az Alpok Ny.-i széléig és Podoliától, Galíciától az Adriai-tenger mellékéig (a
mediterrán flóravidókig) terjed. A Kárpátok vo
nulatán az ú. n. Balti flóravidék sávja szaggatja
meg; síkságain s dombvidékein túlnyomóan
pusztai és halofita növények élnek. Az utóbbiak
úgy szikeseinken, mint konyhasós területeinken.
V. ö. Kerner A., Az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben, bevezető kötet, továbbá a
kapcsolatos térképet Ghavanne Handatlas-áb'an.
Magyarfodörháza,kisk. Kolozs vm. kolozsvári
j.-ban, (i9io) 683 oláh és magyar lak.; u. p. és
u. t. Borsaújfalu.
Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rész
vénytársaság, 1. Magyar Királyi Folyam- és
Tengerhajózás i Részvénytársaság.
Magyar forint. Vegyesházi királyaink alatt
az aranyforintot jelenti. (L. még Magyar arany).
I. Ferdinánd korában egy nagyobb ezüstpénzre
megy át e név, mely a tallérnak körülbelül fele.
Féltallórnak és ezüstforintnak is szokták ne
vezni. I. Ferdinánd korában 100 magyar dénár
volt benne. (Az örökös tartományokban 9 shillin
get ért). Előlapján a király mellképe, hátlapján

Magyar Földhltelint. Orsz. Szöv.

magyar-osztrák címer felett Sz. Mária képe van
a gyermek Jézussal. Különösen ritkák és becse
sek I. Ferdinánd idejéből azok, amelyeken Sz.
Mária két angyalfej között van. (Numizm. Közi.
1914. Adatok a C. N. H. III, köt. 5. sz.). A hátlap
bélyege többször változik. Dénárokra osztott
M.-ban a rajnai (rhénes) forintokkal szemben
II. Józsefig számítottak. (A M.: a rhénes v. német
forinthoz = 5:6).
Magyarforró, kisk. Alsó-Fehér vm. maros
újvári j.-ban, (i9io) 1124 oláh és magyar lak.;
postaügynökség; u. t. Marosújvár.
Magyarföld' (azelőtt: Dobraföld), kisk. Zala
vm. alsólendvai j.-ban, (1910) 156 magyarlak.?
u. p. Senyeháza, u. t. Dávidháza-Kotormány.
Magyar Földhitelintézet. 1863. alapította 209
hazai földbirtokos oly célból, hogy a fekvő bir
tokra egyesületi úton, jelzálogi első feleértékóig
biztos hitelt nyújtson. Az intézet a legtisztább
szövetkezeti alapon nyugszik, a nyerészkedés tel
jes kizárásával. Az alapítók készpénzben és köt
vényekben 3.354,000 koronát tettek le. A legki
sebb alapítványi részlet 10,000 K volt; az ala
pítványi összegnek azonban csak 10°/o-át fizették
be készpénzben, a többiért kötvényeket tettek le,
amelyeket a tartalékalap növekedésének arányá
ban 1876-ig mind visszaadtak, úgy, hogy a be
fizetett alapítványi tőke 335,400 K. Ezenkívül a
király engedélyével az országos alap egy millió
koronával járult az alaptőkéhez az intézet meg
alapításakor. Az alapítók már előre minden nye
reményjutalékról lemondottak, csak a befizetett
rész után kapnak 5% kamatot. Az intézet tehát
osztalékot nem ad, minden megtakarítást a tar
talékalap növelésére fordít, amely 1914 végén
már 36,790.810 K 82 fillérre emelkedett s a rész
vénytőkét helyettesíti. Az alapítókon kívül az
intézet tagjai mindazok a földbirtokosok, akik
legalább 2000 vagy a Földhitelintézetek Orszá
gos Szövetsége közvetítésével legalább 1000 K
kölcsönt vesznek föl az intézetnél. Az intézet köz
gyűlésén, akik legalább 100,000 K kölesönnel ér
dekeltek, 1—1, akik kisebb kölcsönnel, kerületenkint 800,000 K kölcsönösszeg után szintén
1—1 szavazattal vesznek részt. Az intézet tag
jainak száma 1914 dec. 31-én 13,377, kölcsöneinek
összege 466.229,100 K. Az igazgatóságot a 36
tagból álló felügyelő-bizottság választja, ennek
Í8 tagját a közgyűlés, 18 tagját
az alapítók vá
lasztják. Az eredetileg
57->0/o-os zálogleveleket
1
1886. bevonták és 4 /3°/o-os záloglevelekkel cse
rélték ki. 1885 nov. 1-én 4°/0 fitos, 11894 júl.
1-től
4°/0 koronaértókű. 1895 okt 1-től 3 /2%"ős zálog
levelek
is adattak ki, 1913 máj. 1-től ismét
41/2°/o-°s záloglevelek alapján engedélyeztetnek
a kölcsönök. Az 1889. XXX. t.-c. alapján a M. el
vállalta, a vízszabályozási és talajjavítási hitel
közvetítését is. Ezek a kölcsönök 4°/0-os zálogleve
lekben adattak ki és 1914 dec. 31. 87.505,800 K-t
tettek. A Magyar Földhitelintézetek Országos Szö
vetsége alapításához a M. 3.500,000 K üzletrész- j
szel járult.
Magyar Földhiteiintézetek Országos Szövet
sége (köznyelven Altruista bank) alakult az 1911.
XV. t.-c. alapján 15milló korona alapítványi üzlet
résszol, amelyhez az állam 8 millióval járult. Fel10*
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adata ingatlan-feldarabolások, telepítések, bérlőMagyar Géprepülők Szövetsége, 1. Magyar
szüvetkezetek létesítése a nyerészkedés kizárá Aero-Szövetség.
sával, továbbá gazdasági munkásházépitésre és
Magyargorbó, kisk. Kolozs vm. nádasmenti
községeknek közlegelő szerzésére előnyös köl j.-ban, (i9io) 693 oláh és magyar lak., vasútállo
csönök nyújtása. 5°/o-os adómentes kötvényeket más, posta- ós távbeszélőhivatal.
bocsáthat ki. 1911—1914-ig egyházi és hitbizo
Magyargoroszló, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban,
mányi birtokokból bérbeadott 11,000 kisgazdá (1910) 804 magyar és oláh lak., u. p.és u.t. Szilágynak 44,000 kat. holdat; legelőt vett 31 község ballá. Itt 1601 aug. 3. Básta és Mihály vajda egye
nek, Magyarország különböző részein megyett sült serege Báthory Zsigmond vezéreit, Székely
1914-ig 32 birtokot, melyek egy részét, haszon Mózest és Csáky Istvánt megverte.
nélkül parcellázva, kisgazdák kezeihez juttatta.
Magyar gubacs, 1. Gubacs.
Nagy munkásságot fejtett ki már ez idő alatt is
Magyargurab (azelőtt: Németgurab), kisk. Po
az erdélyrészi magyar középbirtokosság anyagi zsony vm. szenczi j.-ban, (1910) 1392 magyar és
viszonyainak rendezése körül.
tót lak., u. p. Rété, 11. t. Czifer.
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége,
Magyar Földrajzi Társaság, 1. Földrajzi tár
1902-ben alakult. Alapitói Chorin Ferenc és
sasúgok.
Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizott Hatvány- Deutsch Sándor báró voltak. Elsősor
ban hivatása volt, hogy a vámpolitika és kül
sága, 1. Balaton-bizottság.
Magyar-Francia Biztosító Részvénytársa kereskedelem fontos kérdéseiben a magyar gyár
ság, alapította a párisi Union Générale 1879. tíz iparnak vezető szerve legyen. Célja volt to
millió frank alaptőkével. Az intézet sok válságon vábbá megteremteni a gazdasági közvéleményt,
ment át, míg 1892. az Első Magyar Általános mint az iparfejlesztésnek nélkülözhetetlen elő
Biztosító Társaság és a Münchener Rückver- feltételét. Tevékeny részt vett a szerves ipar
sicherungsgeseUsehaft fővezetése alá került; fejlesztési törvény megalkotásában és a közazóta ismét fejlődik. 1913-ban alaptőkéje 5 mil szállítások kérdésének megoldásában. Több oly
törvényjavaslat bírálatában és korrektúrájában
lió, összes vagyona 14 millió korona.
Magyarfráta, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, volt része, melyek az ipar kérdéseivel álltak vo
(i9io) 2262 oláh ós magyar lak., posta- és táv natkozásban, mint az iparfejlesztési törvény, a
munkások balesetbiztosítása, az utakról és vá
beszélőhivatal.
mokról szóló törvénytervezet, az ipartörvóny ter
Magyar futóbogár (Aiiat), 1. Futóbogarak.
Magyarfülpös, kisk. Maros-Torda vm. régeni vezete, kivándorlási törvény, adótörvények stb.
j.-ban, (i9io) 839 magyar és oláh lak., u. p. Beresz- Jelentékeny részt vett az új szeszadótörvény
megalkotásában és az egyenes adók rendszeré
telke, u. t. Tancs.
Magyar Füvészkönyv, 1. Diószegi Sámuel és nek reformjában; tevékenysége ezenkívül kiter
jedt a forgalom minden kérdésére.
Fazekas Mihály.
Magyargyepes, kisk. Bihar vm. magyarosokéi
Magyar-gácsországi vasút (Első), Legenyemihályitól Homonnán át Lupkowig épített vasút. j.-ban, (1910) 653 oláh lak., vasútállomás, u. p.
Engedélyeztetett 1869-ben. A magyar területen Miklóirtás, u. t. Nyárló.
lévő 120 km. hosszú vonalát 1889. államosították.
Magyar Gyermektanulmányi Társaság, 1.
Magyar galacsinhajtó, 1. Ganajtúró bogarak. Gyermektanulmány.
Magyar gálma vagy fehér gáíma, a cinkéreek
Magyargyerőmonostor, kisk. Kolozs vmegyo
mállási terméke a hazai bányákban.
bánffyhunyadi j.-ban, (1910) 2197 oláh ós magyar
Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesü lak., postahivatallal és telefonállomással. M. régi
lete alakult 1861 márc. 15. Alapitói voltak gróf bencés apátságát a Kalota-ncnizetség egyik ága
Zichy Pál Ferencné, özv. gróf Batthyány Lajosné, alapította. 1241-ben a tatárok feldúlták és ki
Hollán Brnőné, Kralovánszky Istvánné és több rabolták a kolostort, Mikola fia azonban, Ke
más úri nő. Főtörekvése volt, hogy a középosz mény, a M.-i Kemények őse, helyreállíttatta; a
tályú, szegényebb sorsú, különösen árva leányok XIV. század elején ismét elpusztult. Átmeneti
számára nevelőintézetet állítson, amelyben elmé román Ízlésben épült temploma átalakításokkal
leti és gyakorlati kiképzésben részesüljenek. Buda ma is áll a községet környező magaslatok déli
pesten 1866. nyitotta meg a Damjanich-utcában oldalán.
Magyar Hajózási Egyesület, alakult 1895.,
árvaleányházát, amelyet 1876. kibővített Ebben
elemi és polgári iskolát tart fenn. Később Czinko- székhelye Budapest. Célja, hogy a vízi utak és a
tán alapított árvaházat és leánynevelőintézetet, belvízi hajózás iránt érdeklődőket közös mun
szintén elemi és polgári iskolával. Ebben a növen kára egyesítse, a hazai hajózás érdekeit előmoz
dékek gazdasági kiképzésben is részesülnek. Nagy dítsa. Célja megvalósítása érdekében nyilvános
mértékben gyakorolja az egyesület a jótékonysá felolvasásokat tart, támogatja a hajózási szak
got is. Védőasszonya özvegy gróf Batthyány irodalmat s maga is bocsát közre szakmunkákat.
Hivatalos lapja az 1890. alapított Vízügyi és Hajó
Gózáné, elnöke Zichy Sarolta grófnő.
Magyar Gazdaszövetség, 1. Gazdaszövetség. zási Közlöny.
Magyar hársfa, 1. Hársfa.
• Magyargécz (azelőtt: Nagygécz), kisk. Nógrád
Magyarhegymeg, kisk. Gömör és Kis-Hon;
vm. szécsényi j.-ban, (1910) 722 magyar lak., u. p.
vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 277 magyar lak.
Nógrádmegyer, u. t. Szécsény.
Magyargencs, kisk. Vas várni, czelldömölki u. p. Osgyán, u. t. Rimaszombat.
Magyar Helyi Érdekű Vasutak Részvény
j.-ban (i9io) 1447 magyar lak., postahivatal, u. t.
társaság című vállalat célja Magyarországon •
Mezőlak.
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társországaiban létező, üzemben álló vagy épülő 8-rét alakban, «Levelek»-ben jelent meg. 1782
félben lévő helyi érdekű vasutak által kibocsátott végén Rátot győri ág. ev. lelkésznek választot
részvények és kötvények megszerzése, eladása ták meg, azért a lap szerkesztését Barczafalvi
és kölcsönök adása ily címletekre, továbbá e Szabó Dávidnak adta át; 1783. Mátyus Péter,
vállalatok alapján kamatozó kötvények kibocsá 1784. Révai Miklós, majd ismét Szabó Dávid ós
tása. Á M. teljesen befizetett alaptőkéje 8 millió Szacsvay Sándor szerkesztette, 1787. Ungi Pál,
korona volt, melyet az időközi tőkeemelésekkel 11788. Szabó Márton, akinek szerkesztése alatt a
az 1913-ik évben már 20 millió koronára növesz 87-ik Levéllel megszűnt. 1787—88-ban Magyar
tett meg. A részvénytársaság a birtokában lévő |I Musa c. szépirodalmi melléklapja volt. — 2. M.,
33 helyi érdekű vasút elsőbbségi részvénytőkéjé szerkesztették és kiadták Bécsben 1792. jan. 2-tól
ből a társaság tárcájában az 1913-ik év végén 127 Görög Demeter és Kerekes Sámuel, 1800. Sárimillió névértékű elsőbbségi részvény volt, mely dorfy József, 1801. Márton József, 1802-től meg
a társaság könyveiben 85.924,761 K 84 fillér, szűntéig, 1803 máj. 30-ig Császár József.
azaz 67-62% átlagos beszerzési árfolyamon sze
Magyar hit v. magyar vallás. Melotai Nyilas
repel. Az ezek alapján kibocsátott, forgalomban István, Bethlen Gábor fejedelem udvari papja
levő és még kisorsolandó ó°/u, 4V,% és 4°/o-os Gyulafehérvárt, Agenda című 1621. megjelent
kötvények értéke 85.926,271 K 88 fillért tett.
magyar munkájában nevezte a debreczeni hit
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, vallást magyarok hitvallásának és magyar hit
a történelem társtudományai: a heraldika, diplo vallásnak.
matika, pecséttan és a családtörténet művelésére
Magyarhomorog, nagyk. Bihar vm. biharke
1883. alapított társaság. Céljai elérésére szolgál resztesi j.-ban, (1910) 1669 magyar és oláh lak.;
szakfolyóirata, a Turul, mely 1915. a XXXIII. év u. p. és u. t. Körösszakái.
folyamába lépett. A 31. nemzedékrendi zsebköny
Magyarhoni Földtani Társulat, 1. Földtani
vet ad ki, melynek első kötete (1888) a főrangú társulatok.
családokat tartalmazza ós pedig első sorban a
Magyar honosság, 1. Állampolgárság.
magyar főrendiházi örökös tagsági joggal biró
Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Rész
családokat, második kötete (1905) pedig a nemes vénytársaság, az állammal szerződéses viszony
családokat ismerteti. Azonkívül kiadta a társa ban álló nagyszabású hajózási vállalat, mely az
ság a Monumenta Hungáriáé Heraldica című két Adriai-tengeren és a görög part mentén személy
kötetet, amely a mohácsi vész előtti magyar cí es árúforgalmat közvetít. A M. a Svrljuga és Kramerek közül ötven címert ismertet.
jacz-féle hajózási vállalatnak fokozatos fejleszté
Magyarherepe, kisk. Alsó-Fehér vm. maros sével és ennek később a Schwarz Lipót-féle vál
újvári j.-ban, (1910) 530 oláh és magyar lak.; u. p. lalattal való egyesítése által fejlődött ki. A M.
felvirágzásának tetőpontját ós üzemének biztos
Magyarszentbenedek, u. t. Ádámos.
Magyarhermány, kisk. Udvarhely vm. homo- alapra való fektetését 1914. érte el, midőn az ál
ródi j.-ban, (1910) 1185 magyar lak., kik agyag- lammal kötött szerződése az 1914. XXI. t.-c. gya
ipart űznek; postaügynökség, u. t. Nagybaczon. nánt becikkelyeztetett. B szerződés az államnak
Magyarhertelend, kisk. Baranya vm. hegy a társasággal szemben messzemenő intézkedési
háti j.-ban, (i9io) 623 magyar és német lak.; és ellenőrzési jogokat biztosít, de egyúttal hat
hatós anyagi támogatás által a társaság jogos
vasútállomás táviróval, postaügynökség.
Magyarhidegkút, kisk. Udvarhely vm. szé- érdekeire is kellő figyelemmel van. A M.-nak üz
kelykeresztúri j.-ban, (i9io) 438 magyar és oláh letszabályzata, valamint személy- és podgyászlak.; u. p. Székelyszenterzsébet, u. t. Hójjasfalva. díjszabása a keresk. miniszter rendelkezése alatt
Magyar Hirlap, 1. politikai napilap, szer áll; mozgósítás vagy háború esetén valamennyi
kesztette Szilágyi Ferenc. Megindult 1849 nov. rendelkezésre álló hajóját a katonai igazgatás és
15. Mint az osztrák kormány közléseire szolgáló a haditengerészet szolgálatába átengedni köteles.
lap, annak érdekeit képviselte. Az akkori írók leg A szerződés értelmében a társaság gőzhajóit 45-re
nevesebbjei voltak munkatársai. Megjelent Pes emeli. A postaszállítás tekintetében a M. a m. kir.
ten hétfőt kivéve mindennap reggel. 1852 dec. 31. posta szervének és közegének tekintendő. Köteles
megszűnt és ennek folytatása volt a Budapesti meneteit 1. Gőzhajózás. A M.-gal kötött szerződés
Hirlap. — 2. M., a középosztály napilapja ; szer 1929 jun. 30-ig marad érvényben. A M. összes
kesztette 1877 jan. 1-től Kuliffay Bdo, ki jan. 31. szerződéses kötelezettségeinek szabályszerű és hi
politikai napilappá alakította át és a kormány ánytalan teljesítéseért évi 2.775,000 K államse
közlönye lett; azon óv ápr. 2-tól Tóvölgyi Titusz gélyben részesül. A M. a keresk. miniszter felhívá
lett a szerkesztő. 1879-ben beolvadt az Ellenőrbe. sára a fiume—patrasi járatokat Pireusig tarto
— 3. 31., politikai napilap, alapította Horváth zik kiterjeszteni, mely esetben államsegélye évi
Gyula 1891 márc. 21. Ő volt egyszersmind a 32,000 K-val felemeltetik. Köteles továbbá a M„
főszerkesztő, fel. szerkesztő 1891 óta Fenyő Sán ha Fiúménak forgalmi érdekei megkívánják, a
dor ; 1902. Hertzka Tivadar lett a főszerkesztő cattarói vonalon az államsegélynek legfeljebb évi
és tulajdonos, szerkesztő Márkus Miksa, aki ké 819,000 K-val való felemelése ellenében a jára
sőbb tulajdonosa és főszerkesztője lett a lapnak, tokat szaporítani s egy harmadik kettőscsavarú
új gyorsgőzös elkészültével e vonalon a szükség
mellette 19L4. felelős szerkesztő Roóz Jenő.
hez képest napi járatokat fentartani.
Magyar hírlapirodalom, 1. Hirlap.
Magyar Hírmondó, 1. az első magyar újság,
Magyar-Hradis, város Morvaországban, 1. Un*
amely 1780 jan. 1-én jelent meg Pozsonyban. garisch-Hradisch.
Hát Mátyás alapította, hetenkint kétszer, kis
Magyar-hunn monda, 1. Hunn mondák.
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Magyari István, protestáns egyházi iró, a
XVI. sz. második felében, hihetőleg Dunántúl
született, járt a wittenbergi egyetemen s azután
sárvári prédikátor lett, hol ura Nádasdy Ferenc
volt. Mint sárvári pap irta alá 1599 jún. 9. a
hegyfalvi zsinaton az ev. hitvallást. 1600-ban
esperes és püspökhelyettes lett. Művei: Beust
Joachim: Ars bene moriendi. Az iol es boldogul
való meg halasnak mesterségeméi (Sárvár 1600.
Fordítás Nádasdy óhajára); Az Országokban
való soc Romlasocnac okairól (Sárvár 1602). Ez
főműve, mely ellen írta Pázmány Péter Fele
letét 1603-ban. Másodszor kiadta Ferenczi Zol
tán : Régi Magy. Könyvtár 27. (1911); Az : . .
Nádasai Ferentznec . .. Teste felet, es Temeté
sekor leet ket Praedkatioja Magyari Istvannac
(1604. Ennyi jelent meg a 6-ból). Pázmánynak
írt válasza is m gvolt kéziratban, de halála miatt
nem adhatta ki. V. ö. Ferenczi Zoltán elő
szavát Régi Magyar Könyvtár 27.; Payr Sán
dor, Magyari I. és Báthory Erzsébet (Protestáns
Szemle 1912).
Magyarigen, nagyk. Alsó-Fehér vm. magyarigeni j.-ban, (IBIO) 1559 oláh és magyar lak.; a
járási szolgabírói hivatal székhelye, vasútállo
más : Sárd-Magyarigen, posta- és távbeszélöhivatal. A község piacán álló temploma csinos renaissance-stílusban épült. 1749—69-ben itt lelkészkedett Bod Péter (1. o.). 1848—49-ben az
oláhság kiirtotta a magyarságot; a 200 leölt ma
gyar sírját emlékk* jelöli.
Magyari Kossá Gyula, orvos, 1. Kossá.
Magyar Iparművészet. Az Orsz. Magyar Ipar
művészeti Társulat, Iparművészeti Múzeum és
Iskola hivatalos képes lapja. A Művészi Ipar
megszűnése után 1899. indult meg az Iparművé
szeti Társulat kiadásában. Célja a nevezetesebb
hazai és külföldi iparművészeti mozgalmak ismer
tetése. Szerkesztésével a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Fittler Kamillt bízta meg, akinek
halála után 1910. Györgyi Kálmán, a folyóirat
addigi főmunkatársa lett a szerkesztő.
Magyar írás, 1. Betűk, írás, Helyesírás és
Székely írás.
Magyar irodalom a magyar nemzeti iroda
lom tevékenysége, vagyis a magyar szellem élő
szóval előadott vagy írásba foglalt müveinek az
az összessége, mely az olvasók nagyobb köréhez
maradandó hatással kíván szólani. Tulajdon
képen csak a magyar nyelvű írástermókek tar
toznak a M. körébe, de annál a nagy jelentőség
nél fogva, mellyel a latin nyelv nemzetünk éle
tében és kultúrájában bírt, a XVIII. sz. végéig a
magyar szellemnek latin nyelvű nyilvánulásait
is bele szokás számítani. Szorosabb értelemben
a nemzeti M. fogalma alá az irodalomnak azon
ágai tartoznak, melyekben az egyéni és nemzeti
elem jelentősebb szerephez jut — szóval, ahol a
nemzeti lélek és ízlés akár a tartalomban, akár
a szép formában megnyilatkozhatik — s így a
nemzet egyeteméhez szólanak. Ilyenek: a költői,
iltalán a szépirodalom, a szónoklat, a tudományos
rodalomból a történelem, irodalomtörténet és böl
csészet
A M., mint más irodalmak, tulajdonképeni
célján kívül (gyönyörködtetés, meggyőzés, rá
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beszélés, megindítás, tanítás stb.) a maga egészé
ben a kultúrának legnemesebb nyilvánulása, ter
jesztője és fejlesztője, másrészt a nemzeti érzés
fönntartója és ébresztője. A külföld műveltségét
közvetíti a nemzettel, az egyéni kezdeményezést
közbirtokká emeli, a szellemi közösséget az egy
másra következő nemzedékek között fönntartja,
kiműveli a nyelvet, hogy az, mint a gondolat
kész eszköze, a haladás, fejlődés ügyét szolgálja.
Nagy íróink, elsősorban a költők és gondolkodók,
föltárván müveikben a nemzet lelkét, a multat
a jelen s a jövő tulajdonává teszik, megőrzik a
történeti múlt tudatát, ápolják a magyar szel
lem kultuszát s erősítik a nemzeti egységet. Mint
ilyen a nemzeti lét válságos időszakaiban a tőle
el nem választható nyelvvel együtt a leghatal
masabb fönntartó erő.
A M. története, nemzetünk politikai és mű
velődéstörténetével kapcsolatban, három nagy
fejlődési korszakot tüntet föl. Az első a legrégibb
irodalmi emlékektől a magyar középkor végéig
terjed (1526); irodalmunk egészen vallásos jel
legű, termékei puszta, fordításai az Európa-szerte
uralkodó latin egyházi irodalom alkotásainak.
A második korszak 1526-tól 1772-ig tart; az iro
dalom továbbra is a vallás szolgálatában áll, de
már nem kirekesztőén : politikai eszmék is irá
nyítják, s egészében szabadabb, önállóbb, s világi
irányban is kiszélesedik. A két előbbi korszakkal
szemben, melyeket régi irodalomnak is szokás
nevezni, a harmadik, irodalmunk xíjabb korszaka
1772. kezdődik ; kifejlődik az irodalmi köztudat,
az irodalom nemzeti közüggyé lesz, fölismeri hi
vatását, céljait és eszközeit: művelődésünk és
faji egységünk elsőrangú, hatalmasan fejlődő
tényezője. É három korszak után az utolsó há
rom évtized termését a legújabb kor irodalma
név alatt foglalhatjuk össze.
Középkori magryar irodalom.

Noha a kereszténységgel a latin (ill. görög';
betűs írás is utat talált iiozzánk, s kiszorította
azt az ősi írásfélét (rovás), melyre bizonytalan
nyomok utalnak, az írástudás idegen származású
papok készsége maradt, úgyhogy hosszú ideig
az idegen nyelvű oklevelekbe szőtt magyar sza
vak (legjelentékenyebb a tihanyi apátság alapító
levele 1055.) egyetlen emlékei az írott magyar
nyelvnek. Az Írást megelőző pogánykori költé
szetünknek élőszóval terjedt alkotásaiból a leg
kisebb emlékünk sem maradt, úgy hogy annak
állapotára csak következtetni tudunk szórványos
történeti adatokból, költészetünk Árpádkori né
mileg ismeretesebb viszonyaiból s az összehason
lító népköltészet szolgáltatta analógiákból. Éne
keseik valószínűleg a táltosok (papok) voltak, de
epikai dalaikat mondai vagy történeti esemé
nyekről és áldozati énekeiket kiirtotta a pogány
vallásukkal együtt a kereszténység. Hogy voltak
szerelmi dalaink már e korban, azt e műfaj egye
temes elterjedésén kívül mai népköltészetünk s
népünknek századok óta híres dalos kedve tanú
sítja, s ugyancsak a jelen állapotból, népkölte
ményeink kerek szerkezetéből, zenénk s nép
dalaink keleties jellegéből Négyesy László a való
színűtlenség veszélye nélkül visszakövetkeztet
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pogánykori költeményeink műalkatára: a ese- roké stb.; a királymondák Csanád vezér, Endre
lekvény hármas bonyodalma, a dalok festői kez és Béla, Salamon, Géza és László regényes tör
dete, a gondolatritmus (parallelizmus), alliteráció, téneteivel foglalkoznak, s ebben a korban a naiv
népköltésünk jellemző vonásai, közös elemei az magyar epikát a kereszténység szelleme hatván
altáji népek költészetének, így megvoltak a po át, a mondák közé legendák is vegyültek (Szí.
gánykori költészetünkben is. Egyébként minden Istvánról és Lászlóról).
adat pogánykori költészetünkről határozatlan és
Deák nyelvű magyar irodalom. Az egész kor
megbízhatatlan, igy Eckehart krónikájának az szakon keresztül a hivatalos érintkezés nyelve
a följegyzése, meíyből áldozati és mulató éne (törvényhozás, bíráskodás, tanácskozás, udvar kö
keinkre, s Szent Gellért legendájának az a rész rében) a magyar volt ugyan, de minden ma
let?, melyből a pogánykori magyar népdalra szok radandó végzést írásba latinul foglaltak, ez
tak következtetést vonni.
volt azonkívül egyház és tudomány hivatalos
'Nemzeti költészetünk az Árpád-királyok alatt. nyelve, így nemcsak a törvényeket és okleveleket,
Szöveges emlékünk e három századra terjedő ha'iem mind az egyházi könyveket, mind a tu
korból sem maradt reánk, de két jelentős tényt dományos munkákat latinul írták. Legneveze
történeti adatokkal tudunk igazolni: egyik egy tesebb emlékei a legendák, főként a magyar
külön énekesrend létezése, másik a történeti köl szentekről (István, Imre, Gellért, László, boldog
tészet virágzása. Az énekesek rendje nálunk is, Margit) szólók, Szt. István királynak fiához in
mint Európában mindenütt, udvari intézmény tézett Intelmei (Institutio moriirn), melyeket a
volt, s ellátásukról a király gondoskodott. Latin frank királyok kapituláréi nyomán Szt. Gellért
nevük ioculator, magyarul igriceknek nevezték állított össze, a Váradi Regestrum .(istenítéle
8 hangszerük az igric-készség. E bohóckodást is tek jegyzőkönyve, legnagyobbrészt Ányos mes
üzö igricektől valószínűleg meg kell különböz ter müve), s a krónikák és monografikus följegy
tetni a nép vándor mulattatóit, az énekmondó- zések. A krónikák sorából legbecsesebbek Béla ki
kat, akik versszerzök és előadók voltak s ver rály névtelen jegyzőjének, Anonymusnak könyve
seiket kobozzal és hegedűvel kisérték, innen a magyarok viselt dolgairól, melyben III. Béla
nevűit: kobzos, hegedűs, sípos, gajdos, lantos, király alatt az ismeretlen szerző (Sebestyén Gyula
regös stb. A királyi ioculatorok, akiknek virág sejtése szerint Adorján püspök) a honfoglalás tör
kora a XII. sz.-ra esik, mikor egyes nagyhírű ténetét mondja el, nem hitelesen ugyan, de egy
külföldi troubadourok is megfordultak hazánk művelt, nagytudományú író alaposságra törekvő
ban (pl. Peire Vidal Imre királynál), a XIII. igyekezetével és hazafias szellemben; továbbá
sz.-ban a főurak udvaraiba kerültek; ebből a Kézai Simon krónikája, Oesta Hungarorum,
korból okleveleink többnek a nevét is fönntartot IV. László korából, a hunn és magyar nemzet
ták, pl. Csiper, leilei Hamzou, káli Mikó, Lőrinc, története, sziatén erős nemzeti érzéssel; a mono
Szombat. Énekeik tárgyairól viszont krónikáink gráfiák sorából kiemelkedik Rogerius Carmen
értesítenek, így Anonymus, ki több ízben meg iniserabile e. történeti dolgozata a tatárjárásról.
vetéssel nyilatkozik az énekmondók csacska éne Ugyanezt a tárgyat énekli meg az első magyar
keiről, melyek a magyarok vitézi tetteit ós ha országi latin költemény, a Planetus destructionis
dakozásait még az ö korában is szerte hirdették. regni Hungáriáé per Tartaros, a XIII. sz. kö
Sőt maga Anonymus, ahol hitelesebb forrásai zepéről.
hallgattak, kénytelen volt vagy a regösöknek
Magyar nyelvű irodalom. A magyar nyelv
énekeire, vagy azoknak régibb krónikákból meg
őrzött, igy hitelesebbnek látszó változataira tá írásos használata az első századokban alig terjedt,s
maszkodni, úgy hogy a honfoglalás történetének csak későn, akkor is az egyház célja tette szük
az a szövegezése, mely Anonymus krónikájában ségessé, úgy hogy legelső összefüggő magyar
olvasható, sok mondai elemmel van keverve, nyelvi emlékeink kirekesztőén vallásos jellegűek,
melyek kétségkívül népénekekből eredtek. Még így is igen szűk körre szorítkozhatott a magyar
többet megmentett belőlük az elveszett Nemzeti nyelvű egyházi irodalom, mert nem annyira a
Krónika, mely Kézai ós a Képes Krónika for hivők, mint inkább a papok csekélyebb művelt
rásául szolgált. Ez utóbbiak őrizték meg az Ár ségű része számára kellett gondoskodni a legfőbb
pád-kori magyar történeti költészetnek másik két keresztény imádságok és vallási tételek, evan
tárgykörét, a hunn- és a királymondákat. A hunn géliumok és legendák magyar szövegéről és csak
monda (1. o.) a három közül leggazdagabb. A mon kisebb részben a hívőknek is szóló prédikációkról,
dának, melyet krónikásaink külföldi történeti sírbeszédekről,maj'l énekekről. Még e kevésszámú
müvekből vett motívumokkal túlontúl elhalmoz írásos emlékünk legnagyobb része is áldozatul
tak, törzse valószínűleg hazai földön, a germánok esett a hazánkat ért borzasztó dúlásoknak; a ta
közt alakult, s szlovének közvetítésével szárma tárjárás és a másfél százados török uralom csak
zott át honfoglaló őseinkhez, akik a néphagyo egyet-kettőt kímélt meg közülük. Legrégibb fönn
mányból vett reges elemekkel kibővítve egységes maradt összefüggő nyelvemlékeink a Halotti
egésszé fejlesztették s egy hatalmas epikai gon Beszéd (1. o.) és a hozzátartozó Könyörgés a Praydolatnak, a magyarság és germánság történeti ködex nevű szertartás-könyvben (Nemzeti Mú
küzdelmének hordozójává tették. A honfoglalás zeum), összesen 274 szó, a XIII. sz. harmadik tizedé
mondái a mitikus Álmos, a történeti Árpád ós ből. A Könyörgés a kódexben olvasható latin imád
a vezérek köré (kalandozások) csoportosulnak, ság hű fordítása, a Beszéd egy szintén ott található
köztük legérdekesebbek a fehér ló mondája, a beszédmintának szabad földolgozása. S mint ilyen
kerek szerkezetű Botond-monda, a gyászmagya eredeti mű, a magyar szónoki prózának mind
koránál, mind világos szerkezeténél, tömör elő-
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adásánál és hatásos szólamainál fogva becses ter család esetéről, Kont és társai lefejezóséről, Zsig
méke, nyelvtörténeti szempontból meg éppen meg mondpokolbeli bünhödéséről, Hunyadi János har
becsülhetetlen, mert a nyelvbúvárlatnak majd cairól, Toldi és Kinizsi tetteiről, sőt külföldi re
minden ágára értékes anyagotnyujt.Mutatjaegy- gékkel is mulattatták hallgatóikat.
ben, hogy magyar papjaink már abban az időben
A magyar nyelvű irodalom emlékeinek sora a
meglehetősen tudták utánozni az egyházi monu XV. sz. közepével kezdődik s innen a könyvnyom
mentális stílust. Körülbelül é"gy századdal később, tatás elterjedéséig majd 100 kisebb-nagyobb ter
1300 körül, keletkeztek a Gyulafehérvári glosszák jedelmű nyelvemlékből álló kódeoárodalmat tu
(széljegyzetek), tizenötsorból álló kis nyelvemlék dunk fölmutatni; főgyüjteményükben, az Aka
a Gyulafehérvári kódexben. A harmadik nyelv démia Nyelvemléktárában, 15 kötet van kiadva
emlékünk tulajdonképen már a következő kor betűhíven. Tartalmuk kevés kivétellel (mint pl.
szakból való; ez a dunántúli nyelvjárást föltün- a szójegyzékek) vallásos: elmélkedések.tanítások,
tető Königsbergi töredék a XIV. sz. elejéről, 9 prédikációk, legendák, példák, imádságok, éne
épebb és 27 töredékes sor; az utóbbi elmélkedés kek, mind latinból, a közös európai szellemi tőké
Máriáról, az előbbinek, melyet a többszöri má ből fordítva. Jelentősebbek köztük: az Ehrenfeldsolás láthatólag eltorzított, épebb soraiban még kódex, a legrégibb magyar könyv (Ferencz-lefölismerhetni vélik a ritmus tagolódását, rím genda) a XV. sz. első felóból; továbbá két töredékes
telen nyolcas (í-\-4) és hetes (4 + 3) sorokból bibliafordításunk, az egyik a XV. sz. közepéről
összeállított periódusokra.
(Bécsi-, Müncheni-, Apor-kódex) a másik,kevésbbó
A Vegyesházbeli királyok korában a művelt avult nyelvű, mely későbbi másolatban ,(Jorség terjedésével párhuzamosan a magyarul írás dánszky-kódex, 1516—19) maradt fönn; az Érdyis nagy haladást tesz, noha a latin nyelv továbbra kódex nevű legendagyűjtemény: a Szent Elek ós
is megmarad a tudomány közegéül, sőt még emel Barlám legenda, a magyar széppróza első kísér
kedik is. A krónikákat továbbra is latin nyelven letei ; magyar tárgyánál és korfestö tartalmánál
Írják; sorukból kiválik a Bécsi képes krónika, fogva nagyérdekű a Margit-legenda; végül a
melynek ismeretlen szerzője 1358. nemzetünk Sándor-kódex egy részletében, a Három keresz
történetét a legrégibb időtől 1330-ig mondja el tyén leányról szóló legendában, az első magyar
és nagy művészettel szinte költői kompozíciókká drámai formájú müvet hagyta reánk tudtán
kerekíti ki. Az egyházi irodalomnak is voltak kívül a kódex magyar másolója. Vallásos költői
buzgó művelői, közöttük a legnagyobb magyar irodalmunk himnuszokból és a nagy terjedelmű
hitszónok, a Mátyás király alatt föltűnt s európai verses Katalin-legendából áll. Az előbbiek közép
hírre emelkedett ferencrendi szerzetes, Temes kori latin himnuszoknak többnyire igen gyarló
vári Pelbárt hatalmas latin nyelvű beszédgyüj- fordításai, s csak kevés tanúskodik jobb ritmus
teményei külföldön a kiadások egész sorát ér os nyelvérzékröl (Szent Bernát éneke) ; értéke
ték meg. Beszédeibe szőtt legendái és példái a sebbek a magyar szentekre! (különösen Lászlóról
nemzetközi szövegeket közvetítették a magyar és Szűz Máriáról) szólók, melyekben a nemzeti
kódaxirodalomba. B korból való Werböczi István és keresztény érzés mély bensőséggel forr egybe
híres Tripartitimtí is (1517), a régi magyar és stíljük is emelkedettebb (pl. Vásárhelyi Andrásé,
magánjog klasszikus összefoglalása. Mátyás ki 1508), amint nálunk a Mária-tisztelet általán
rály alatt a latin nyelvű irodalmat fölfrissíti a nemzetibb színt öltött. Kódexeink és egyes vé
renaissance; a tudomány különféle ágain kívül letlenül korunkra maradt följegyzések, későbbi
a szónoklatot s fokozottabb mértékben a költé történetíiók fönntartottak a középkor végéről né
szetet is latin nyelven szólaltatják meg a ki hány világi verset is, ilyenek: két-két sornyi ma
rály udvarába tóduló hazai és külföldi huma radvány Kis Károly megöléséről és Jajca bevéte
nisták (Janus Pannonius, Titéz János és Bon- léről, egy népdal-strófa, Apáti Ferenc szatírája a
fini részletes magyar történeti munkájával). A korabeli társadalmi állapotokról, emlékdalok Má
nagy király nevéhez fűződik ama kor egyik leg tyás király választásáról, haláláról stb., melyek
nagyobb könyvtárának, a Korvinának (1. o.) föl költőibb nyelvükkel, szebb ritmusukkal a világi
állítása és a könyvnyomtatás meghonosítása ha (naiv) költést magasabb fokon állónak mutatják
zánkban. A fényes kezdet azonban a gyönge utó az egyházi ónekköltósnél. írásban szerzett epikus
dok alatt abbamaradt, mielőtt megmagyarosod költeményünk kettő van: a Szabács viadala{lí76),
hatott volna. Időközben azonban a magyar nyelvű egykorú, hiteles megéneklése a várvlvásnak és
irodalom mégis terjeszkedett, latinból mind több korszakunk utolsó évéből a Pannóniai ének, mely
egyházi éneket és prózai vallásos művet fordítot nek szerzője, a ferencrendi Csáthy Demeter, a
tak, egypár eredeti énekünk is keletkezett, s az írott fehérlómondájának valamelyik régibb költői szö
irodalom lassanként közelebb férkőzött a nemzet vegét tudákosan átdolgozta, de az eredeti egyes
szelleméhez, úgy hogy nemcsak a latin nyelvű iro részleteit megtartotta. Vele a naiv énekmondók
dalomtól hódított el mind több tért, hanem, egye helyét elfoglalja a tanult históriásének-szerző.
lőre még kis mértékben, a népköltést is törekedett
Második korszak: 1526—1772.
magába olvasztani. A történeti énekmondás to
vábbra is divatban maradt; Mátyás is nemcsak
A XVI. sz. irodalma. (Protestáns kor, a mo
gyönyörködött Magyar Gábor énekmondó versei hácsi vésztől a bécsi bókéig, 1526>—1606). A
ben, hanem magának is voltak énekesei, sőt még mohácsi vész megbontja a magyar királyság poli
a XVI. sz.-ból is ismeretes Szondi példája, ki tikai egységét, az ugyanakkor tért hódító refor
két énekes fiút tartott; a hegedűsök lant mellett máció vallásilag is ketté osztja a nemzetet.
énekeltek koruk nevezetes eseményeiről: a Zách Noha a meginduló s két századig tartó háborús-
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kodás — küzdelem a törökkel, majd a német ha nista költészet hatása alatt irodalmi lírává fejlesz
talmi befolyás ellen s állandóan a két keresztény tette. Szerelmes verseit ő sem adta ki, s azok kéz
felekezet között — lefoglalta a nemzet erejét, iratban terjedtek (kódexüket csak 1874. födözték
mégis a viszonyokhoz képest elég élénk volt a föl), vallásos versei azonban rendkívül népszerűek
szellemi élet. A műveltség is a mohácsi vész voltak s két század alatt majd 40 kiadást értek.
után működni kezdő könyvnyomtatás segítségé
Az elbeszélő költészet tárgy szerint három cso
vel kibontakozik a középkor korlátaibóí, szaba portra különül. Az elsőbe tartoznak a vallásos
dabb lesz a gondolkodás, általánosabb a művelő tárgyúak, az ú. n. bibliai epika, az ótestamentumi
dés vágya, s a reformáció demokratikus iránya elbeszélések, a másodikba a históriás énekek,
könyvre kapatja a nép széles rétegeit is. A ma melyeket már nem vándor énekmondók, hanem
gyar nyelv nyomtatott nyelvvé lesz, s az iroda tanult lantosok írtak, akik a sajtó számára dol
lom kiszabadulva a kolostorok celláiból, kifejlő goztak s az egykorú, többnyire hazai eseménye
dik, világias színt is kap, az olvasás elterjedésé ket költői alakítás nélkül szigorú hitelességgel
vel szellemi szükségletté válik.
foglalták verses krónikákba. Legtermékenyebb
Vallásos irodalom. Az irodalom e korban még s legismertebb közöttük Tinódi Sebestyén. Míg
kiválóan vallásos, de a protestánsok kezébe ke a históriás énekek első sorban hiteles értesülé
rülvén, akik az ékesszólás erejével a tömegre kí sekkel kívántak szolgálni, az elbeszélések har
vánnak hatni, a népiesség és polemikus erő jel madik csoportja, a széphistóriák, krónikás elő
lemzik. Eszközei a szószék, a sajtó, az iskola és adással ugyan, de mulattató célzattal énekeltek
a hitviták. B törekvés gazdag teológiai ós pole költött, regényes tárgyakról. Többnyire fordítá
mikus irodalmat hoz létre, melynek szóvivői a sok az ó- és középkori lovagi és tündéres regék
többnyire külföldet megjárt protestáns prédiká ből, a Gesta Romanorumból vagy Boccaccióból
torok. Fordítják a hibliát, Komjáti Benedek, Pesti s más akkori költőből (Fortunatus, Jovenianus,
Gábor, Sylvester János, Heltai Gáspár részleteket, Volter, Rustán, Telamon, Apollonius, Euryalus
Eároli Gáspár a teljeset (1589—90), s ez utóbbi és Laicretia, Vitéz Franciska, Béla király és
fordítása több ízben átdolgozva mai napig használt Bankó leánya). Mind tárgyára, mind előadására
bibliája a protestánsoknak; ugyanakkor meg nézve legköltőibb közöttük Gyergyai Albertnek
kezdik, egyelőre a protestánsok, a térítő, ill. vita Argirus királyfiról szóló tündérregóje. Van két
irodalmat ; legkiválóbb tudósaik és prédikátoraik: eredeti magyar széphistóriánk is, llosvai Péter
Ozorai Imre, Melius JuMsz Péter, Dávid Fe loldi Miklósa (1574), mely összefüggéstelen adat
renc, Bornemisza Péter s a korszak végén Ma halmazként őrizte meg a nagybecsű Toldi-mon
gyart István a köznép nyelvén, erős, szemléletes dát és a kerek szerkezetű, élénken előadott Szi
magyarsággal cáfolják a katolikus s a többi pro lágyi és Hajmási (1571).
testáns felekezet tanításait. Katolikus részről a
A széppróza köréből egy pár durva, mulattató
Telegdi Miklós pécsi p.üspöktől megkezdett harcot népkönyvön kívül (Salamon és Markalf, 1577)
(1577) Monoszlai András s az 1561. betelepített említendők Pesti Gábor és Heltai Gáspár meséi,
jezsuiták folytatják. Mindkét fél iratait rideg, az előbbiek (1536) Aesopus rövid meséinek fordí
türelmetlen szellem hatja át, a haza szerencsét tásai, az utóbbiak (1566) részletezőbbek, továbbá a
lenségéért s a kor erkölcsi romlottságáért egy külföld egy híres elbeszélés-gyűjteményének, a
mást tévén felelőssé. B komor hang uralkodik a Hét bölcs mesternek magyar fordítása, a Ponkor vallásos lírájában is, az ország romlását si ciánus (1573). Ebben a korban indul meg a ma
rató jeremiádokban s a nagyokat is ostorozó feddő gyar dráma is. A külföldön kifejlődött miszté
költészetben (legkimagaslóbbak SzkMrosi Hor rium-dráma nem tudott magyar népünknél gyö
vát András és Dohai András versei), melyeknek keret verni, s csak mint misztérium -játék élt, de
szerzői nem annyira költők, mint inkább prédiká a külföldi dráma másik faját, a polemikus, sza
torok és tanítók voltak. Protestánsaink művelték tirikus drámai formát korán meghonosították a
az énekköltészetet is (Gálszécsi István, Székely protestánsok. Az első kísérleteknél (Sztárai Mi
István, Huszár Gál, Dévai Biró Mátyás, Szegedi hály két drámája, a Debreczeni disputa) értéke
Gergely, Sztárai Mihály, Batizi András, Bogáti sebb a, Balassa Menyhárt árultatása(lö&9), me
Fazekas Miklós, nagy részük egész gyűjtemé lyet eleven dialógusa, maró szatírája, korfestő
nyekkel), kat. himnuszokat, Luther énekeit és a ereje a kor egyik legkitűnőbb termékévé emel.
héber zsoltárokat dolgozva át, erős vallásos áhí
A magyar nyelvű tudományos irodalom meg
tattal, de jobbára fogyatékos költői érzékkel.
alakulása is e korszakra esik. Két tudományszak
A világi Ura termékoit, kivált a virágénekeket indul fejlődésnek, a történelem és nyelvtudomány.
(szerelmi dalokat) a kor szigorú vallásos fölfogása A meseíró Heltai átdolgozza magyarra és kiegé
miatt még megőrizni sem merték, nemhogy ki szíti Bonflni történeti művét (1575), Benczédi
adni, alig egy pár (vitézi, lakodalmas, gúnyolódó) Székely István egy rövid világtörténetet tesz közzé.
vers kerülte el a pusztulást (virágénekek a Vá Világkrónika c. (1559), s keletkezik egy pár em
sárhelyi Daloskönyvben). De ebben a korban lékirat és napló, melyek azonban kéziratban ma
virágzott a régi lírának legkiválóbb mestere, Ba radtak (kiválóbbak Zay Ferencé Landorfeirvár
lassi Bálint (1551—94), a sokat szeretett és sokat elveszéséről, 1521, és Mindszenti Gáboré János
szenvedett főúri levente és költő, aki szenve király végéről, 1540). A meseíró Pesti bocsátja
délyes szerelmeit, vitézi és vallásos érzéseit vál közre az első nyomtatott szótárt (hatnyelvű, 1538),
tozatos hangban és formában, megnyerő közvet Baranyai Decsi János közmondás-gyűjteményt
lenséggel fejezte ki. A népköltést, melynek mind (1588), s a bibliafordító Sylvester János magyar
hazai, mind külföldi tarmókeit jól ismerte, a huma nyelvtant (1539), de még latin nyelven.

Magyar Irodalom

-

154

Magyar Iroaaiom

A XVII. századbeli M- (A katolikus vissza fejedelem) és emlékiratok írása (Bethlen Miklós);
hatás kora, a bécsi békétől a szatmári békéig, a nyelvtudomány terén Molnár Albert és Geleji
1606—1711.). B század legjelentősebb mozzanatai Katona nyelvtanai (ez utóbbi a szófejtő helyesírás
a küzdelem a török ellen, majd teljes kiűzésük, elemeivel), Pápai Páriz szótára (1608), Otrokőcsi
a politikai és vallásszabadságért vivott harcok Fóris Ferenc nyelvhasonlító és szófejtö mun
Bocskaytól Rákóczi Ferencig, s e kérdések foglal kája (Origines Hungaricae, 1693) a legjelentő
koztatják íróinkat is. A vallásos irodalom Páz sebb mozzanatok, míg a korszakban szinte di
mánnyal virágzik föl, a török elleni küzdelem vattá fejlődött levelezés továbbképzi a magyar
ihleti Zrínyi tollát az első magyar műeposz meg társalgás és széppróza nyelvét. Legjelesebb levél
alkotására s a magyar hadtudományi irodalom íróink a kor vezéregyéniségei sorából kerülnek
megalapítására, Thököly és Rákóczi fölkelése te ki: Pázmány, Esterházy Miklós nádor, Bethlen
remti meg a kuruc költészetben a magyar politikai Gábor, I. Rákóczi György fejedelmek, Zrínyi a
lírát. Az erős nemzeti közérzés s a mindjobban foko költő, II. Pvákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós.
zódó közműveltség hatása alatt, melyet a két fele
Költészet. E korszakban az epika hatalmas
kezet (katolikus és református) egyre szaporodó lendülettel egy csapásra kibontakozott az eddigi
iskolái buzgón szolgálnak, az irodalom egészen históriás énekekből. Zrínyi Miklós, korának leg
megmagyarosodik, olvasóközönség támad, mely kitűnőbb hadvezére és mély pillantású államnek sorában, éppúgy mint az írók között, az egy férfia, ősének, Szigetvár védőjének vértanúi ha
ház és iskola férflain kívül mind nagyobb szám láláról történeti és költői hagyományokra tá
mal találunk fő- és köznemeseket.
maszkodva Vergilius és Tasso mintájára, de esz
és jellemeiben eredeti leleménnyel nagy
A vallásos irodalom főként a korszak első fe méjében
és nagyszerű költeményt irt. Obsidio
lében volt élénk, midőn a kat. visszahatás Páz szabású
Sigetiana (Szigeti veszedelem 1651) c. eposzát,
mány vezetése alatt a protestantizmust szollemi mély
a renaissance-kori nagy eposzok sorozatá
téren is visszaszorította. Az irodalom terén, a
egyik nevezetes tagja. Kora nem értette meg,
hitvitákban is Pázmány magaslik ki, a obibo nak
számú példányokban jelenvén meg, nem
ros Cicero» ; széleskörű' tudományával, páratlan siscsekély
válhatott népszerűvé, mint a Zrínyinél kisebb
dialektikájával, előadásának erejével elsőrangú tehetségű,
de kitűnőbb technikájú Gyöngyösi
hitvitázó, aki nagy nyelvtalentumávai s a nép István verses
(Murányi Venus 1664,
nyelv természetes erejének fölhasználásával a Kemény János novellái
1693 stb.), aki a históriás énekek
magyar stílust kifejlesztette, fordulatossá, hat alapján kora regényes
lírai részletek
hatóssá emelte. Mellette és ellene a hitvitázók kel, mesteri leírásokkaleseményeit
foglalta köl
egész sora állott ki, katolikus részen Balásfi tői, jól csengő versekbe. fölékositve
mint egy századig
Tamás, Veresmarty Mihály, Súmbár Mátyás, uralkodott a közönségen, Több
s a legjelesebb magyar
Káldi György, a protestánsok közt Alvinczi költőként dicsőitették. Kevésbbó
jelentős Listi
Péter, Gzeglédi István, Pósaházi, Matkó, Geleji László krónikás eposza. Irodalmi líránk
mu
Katona István, a Zvonaricsok. E szenvedélyes, tat fejlődést, s az egész korszakon végignem
Balassi
olykor a méltóság, olykor az irónia, sőt a dur költői hagyományai hatása alatt áll. Művelői
vaság hangján, de mindig hathatósan megszólaló előkelő urak ós asszonyok, többnyire főnemesek,
vitairodalom teremti meg valójában a magyar akik mesterük müformáiban írnak vallásos, el
könyvirodalmat s a műprózát. A kor legkiválóbb mélkedő;
vitézi és szerelmes verseket, több ér
vallásos művei Pázmány Hodequs-& (Isteni igaz zéssel, mint
képzelettel. Kiválnak közülük Rimái
ságra vezérlő kalauz, 1613) és Prédikációi (1636), János, Beniczky
Péter, Barakonyi Ferenc, Koa katolikusok bibliája Káldi György fordításában liáry István grőf,Petröczy
Kata Szidónia bárónő.
(1626), Kálvin Institutiói Szenczi Molnár Albert Egy részük csak kéziratban
hagyta ránk ver
től átültetve (1624), ugyancsak tőle a zsoltárok seit. Legönállóbb költői tehetség
a líra terén is
teljes gyűjteménye, nem az eredeti héberből, ha Zrínyi pár világi s egy vallásos költeményével.
nem német közvetítéssel franciából dolgozva E műköltök verseinél a nemzeti szellemnek sok
(1607), a protestánsoknak mai napig használt kal költőibb emlékei azok a nagyrészt névtelen
énekeskönyve, s Károli bibliájának javított for szerzőktől eredő költemények, melyek e század
dítása (1608), Geleji Katona dogmatikus, vitat vallási
nemzeti küzdelmeiből fakadtak s ko
kozó beszédgyüjteményei (Titkok titka, Váltság runkra ós
csak szájhagyományban és kéziratok
titka) és énekes könyve (Öreg Graduál, 1636), ban maradtak
E kuruc költészet neve alatt
a kat. énekeskönyvek (Kisdi Benedeké 1651, ismert versek fönn.
színezete, játszi könnyed
Szegcdi Lénárdé 1674, Kájoni Jánosé 1676, Ná- sége bizonyos népies
éreztet egy régibb,
rai Györgyé 1696) és a lutheránus (Zengedező gazdagabb, de öszefüggést
nem jutott költészettel,
mennyei kar, 1690), mig az elnyomott erdélyi mely a nép ajkánreánk
öröklődött tovább. A kor ese
szombatosok vallásos költészetének emlékei kéz ményeiről és alakjairól
szóló számos verses tör
iratban maradtak.
ténet között legszebbek a balladaszerű költemé
nyek (Esztergom megvételéről, Ocskai László
A tudományos irodalom néhány ága fejlődés ról, Kerekes Izsákról, Bujdosó Rákóczi), melyek
nek indult. A bölcseletben a lánglelkű Apáczai azonban jelen alakjukban kisebb-nagyobb mér
Cseri János magyar nyelven szólaltatta meg tékben magukon viselik kiadójuk, Thaly Kálmán
Descartes irányát (Magyar logikácska, 1654; átalakító kezének nyomait. Eredetiségénél fogva
Encyklopaedia 1655), de kezdeménye folytatókra értékesebb a kuruc lantos költészet, amely a
•Bem talált; a történetírás terén a krónikákon gályarabságba hurcolt protestáns lelkészek megkívül (Pethö Gergely, Szalárdi János) még in
kább divatba jött önéletrajzok (Kemény János
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ható sírámaíval indul meg s a maga gazdag
változatosságával Thököly és Rákóczi korának
szerelmi és hazafias lírájában zendül meg. Az
utóbbiakban az események hatása alatt hol szilaj
lelkesültség, magyaros elbizakodottság és csú
folódó gúny, hol mély siralom, elkeseredett pa
nasz, izzó németgyűlölet szólal meg, olyan köz
vetlenül, oly kitűnő dalformában, zamatos elő
adásban s az érzés oly egyszerű s mégis költői
alakításával, hogy ez a költészet mint a magyar
népköltés kiTirágzása, irodalmunk legértékesebb
emlékei közé sorozható.
A mulattató próza néhány terméke, melyek
ben az elbeszélő stíl a történelmitől elválva kezd
már kibontakozni, fordítás a nemzetközi novella
anyagból, így a Fortunatus (1651), a Szép Magelona (1676) és Haller János Hármas histó
riája (1695). A drámairodalom nem mutat sem
nagyobb gyarapodást, sem fejlődést; tudunk
arról, hogy nagyjaink udvarában időnként ren
deztek többnyire idegen nyelvű szinielőadásokat,
az iskolai dráma is megalakult, de alkotásai kö
zül csak egy-kettő maradt ránk. Drámai formájú
irodalmi termékeink közül jelentősebbek a két
moralitásszerü Gomi.co-tragédia, az egyik, mely
nek szerzőjét nem ismerjük, a század első feléből,
a másik a végéről; ez utóbbi szerzője,, Felvinczi
György, 1696. engedély-levelet kapott Lipót ki
rálytól színielőadások rendezésére, de hogy élt
is vele, nincs nyoma.
A XVIII. sz.-beli irodalom. (Hanyatlás kora,
a szatmári békétől Bessenyei fölléptéig, 1711—
1772). Miután a török veszedelemtől még a XVII.
sz.-ban megszabadult hazánk, a szatmári béké
ben a nemzet kiegyezett az uralkodóházzal is,
így békés időknek nézett elé. A kétszázados nem
zeti küzdelemben kimerültnemzet valóban anyagi
erőt gyűjtött e korszakban, de a nemzeti ideálok
elhalványulásával a nemzeti szellem és érzés is
veszendőbe ment. Felsőbb társadalmunk az ud
var levegőjében elnémetesedett, elfranciásodott,
a köznemesség elparlagiasodott, az iskola és
közélet nyelve mindjobban a latin lett, az el
pusztított területekre német telepesek kerültek;
a magyar nyelv a mindennapi társalgás eszkö
zévé sülyedvén, a magyar kultúra s a magyar
irodalom fokozatosan vesztette a tért. Magyar
könyv e korszakban igen kevés jelent meg, s az
is többnyire vallásos tárgyú vagy szellemű, a
szépirodalom elhanyatlott, a tudományt latin
nyelven művelték, főként a jezsuiták, akik az
irodalomban vezető szerepre emelkedtek s egy
virágzó deák nyelvű tudományos irodalmat te
remtettek ; innen a kor elnevezése: «a tudomá
nyok arany százada». Legkiválóbb művelői Bél
Mátyás, Pray György, Katona István történet
tudósok, Kollár Ádám jogtörténész, Gzvittinger Dávid irodalomtörténész, Sajnovics János
nyelvész.
Magyar irodalmunk is a tudományos téren
volt legélénkebb, de jelentős emlékei csak a
történet és irodalomtörténet köréből vannak. A
nagyszámú, de kevés készülettel megírt naplók
és emlékiratok közül kiemelkedik két becses
munka, Cserei Mihály Erdélyi históriája, a kö
zelmúlt eseményeinek egyéni színnel, keresetle
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nül elbeszélt története, és Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae-je, a régi (XVII. sz.)
társadalmi viszonyoknak és erkölcsi fölfogásnak
rajza és dicsőítése. B korból való az első magyar
nyelvű irodalomtörténeti munka Bod Pétertől,
aki Magyar Athenás c. mintegy 500 írónak rö
vid életrajzát adta.
Költői irodalmunk mennyiségileg szegény, de
a széppróza, líra és dráma terén határozott fejlő
dést mutat, amit azonban ellensúlyoz, hogy éppen
a java termésük nyomtatásban nem látott nap
világot. A költészet általán magánmulatsággá
sülyed, s a költők nem érzik szükségét, hogy az
egész közönséghez forduljanak. A kor legértéke
sebb írói egyénisége Mikes Kelemen, aki mint.
Rákóczi bujdosó társa, száműzése helyén, Ro
dostóban, törökországi életét 1717-től 1758-ig fik
tív levelekbe foglalt emlékirat alakjában írta meg,
egyszerű, természetes, közvetlen hangon, menten
korának nehézkes, latinos stílusától, egyéni szeretetremóltóságát annyira belevive leveleibe, hogy
azok vonzó bájukkal megjelenésüktől (1794) mai
napig kedves olvasmányai közönségünknek. A kor
másik jeles stilisztája, Faludi Ferenc, erkölcsi
párbeszédeket és aforizmákat adott, többnyire
idegen szerzők nyomán, de tudatos stílművószettel, újítva, bővítve, csinosítva a nyelvet, hogy az
idegen gondolatokat megfelelő választékosság
gal tolmácsolhassa. Lírai költeményei, idilljei a
század végén általános tetszésre találtak, amit
azonban inkább csak gondos és választékos belső
és külső formájuknak köszönhettek s modem
stíljüknek. Eredetibb lírikus nála Amadé László
báró, ki sokban Balassira emlékeztet; a szerelmi
dalt művelte, nagy közvetlenséggel és változa
tossággal, de nem eléggé tisztult ízléssel. Mind
az ő, mind Faludi versei a maguk idején csak
kéziratban voltak ismeretesek. A vallásos ének
gyűjtemények közül legkedveltebb s legértéke
sebb volt Ráday Pál Lelki kódolása, az epika
köréből Lázár István Florindája volt kedves ol
vasmánya a kornak, míg Tóth Istvánnak sokáig
lappangó, Zrínyit és Gyöngyösit utánzó verses
krónikája Cziráky gróf sziléziai táborozásáról
kéziratban maradt. A dráma teljesen a kat. és
prot. iskolákba szorult, de ott szíves fogadásra
találván, hihetetlenül fölvirágzott s a század kö
zepe felé latinból magyar nyelvűvé válva külö
nösen a vígjáték terén érdekes alkotásokat ho
zott létre, elsősorban a pálosoknál és piaristák
nál, később, a század második felében a protestán
soknál, míg a jezsuiták (köztük Faludi) inkább a
komoly drámát, a minoriták a misztériumokat
művelték nagy buzgósággal.
Az újabb magyar irodalom.
Az irodalom fölújulása.{k klasszicizmus kora,
1772—1825). A hanyatlás kora utolsó évtizedé
ben, Mária Terézia uralkodásának vége felé, a
nemzet szellemi életében nagy változás áll be .fölébred az addig lappangó nemzeti érzés, és a
külföldi műveltségnek hozzánk átterjedő hul
lámai megértetik hazánk fiaival, hogy a megvál
tozott viszonyok között a művelt nemzetek ver
senyében csak úgy állhatunk meg nemzetül, ha
lépést tartunk velük; a.harci erények kirekesz-
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tóén nemzetfenntartó kora lejárt, a nemzet bol tollharcbasodortaőket.aminyelvészetikórdóseink
dogulásának legföbl) eszköze a nemzet nyelvén tisztázására üdvös hatással volt, s ami fontosabb,
szolgált kultúra, 8 a mi sajátos helyzetünkben, érdeklődést keltett irodalmi törekvéseik iránt.
idegen dinasztia uralma alatt, széttagolt társa Működésük nem annyira általános költői szem
dalomban, politikai eszközök híján állami létünk pontból jelentős, mint inkább következményei
egyetlen palládiuma a nemzeti kultúra és a nem ben : a szigorú antik formák akaratlanul rávitték
zeti nyelv, s legbiztosabb eszköze az irodalom. őket a költői dikció újítására, tömörítésére ós
Megszületik az irodalmi eszme, kialakul az iro nemesítésére; kis részben eredeti, nagyobbrészt
dalmi köztudat, ós lelkes Írói munkásság indul fordított verseikkel (Horatius, Vergilius, görög
meg, melynek művelői nem is annyira hivatás lírikusok) megismertették nálunk a görög-római
ból, mint inkább hazafiságból, a nemzeti Ugy klasszikusokat; új műfajokat, ódát, klasszikus
védelmére ragadnak tollat. A nemzet megteremti elégiát, epigrammot honosítottak meg. Valami
irodalmát, evvel előkészíti a társadalmi és poli vel erősebb tehetséggel s jóval nagyobb hatás
tikai regenerálódás útját és megmenti magát a sal dolgozott a triász föllépése után másfél év
nemzetet.
tizeddel Virág Benedek, aki tisztultabb ízlésével,
A nemzeti művelődés vágya a hetvenes évek nemes erkölcsi erejével, erős nemzeti érzésével,
legelején egyszerre lázas munkában jelentkezett fönséges indítékaival az antik formákba némi
s nem is egy, hanem három ponton Legelőször klasszikus szallemet öntött.
adott életjelt magáról a bécsi magyar testőrirók
Az olvasóközönség legnagyobb része azonban
csoportja az ú. n. franciás iskola (1. o.). Fejük még mindig a régibb magyar költői müvekben,
Bessenyei György, saz ő buzdítására társai, köz főképen, sőt majdnem kirekesztőén Gyöngyösi
tük Barcsay Ábrahám, s a már régebben Írogató verses elbeszéléseiben gyönyörködött, azért az
Bárótzi Sándor, elhatározták a nemzeti nyelv írók harmadik csoportja e régi hagyományokat
müvelését, s olyan M. megteremtését, amilyent a folytatta, Gyöngyösi modorában, magyaros szel
nyugati nemzeteknél csodáltak. Bécs szellemi éle lemben, népies nyelven írt regényes verses, majd
tére abban az időben a francia kultúra nyomta rá prózai elbeszéléseket, lovagdrámákat, dalféle Urai
bélyegét, így ök is a francia irodalom utánzásá költeményeket, de kimüveítebb ízlés híján csín ós
val akarták a magyar irodalmat fölvirágoztatni. választékosság nélkül, s így az olvasók ízlését
A kor uralkodó műfajait, a drámát, regényt, tan csak kielégítette, de nem fejlesztette. A nemzeti
költeményt, költői levelet művelték, a francia új- hiúságnak hízelegtek, ami nagy népszerűséget
klasszicizmus gondolatvilágátültették át s annak szerzett nekik. B népies iskolának első tagja
műszabályait, verstechnikáját (páros rímű ale- Dugonics András piarista, aki 1774 óta idegen
xandrin) követték. Bessenyei előbb, már 1772 óta, tárgyú, de magyar köntösbe öltöztetett epikus
költői müveiben, majd röpirataiban terjesztette műveivel, drámáival, regényeivel, különösen a
eszméit, csakhamar magyarországi írók is csat páratlan sikerű Etelkával (1788) kora első írójá
lakoztak hozzájuk, így a jóval idősebb, szintén nak tartatott; követte őt Gvadányi József gróf
franciás műveltségű Orczy Lőrinc generális, aki vidámhangú verses regényeivel s szatirikus epo
régóta, de csak a maga számára verselgetett, szával, melyek költői érték tekintetében fölötte
Ányos Pál, a német szentimentális költői törekvé állanak Dugonics műveinek, az iskola harmadik
seket is ápoló pálos szerzetes, ez irány legmélyebb tagja, Pálóczi Horváth Ádám pedig nemcsak
érzésű költője, továbbá Pétzeli József, reformá eposzokat irt, hanem népies dalaival az irodalmi
tus prédikátor, aki — miután Bessenyei vissza lírát hozzáfűzte a népköltéshez.
vonult — fáradhatatlan működésével az iskola
A három iskola kifejlődése után csakhamar
fejévé emelkedett s a Bessenyei művelte műfajo megindult a törekvés a különböző irányok egye
kon kívül egy újat szólaltatott meg, a mesét, és sítésére, amely egy negyedik irány megalakulá
kívülük még számosan. Halálával az irány, mely sára vezetett. ISzek az egyeztetőknek nevezhető
elsősorban a társadalom magasabb, franciás mű írók egyrészt formai tekintetben iparkodtak
veltségű részéhez szólt, különállását elvesztette, összeolvasztani az eredményeket s eleinte a «mérbeleolvadt a megalakuló általánosabb figyelmet tékes» klasszikus, meg a rímes magyaros formák
keltő irodalomba.
összekapcsolását sürgették, ami a leoninisták
A testörökkel szinte egy időben itthon szerze korcs irányát szülte, később Ráday Gedeon kí
tes tanáraink fogtak a magyar költészet újjá sérletei nyomán Földi János, Verseghy Ferenc,
alakításához, deákos műveltségük szellemében a Kazinczy Ferenc több zenei érzékkel s tisztultabb
római ós újlatin, főkép a jezsuita költészet mű ízléssel a nyugateurópai verseli eljárást, a megfajait és formáit, az ú. n. klasszikus versmérté rimelt jambusi, trocheusi, anapaestusi és daktikeket választva mintául. Már 1773. dolgoztak, de lusi sorokat honosították meg. Másrészt új mű
csak 1778-tól léptek a nyilvánosság elé, sorjában fajokat, új szellemet, új hangot vittek bele a ma
Baráti Szabó Dávid, Révai Miklós és Rájnis gyar költészetbe ; a német költészet hatása alatt
József, a deákos iskola triásza. Noha csekély a modern dalstílt s a szentimentális hangot tele
tehetségű költők voltak s a klasszikusokat in pitették át irodalmunkba s evvel megteremtették
kább csak formában s nem tartalomban utánoz a könnyedebb, egyénibb, hangulatosabb lírát,
ták, merész újításuk latin műveltségű közép melynek mértékéül igen alkalmas volt a zengze
osztályunknál nagy tetszésre talált, irányuk meg tes, lírai nyugateurópai forma, az ú. n. Ráday gyökerezett s a klasszikus stilű verselés egész di vers. Innen kezdve négyféle költői stíl állt köl
vattá vált, melynek legtöbb korabeli költőnk hó tőink használatára, de összeolvasztásuk helyett
dolt egy ideig. Némely prozódiai eltérésük heves csak válogattak köztük, így az említetteken ki-
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vül Batsányi János, Szentjóbi Szabó László, tossá, a magyar szó- és kifejezéskincs gyökeres
Dayka Gábor, Fazekas Mihály. B korszak leg megújításává éppen Kazinczy működése által lett.
művészibb irója a német irodalom hatása alatt Mivel mintául az idegen nyelveket vette s az ízlést
dolgozó Kármán József, prózai szépirodalmunk a nyelvszokás s a nyelv szabályai fölé emelte,
legkiválóbb művelője a XVIII. sz. végén; a tömérdek idegenszerűséget vitt bele nyelvünkbe,
Werther nyomán készített Fanni hagyományai úgy hogy törekvései ellen hatalmas visszahatás
c. novellája (1794) első,' értékes kísérlet a lelki- támadt. Az így megindult nyelvújítási harc végre
is Kazinczyék győzelmével fejeződött be, s ha
rajzra.
Szépen fejlődő irodalmi életünkre végzetes csa egy és másban meg is rontotta nyelvünk szellő
pást mért a Martinovics-féle mozgalom felfede mét, magát a nyelvet kétségkívül hajlékonyabbá,
zése (1794), mely íróink közül épen a vezetésre kifejezőbbé, fordulatosabbá tette. Vétségeit, túl
leginkább hivatottakat (Kazinczy, Batsányi, kí zásait nagyrészt letompította az élet, nagy íróink
vülük még Verseghy, Szentjóbi) börtönbe juttatta. romlatlan nyelvórzéke s a múlt század második
Mivel ugyanekkor az irodalom több oszlopa dőlt felében megindult orthologia.
ki az élők sorából (Pétzeli, Kármán, Dayka), Vi
Kazinczy baráti köréhez több érdemes írónk
rágon és Dugonicson kívül alig egy-két magyar tartozott (Kis János, Szemere Pál, Döbrentei
költő működött a XVIII. sz. utolsó éveiben. Sze Gábor, Szentmiklóssy Alajos, Vükovics Mihály),
rencsére egy új költői nemzedék nőtt föl éppen de jelentősebb köztük csak Berzsenyi Dániel és
ebben az években, köztük Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc voltak, a mesternek nem annyira
a fölújult magyar irodalomnak Vörösmarty előtt követői, mint inkább barátai. Az előbbi Virág
legeredetibb tehetségű költője, aki gazdag fogé nyomdokán, de Horatiusnak mélyebb megértésé
konyságával, friss leleményével, mozgalmas ér vel a klasszikus ódát irodalmunkban a legmaga
zésvilágával, a népies iránti erős érzékével a sabb fokra emelte s különösen hazafias ódáiban
költészetnek mind a három ágában működött s erkölcsi fölfogásának magasztosságával, érzésé
kissé nyers, de gazdag költői nyelvével, fejlett nek tüzével, hangjának erejével még mesterét is
technikájával a szentimentális líra és a komikus meghaladta. Kölcsey inkább csak esztétikai föl
epika terén maradandó remekeket alkotott. Még fogásában és elveiben volt Kazinczy híve, egyéb
általánosabb hatást tett egy másik kiváló költőnk, ként működésének mindegyik felével új irányt
Kisfaludy Sándor, aki 1801. megjelent Kesergő kezd. Lantján először szólal meg irodalmunkban
szerelmében, első szerelmi dalgyűjteményünkben, a keserű humor, továbbá hosszú idő óta újra a
Balassi óta először ad hangot az egész lelkét be politikai költészet, ő írja az első magyar müballatöltő érzelemnek. Noha Petrarca s a francia írók dát, ö teremti meg a komoly irodalmi kritikát és
költői eszméit értékesíti,olyan közvetlen, termé a szónoki prózát, művészivé emelvén a politikai
szetes hangon tolmácsolja szenvedélye vágyódá szónoklat szerkezetót ós előadását s meghonosít
sát, fájdalmas csalódását, hogy egy csapásra köl ván az akadémiai emlékbeszédeket.
tőink élére emelkedett. Boldog Szerelme (1807),
A íolújulás korában indult meg a világi dráma
majd a balatoni váromladékokhoz fűzött regéi, irodalom is, főként Bessenyei és a franciások
a régi magyar nemesi élet képeivel, szintén ked kezdeményezésére, de eleinte színpad hiányában,
ves olvasmányai voltak a XIX. sz. elején közön könyvdrámák alakjában, melyek később is csak
ségünknek.
elvétve kerültek színre s jobbára fordítások és
Ebbe a fólzsendtilő irodalomba jutott bele 1801. átdolgozások, a legjobb esetben utánzatok voltak.
a fogságából kiszabaduló Kazinczy Ferenc. Noha A XVIII. sz. nyolcvanas éveiben több helyütt mű
kedvvel írogatott verseket, nem volt erősebb kedvelők hoztak színre többnyire iskolai drámá
költői tehetség — verseiben több a formaérzék és kat, majd 1790. megalakult az első magyarországi
a szellem, mint az érzés és képzelet — s ere színjátszó társaság Kelemen Lászlóval az élén s
detisége általán nem nagy, de élénk szelleme, az első erdélyi Aranlca György pártfogása mel
csodálatos agilitása és kitartása, páratlan szere- lett. Az utóbbi Wesselényi Miklós védőszárnyai
tetremóltósága, lelkesedése és önzetlensége an alatt sikeresen működött, az előbbi még a 90-es
nál hivatottabbá tették arra a föladatra, melyet években szétoszlott, de ami fontos, a mindennapi
maga elé tűzött: a magyar irodalmi élet szer szükséglet megteremtette a magyar világi drá
vezésére, irányítására, vezetésére. Széleskörű le mát Drámaíróinkat sem a hivatottság, hanem
velezésével, mely a kor hiányzó hírlapirodal a szükség nevelte, s első sorban a szerzetes ta
mát pótolta, buzdította, tanította, lelkesítette nárok meg a színészek sorából kerültek ki, így a
íróinkat, egész irodalmi életet teremtett, mely 90-es évek drámairodalma kisebb részben világi
nek ő volt a feje. Lakása, Széphalom, a magyar színre alkalmazott iskolai drámákból, nagyobb
szellemi élet központja, s a klasszicizmus, mely részben a bécsi és magyarországi német színpa
nek a mester hódolt, az ideálja. Sajátos irodalmi dokon előadott külföldi drámák fordításából v.
törekvései közül legjelentősebb a stílreform. Egy hazai színre alkalmazásából (ú. n. nemzetesítóhangú, nehézkes, színtelen prózánk helyett olyat sekből) állott. A legtermékenyebb, de nem legte
akart teremteni, mely hozzáalkalmazkodjék a hetségesebb drámaíróink, Hl. fordítóink voltak
tárgyhoz: minden műfaj számára külön stilne- Mérey Sándor, Kelemen László, Ernyi Mihály,
met kívánt fejleszteni, s ezt egyrészt gyakor Szereíemhegyi András, Kovács Ferenc; nagyobb
lati úton, különféle műfajú müvek fordításá írói ambícióval dolgoztak fordításaikon hivatott
val, másrészt elveinek hirdetésével iparkodott költőink: Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc;
megvalósítani. Ezért karolta föl a nyelvújítást is, eredetit vagy szabadabb átdolgozást adtak Szent
mely már a XVIII. sz.-ban megindult, de tuda jóbi Szabó, Simái Kristóf; igen nagy hatást ér-
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tek el Dugonics németből magyarra gyúrt lovagés rémdrámái. Az utóbbiak művein kívül a leg
több elveszett s jobbára csak azok maradtak
ránk, melyek a különböző játékszíni gyűjtemé
nyekben jelentek meg. De ennek a korszaknak
köszönhetjük irodalmunk legkitűnőbb drámai mü
vét, a Bánk bánt,Katona Józsefnek Shakespeare
szellemében megalkotott tragédiáját, mely mint
a legnemzetibb tragédiánk, irodalmunknak mai
napig utói nem ért remeke. Az 1815. irt, 1819. át
dolgozott, 1820 őszén (1821. évjelzéssel) megjelent
tragédiának értékét és jelentőségét azonban kora
nem, csak a következő nemzedék ismerte föl.
A költői irodalom erősödésével együtt járt a
hírlapirodalom s a tudományos irodalom fejlő
dése is. 1780-ban indult meg az első magyar hír
l a p j a i Mátyás pozsonyi Hirmondó-ja; csakha
mar több követte, jobbára Bécsben,melypár évtize
dig a magyar hirlapírás központja volt, míg Pes
ten az első hirlap csak 1806. indult meg. Szép
irodalmi és vegyes tartalmú lapjaink is Bécsben
vagy a vidéken jelentek meg, a Bécsi Magyar
Musa (1787), a magasabb színvonalú Kassai Ma
gyar Museum (1789—92), Kazinczy Orpheusa
(1790), a Mindenes Gyűjtemény Komáromban
(1789—1792) s csak 1794. Pesten Kármán Urá
niája. Mivel hírlapjaink pusztán hírek közlésére
szorítkoztak, íróink politikai és társadalmi esz
méiket német mintára röpiratokban szólaltatták
meg; az irodalomnak ez a faja II. József me
rész reformjaitól életre keltve s a cenzúra eny
hítésével a 80-es években egyszerre fölvirágzott;
százakra rúg számuk, melyekben a fölvilágosodás hívei és ellenségei nagy szenvedéllyel, he
lyenként nem kis erővel védik eszméiket s tá
madják ellenfeleiket. A magyar nyelvűek közül
irodalmi szempontból legtöbb figyelmet érdemel
nek Szatsvai Sándornak és Szaitz Leónak pamfletszerü röpiratai.
A magyar nyelvű tudományos irodalom in
kább csak az előkészület korát élte; több szak
ban akadt egy-egy figyelemreméltó mű, igy a
növénytanban Diószegi—Fazekas Magyar Fűvészkönyv-e, de rendszeres munkásság még nem
fejlődött. A történetírás azonban haladt, s a
magyar nyelvtudomány meg éppen virágkorát
élte. Amott egyfelől népszerű, alaki tekintetben
is becsesebb művekbe foglalták magyaros érzésű
Íróink (a két Budai testvér, Ferenc ós Ézsaiás,
Virág Benedek híressé vált Magyar Századai
val) a XVIII. sz. latin jezsuitáitól fölkutatott
eredményeket, másfelől a forrástanulmányok el
mélyítésére és az adatkritika terén igen sokat
tett a páratlan szorgalmú és olvasottságú Hor
vát István, akit azonban tüzes hazafias érzése
szertelen túlzásokra és ábrándos tanítások hir
detésére ragadott. Időközben, már a XVIII. sz.
vége óta mind érezhetőbb szükséggé vált a ma
gyar nyelv törvényeinek megállapítása ós rend
szerbe foglalása, ami a nyelvtudomány nagy
mérvű föllendülését idézte elő. A híres Debreczeni
nagy grammatika után (1795), mely bővelkedett
helyes észrevételekben, de egyoldalúságokban és
félreértésekben is, lépett föl két legnagyobb nyelv
tudósunk, Révai Miklós és Verseghy Ferenc.
Amaz Antiquitates (1803) és Eláboratior Gram-
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matica Hungariea (1806) c. müveiben nyelv
történeti alapon áüt és e módszer alkalmazásá
ban megelőzte a külföldet, emez a nyelvszokás
jogosultságát hirdette s a nyelvi tények meg
figyelésével s a nyelv szellemének fölismerésével
vált ki. Ellentétes felfogásuk heves tollharcba bo
nyolította őket, s az irodalom Révai pártjára áll
ván, a helyesírás terén az ö etimológiai iránya lett
győztes Verseghy fonetikai irányával szemben.
A reform-kor irodalma. (A magyar romanti
cizmus kora, 1825—1845). A napóleoni háborúk
ban kimerültnemzetet a bécsi kormány beolvasztó
politikája és alkotmánysértő rendeletei fölrázták
tompultságából, s a nemzeti haladás szelleme,
melyet addig csak az irodalom ébresztett és ter
jesztett, a 20-as évektől kezdve átjárta az egész
közéletet. Az 1825-iki országgyűléssel, mely fér
fiasan követelte alkotmányos szabadsagunk biz
tosítását, megkezdődött a magyar reform-kor,
politikai, társadalmi, gazdasági haladásunk nagy
müve. Széchenyi merész szava: Magyarország
nem volt, hanem lesz, bizalmat öntött költőinkbe
is, s az irodalom elsőrangú tehetségektől mű
velve, éppoly rohamos ós nagyszabású fejlődé
sen ment át, mint az egész ország. Az új nem
zedék a fiatal Kisfaludy Károly köré csoportosult,
aki kiragadta Kazinczy kezéből a vezéri zászlót
és a fővárosban élve, Pestet végre az irodalom
középpontjává tette. Az eddig uralkodó klasszi
cizmussal szemben a nyugat új szellemi áramlatát,
a romanticizmust juttatta diadalra s evvel kap
csolatban egész költészetünket reálisabbá tette.
A költészet tárgykörét kiterjesztve, új "műfajokat
honosított meg, így a víg novellát, melyben elő
ször adta a magyar vidéki és fővárosi élet való
képét; irodalmi magaslatra emelte a vígjátékot
és a tragédiát s mígezek által egész repertoire-ral
látván el a színpadot, színházi közönséget nevelt,
Aurora c. zsebkönyvével állandó szépirodalmi
közönséget teremtett, s követői mind a vígjáték,
mind a novella terén egész költői iskolát alkot
nak. Kora halála (1830) után barátai, az Aurora
kör, folytatta irányát s fiatal Íróink legjavát az
Athenaeum és a Figyelmező köré gyűjtötte. Ve
zérei Vörösmarty, Bajza és Toldy voltak. VörösmarhjMihkly képzelete gazdagságával ós érzelme
szokatlan mélységével, csodálatos nyelvgéniuszá
val ós technikai művészetével legnagyobb köl
tőink egyike, aki a nemzet érzelmeinek a reform
koron át leghivatottabb tolmácsa volt s a magyar
költői nyelvet újra teremtette, magyarossá s
egyben művészivé tette. Klasszikus formájú, de
romantikus szellemű epikája a nemzeti közhan
gulatból táplálkozott (Zalán futása, 1825) s mély
hazafias hangulatával, ragyogó és meleg dlkciójával országos hatást tett; tragédiái erősen ro
mantikusok s kevéssé színszerűek, de igaz költőiségükkel, szép lírai részleteikkel, zengzetes nyel
vtikkel (legbájosabb a Csongor és Tiindé-ben) gyö
nyörűen folyó jambusaikkál a 30-as. 40-es évek
színköltészetének utói nem ért mintaképei lettek.
Legkitűnőbb a lírában és a kisebb költői elbeszé
lésben (Szép Bonka); itt még fokozottabb mér
tékben egyesíti a romantikussal a nemzetit s
mindkét költői nemnek számos faját ritka hang
terjedelemmel művelte, kivált az óda- és reflexió-
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féléket (Szózat, Fóti dal, Vén cigány); főtárgyai kezdve haláláig (1865) 125 kötet regényt nyújtott
ahonfiérzés és a szerelem (A merengőhöz), alap a magyar közönségnek. Pályáját történett regé
hangja bizonyos méltóságos lendület. Hatása nyekkel kezdte (jelesek még: Az utolsó Bátori, A
hosszú ideig megérzik még legkiválóbb költőm csehek Magyarországon, Zrínyi a költő) s mind
kön is. Köréje, sőt őt részben megelőzve, az epiku végig ebben volt főereje ; erre utalta erdélyi főúri
sok egész csoportja sorakozik, akik a klasszikus származása, hazájának emlókekbengazdagbórcei,
eposz formájában és hagyományaival nemzeti várai, családjának hagyományai s emlékiratai.
mondáinkat dolgozták föl, így Aranyosrákosi Walter Scott tanítványa, s mint mestere inkább
Székely Sándor, akinek kis eposza a Zalánelőfu- csak külsőségeiben fogta föl ós rajzolta a multat,
tárja volt, megkésve (1831) megjelent Árpád- de nagy meseszövő leleménye, színes leírásai, for
i&v&lPázmándi Horvát Endre, Gzuczor Gergely, dulatos elbeszélő stílje nagyon megkedveltették
ki epikájában Vörösmartyt követte, míg népdalai müveit a közönséggel, mely akkor a múlt emlé
ban igaz népies hangot ütve meg Petőfi számára keiért, a régi dicsőség képeiért lelkesedett. Ké
készítette az utat, Garay János, aki népszerűsé sőbbi regényei, melyekben a francia romantika
gét nem eposzainak, hanem kisebb balladaszerü hatása alatt a jelen társadalom képét akarja
(Kont) vagy víg (Az obsitos) elbeszélő költemé adni, hanyatlást mutatnak, szertelenek, szerke
nyeinek köszönte. A lírában Vörösmarty mellett zetük zilált, jellemrajza túlzó. A negyvenes évek
Bajza Józsefet ünnepelte leginkább kora. Noha ben mindjobban szaporodó szépirodalmi folyó
bíráló szelleme és csatázó temperamentuma in iratok nagy lendületet adtak a regény- ós no
kább kritikussá bélyegezték, s mint ilyen félel vellairodalomnak, mely részint hazai, részint
mes bírája volt a tehetségtelen v. erejükön fölül francia nyomokon haladt. Prózaíróink sorából
merő költőknek és tudósoknak, érzelmes, lágy, kiválnak a nagytehetségű, de szertelen s ha
keresetten csiszolt versei az utánzók egész sorát tásvadászó Kuthy Lajos (Hazai rejtelmek című
lelkesítették dalra, akiknél iránya beteges érzel- Sue-utánzat), a magyar életből merítő Nagy
gősséggé, mesterkéltséggé, csinált poézissé fajult Ignác (Magyar titkok, regény, Tisztújítás, víg
(ú. n. szobai költészet). Az Athenaeum írógárdá játék), Frankenburg Adolf, aki humoros rajzai
jából a legeredetibb és legerősebb tehetségek val a magyar tárcát teremtette meg, s erősen
Vachott Sándor, Kerényi Frigyes, Pap Endre, torzító, keresetten ólcelő ú. n. freskóképeikkel
Biskó Ignác, Beöthy Zsigmond, a maguk idejé Bernát Gáspár ós Lanka Gusztáv.
ben túlbecsült Kunoss Endre, Császár Ferenc és A politikai irodalom, mely I. Ferenc abszolút
Jámbor Pál; a vallásos líra terén Tarkányi Béla uralma alatt elhallgatott, a közélet lázas tevé
és Székács József, népies irányban a későbbi for kenységére újra fölvirágzott. Megindítója Széradalmi költő, Sárosy Gyula, a maga útján járó clienyi István gr., kinek 3 főműve: Hitel (1830),
Szemere Miklós.
Világ (1831), Stádium (1881), Magyarország mo
A novella- és drámairodalom jó ideig Kisfaludy dern átalakulásának evangéliuma volt. Nyomuk
nyomdokain haladt. Követői közé tartozott Gaal ban a politikai Iratoknak egész serege támadt;
József vígjátékaival (jeles bohózata a mai napig nevezetesebb publicistáink Wesselényi Miklós b.,
színen maradt Béleskei nótárius), történeti regé Dessetvffy József ós Aurél grófok, Kossuth Lajos
nyével (Szirmay Ilona), és humoros novelláival és Eötvös József báró. Az immár magyar nyelvű
meg jellemző alföldi képeivel, Kovács Pál víg országgyűlés szabadabb szelleme megszülte a
elbeszéléseivel, Gsató Pál egy vígjátékával s politikai szónoklatot is; legünnepeltebb szóno
több elbeszélésével, Jakab István drámáival; kaink 1825-től: Felsőbüki Nagy Pál, Széchenyi,
majd Gaal, Munkácsy János és Balogh István Beöthy Ödön, Wesselényi Miklós báró, Kölcsey
a német tündéries bohózatot próbálták magyar Ferenc, és az ő hatása alatt a formailag is művé
formába önteni. A drámairodalom terén az ál szibb hatású szónoklat képviselői Klauzál Gábor,
landó fővárosi színpad idézett elő mélyreható Eötvös József báró, Szemere Bertalan, s min
változást, amelynek következtében drámaíróink denekfölött legnagyobb szónokaink Deák Ferenc
mind határozottabban két csoportra különültek. és Kossuth Lajos, amaz a beszéd logikai fölépí
Az egyik Vörösmarty nyomán inkább költői ha tésével, meggyőző érveléseivel és étoszával, ez a
tásra törekedett, mint Teleki László gróf zord, beszéd pátoszával és tüneményszerű szónoki ado
erővel telt, de alapjában elhibázott Kegyenc-ével, mányaival vált ki; csodálatosan játszik az érzel
s az idegen földön megtelepedett, bizarr Hugó mek hatalmával s a magyar élőszónak legna
Károly; a másik csapat inkább a színi hatást gyobb mestere. Ugyancsak Kossuth emelte iro
kereste, különösen a tehetséges, korán elhunyt dalmi színvonalra s tette politikai hatalommá
Czakó Zsigmond nagy tetszést aratott drámái Pesti Hirlap-jkval az újságírást. Ebben az isten
val s a hasonló sorsú Obernyik Károly. A mese áldotta korszakban a tudományok is hatalmas
író Fáy András sikerrel nfűvelte a novellát is, lépéssel haladtak előre, s 1830-tól a nemzeti ál
s ö írta az első társadalmi regényt (Bélteky- dozatkészségből fölállított Akadémia is buzgón
liáz, 1832), Vajda Péter pedig német hatás alatt, szolgálta a tudomány terjesztését és fejlesztését,
rajongó természetszeretettel irt keleti tárgyú a szépirodalom vezetését és irányítását pedig az
novellákat, történeti regényt s bennük sajátos, 1842. irodalmivá alakult Kisfaludy-Társaság raexaltált prózát teremtett. Ilyen előzmények után gadtamagához. Szellemi életünk ilymódon 1845-ig
lépett föl a magyar regényirodalom igazi meg minden izében modernné és európaivá vált.
alapítója s Jókait kivéve legtermékenyebb és
A nemzeti költészet aranykora. Költészetünk
sokáig legnépszerűbb müvelője, Jósika Miklós az Aurora-kör idején, főképen Kisfaludy és
báró, ald első történeti regényétől (Abafi 1836) Vörösmarty munkásságában modernné és művé-
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szive vált, céljában s tartalmában nemzetivé is, módon megalkotta a nemzeti műeposzt, a Totói-val
de az idegen mintáktól csak bizonyos műfajok s későbbi eposzaival mintegy pótolván hiányzó
ban tudott szabadulni, stílje is, formakészlete is naiv eposzunkat. Csodálatos uyelvgóniusza, veridegenszerű, nyugateurópai volt, ezért a költószot selésónek magyaros zamata és bájos ritmusa ké
nem válhatott az egész nemzet közkincsévé. Hátra sőbbi eposzaiban sem csökkent, így a humorcs
volt még a hétévtizedes (1772-től) fejlődés bete Toldi estéjé-ben (1848) s a regényes Toldi Sze
tőzése : a művészi és nemzeti tökéletes összeol reimé-ben (1879), valamint a tervezett hunn tri
vasztása s népies irányban való kifejlesztése, a lógia elkészült részében, az ódon nyelvű ós színú
nemzeti tárgyaknak, nemzeti érzósvilágnak egy Buda Halálá-bau (1864), mely az élő magyar
szerű, magyaros, közérthető, de mégis művészi pusztai faj típusaiból rekonstruálja a hőskor alak
előadásban való megszólaltatása. Ez a föladat várt jait. Kitűnőek komikus eposzai is, e műfaj legjelsarra a költői nemzedékre, mely a század első ne sebb példái, valamint kisebb elbeszélő költeményei,
gyedében születve a 40-es évek elején tűnt föl az köztük igazi remekek balladái, melyek megrázó
irodalomban. A véletlen szerencsés játékaként a tragikumukkal, cselekvónyük drámaiasságával és
szabadságharc évtizedében — mikor már a nem a lelki élet rajzával & világirodalomban is szá
zeti érzés csodálatos mértékben megerősödött és mot tesznek. Eszmékben gazdag lírája a szabad
társadalmunkban a népiránt föltámadt érdeklődés ságharc után fejlett ki a maga tökéletességében.
a demokratikus eszméket teljesen megérlelte — Mint Arany, akinek költészetében a nemzeti és
szólaltak meg legnagyobb költői lángelméink.akik művészi elem a legteljesebb összhangban egye
megtalálván a nemzeti és művészi elem egye sült, Tompa is epikus és lírikus volt; eleinte
sítésének módját, megteremtették a nép-nemzeti mint elbeszélő költő lett népszerű (Népregék és
költészetet, mely szellemben, tartalomban, for népimondák, Virágregék, költői elbeszélések), de
mában teljesen magyarrá lett s a nemzet egyete igazi ereje a lírában volt. Meghatóan nyilatkozik
méhez szólt. A közeli fordulatot már előre jelezte, verseiben vonzódása családjához, a természethez,
hogy külföldi példák után nálunk is fölfödözték szülőföldjéhez, legmagasabbra azonban a szabad
a népköltést s a benne rejlő műszellem eredetiségét ságharc után írt ódáiban és elégiáiban emelke
és gazdagságát, mire megindult a népköltési ter dett, melyekben — többnyire allegorikus formá
mékek gyűjtése (Kriza János és Erdélyi János) s ban — honfibúját és reményeit olyan erővel,
a műköltészet megtermékenyülése a népköltészet annyi művészettel szólaltatta meg, hogy az egész
től. Ekkor léptek föl egymásután Tompa Mihály, magyarság szívét megdobogtatta.
Petőfi, Sándor, Arany János, kik a magyar köl
A 40-es években tűnt föl három legkiválóbb
tészet egész képét rövid idő alatt megváltoztat regényírónk, Eötvös, Kemény és Jókai. A két
ták. Petőfi, tüneményszerű költői pályája rövid utóbbi virágzása a következő korszakra maradt,
hét évre (1842—49) terjed, s noha huszonhat éves de Eötvös József báró ez időben adta legjelesebb
korában meghalt, legnagyobb lírikusunkká emel regényeit. Első regénye, a Karthatm (1839—41),
kedett, sőt a világirodalomban is kitűnő helyet mely tárgyában a francia szentimentális regény
szerzett magának, eredetiségével, gazdag képze irodalom hatását mutatja s az akkor forrongó
letével, érzelmeinek hevével és nemességével, francia társadalom életébe vezet, meséjének ér
páratlan költői őszinteségével ós szeretetreméltó zelmi hatásával, magasztos alapeszméjével, a
ságával. A líra határait kiterjesztve a minden lélek melegségét tolmácsoló reflexióival bilin
napi élet jelenségeit a költészet világába emelte, cselte le olvasóit. A falu jegyzője (1845) nagy
költőivé varázsolta az Alföldet, a hitvesi érzel hatású tendenciózus regény: a megyerendszer
met, a magyar népéletet. Szerelmi és hazafias visszaéléseit s a rendi kiváltságok igazságtalan
költeményeiben legegyénibb érzelmeinek gazdag ságát bizonyítja egy költött, érdekes történettel,
skáláját szólaltatta meg, oly erővel és közvetlen a korabeli viszonyoknak torzított, de lényegük
séggel, mint egy költőnk sem, de oly általánosan, ben hű jellemzésével. Szintén politikai irányú,
olyan erős magyaros színezettel, hogy bennük de történeti tárgyú a Magyarország 1514-ben
az egész nemzet érzésének ad hangot. Együtt (1847).
érezve a néppel, dalaiban, táj- és genre-képeiben
Már e korban emelkedett legnagyobb sikerű
mesteri módon emeli a miiköltészet körébe a nép drámaíróink sorába, noha működésének javarésze
költészet formáit, fordulatait, hangját, kompozí az 50-es, 60-as évekre esik, Szigligeti Ede (Szaihcióit, eszmevilágát, míg magasabban szárnyaló, máry József), aki több mint száz drámájával
egyénibb költeményeiben, noha megtartja az ide 1867-ig az eredeti műsor egy harmadát lefog
gen formákat, a nemzetközi lírikus stílt teszi lalta. Mint Kisfaludy Károly hagyományainak
teljesen magyarrá, végleg megállapítva a lírá folytatója, termékenységével, sokoldalúságával,
nak magyaros irányát. Ugyanezt tette s éppen a színi hatás eszközeinek ügyes kiaknázásával a
Petőfi sikerein fölbátorodva Arany az epika te színpadon sok zajos sikert aratott, de nemesebb
rén. Első eposza, Az elveszett alkotmány, bár ambiciótöl is hevítve komolyabb, költőibb föl
paródiakép, még a régi nyomokon jár, Toldi-ja, adatokban is megkísértette erejét. Majd minden
azonban (1847) egy csapásra megteremtette a ma műfajban adott becses alkotásokat (A szökött ka
gyar epikus stílt: a régi epikus formában az egy tona, A csikós, népszínművek, A mama, Fenn az
szerű, természetes, objektív előadást; kompozí ernyő nincsen kas, vígjátékok, Lüiomfi, bohózat,
ciójában a népmesét követte, tárgyát a nemzeti A trónkereső, tragédia), s az elődök tapogatód
mondaanyagból merítette, hősében a tipikus ma zása után megteremtette a magyar népszínművet.
gyar karaktert testesítette meg, s annak küzdel
A nemzeti katasztrófa után, melynek Petőfi is
meiben a föltörekvő nemzet sorsát példázta. Ily- áldozatául esett, a költészet eszmélt először s a
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eonzura bilincsei között is iparkodott a nemzet
coljait szolgálni. Különösen a lira terén mutat
kozott nagy élénkség. Arany és Tompa a nem
zet nagy gyászát fejezték ki megkapó erővel, s
mellettük új költői nemzedék nőtt fel. Egy ré
szük Petőfi rendkívüli sikereitől csábítva, őt
kezdte utánozni, de tehetségük és ízlésük fogya
tékossága miatt a pongyolaságban, a rikító ós
túlzó színezésben keresték az eredetiséget. B
Petőfi-utánzók közül (az ú. n. sallangos költők,
Lisznyai Kálmán, Szelestey László, Székely Jó
zsef, Zalár József) Tóth Kálmán emelkedett ki
igazi dalos természetével; szerencsés volt mint
vígjátékíró is (A király házasodik, Nők az
alkotmányban) s Boltmcl Ifis/fá-jával megala
pította az élclapirodalmat. Az írók egy másik
c.-oportja, nagy irodalmi műveltségű és finom
ízlésű költök, Aranyhoz csatlakozott, így a ki
váló kritikus, Gyulai Pál, aki mint lírikus ke
veset írt, de mélyről feltörő érzelmeit a költészet
igaz hangján szólaltatta meg. Egy pár verse
líránk legjavához tartozik s átment a köztudatba.
Töredékes Eomhányi-'ié.ban s novelláiban a lélek
tani elemzésre mutatott példát. Szász Károly
inkább működésének sokoldalúságával vált ki.
Drámáival és eposzaival a régi, nemzeti hagyo
mányokat folytatta, mint lírikus a csöndes ér
zelmek költője, munkásságának legértékesebb fe
lét műfordításai teszik, melyekkel a külföldi
irodalmak legjelentősobb termékeit ültette át iro
dalmunkba. E nemzedék utolsó, ma is működő
tagja, Lévay József, eredetibb és magyarosabb
tehetség, nagy közvetlenséggel, az aggkortól
meg nem gyöngítve írja szelíd, többnyire bána
tos, egyszerűségükben megkapó verseit. Egészen
a maga útján járt Vajda János, mindannyiuk
nál orösobb tehetség és szenvedélyesebb tempera
mentum, de nyersebb ós formátlanabb is, aki
azonban helyenként megrázó hangokat hallat.
A 60-as években föllépő fiatalabb költők vagy
elmaradnak mögöttük jelentőségben, mint Dalmady Győző, Komóesy József, Szász Béla, Dö
mötör János és a pár népies balladájával kiváló
Tolnay Lajos, vagy elhallgattak, mint Arany
László, akinek elbeszélő költeményei (Délibábok
hőse) az újabb költészet értékes alkotásai közé
tartoznak.
A szabadságharc utáni korszakban emelkedett
kiváló jelentőségre a prózai szépirodalom. Erre
az időre esik a legnagyobb magyar regényíró
nak, Kemény Zsigmondnak virágkora. "Vagy 12
kötetre terjedő regényt és elbeszélést ír', ..legki
válóbbak Gyulai Pál (1847), Férj és nő, Özvegy
és leánya, Rajongók, Zord idő (1862), a máso
dik kivételével mind történeti regény nemzetünk
XVI—XVII. sz.-i életéből, s bennük nemcsak a
történettudós biztos ismeretével vezet a múltba,
hanem azt a művész képzeletével szinte új életre
kelti. Főereje éppen a korrajz, a letűnt kor gon
dolat- és érzelemvilágának, vágyainak és törek
véseinek rajza, valamint a jellemrajz, a több
motívumból alakuló lelki világnak rendkívül hű
és találó elemzése. Kegényei azonban mind bo
rúsak, sőt tragikusak és zordak, hangulatuk
erősen pesszimisztikus, emiatt, valamint mély
gondolatokkal tele, tömör, gyakran nehézkes előJtévai Nagy Lexikona- XIU. köt.
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adása miatt nem jutott a megérdemelt népszerű
ségre. A közönség kedvelt regényírója Jókai Mór
lett, népünk kifogyhatatlan gazdagságú mese
mondója, legtermékenyebb írónk. Nagyobb kedv
vel és nagyobb sikerrel a társadalmi regényt ós
humoros elbeszélést művelte, s színes képekben
mutatta be a régi Magyarország helyén meg
alakuló újat, a XIX. sz. életét a kiegyezésig, sőt
azon is túl. Félreismerhetetlen kapcsolatban a
népmesével a pszichológiai igazságot, a való
szerűséget gyakran megsérti, szereti a naiv jel
lemző módot, az erények és bűnök túlzásával,
sőt torzításával megalkotott idealizált jelleme
ket, de képzelete kimeríthetetlen bányája az ér
dekesnél érdekesebb történeteknek s az elbeszé
lésnek utolérhetetlen mestere. Ajkáról bőven,
színesen, bájosan ömlik a szó, magyaros, könynyed, behízelgő előadását humorának és hangu
latának ezer színt vető játékával teszi vonzóvá.
Varázsa nemcsak az olvasókat kerítette hatal
mába, hanem aü írókat is s hosszú időre meg
szabta a prózai elbeszélés fejlődésének útját.
Fénye homályba borította az 50-es és 60-as
évek többi elbeszélőjét. Ezek közül nevezeteseb
bek : Vas Gereben, aki komoly erkölcsi felfogás
sal, keresett, cifrálkodó magyarsággal mesélt el
hosszabb-rövidebb történeteket a táblablróvilág
és a magyar népélet köróból, Degré Alajos, aki
szalon-rogónyeiben, elbeszéléseiben, vígjátékai
ban a korabeli francia irodalmat vette mintául,
a kedves humorú Beöthy László, P. Szatmári/
Károly Jósika hatása alatt írt történeti regényei
vel, Pálff'y Albert, a forradalom jeles hírlap
írója, realizmusra törekvő, de alapjában roman
tikus regényeivel, Pákh Albert, az angol pél
dákon erősödött tárcaíró, s a novelláiban szintén
az angolokat követő Bérczy Károly, a képzelet
szőtte történeteket reális milieube beállító és
sötét színekkel elborító Vértesi Arnold, legter
mékenyebb novellistánk, Abonyi Lajos, aki ke
vesebb művészi érzékkel, de annál erösebb meg
figyeléssel és megértéssel rajzolta regényeiben a
magyar nópéletet, végtil Vadnay Károly a mo
dern magyar társadalmi életet gondos stílben
rajzoló regényeivel, beszélyeivol, emlékezéseivel.
A színpad irodalmának nevesebb képviselői a
már emiitett Tóth Kálmánon kívül Dobsa Lajos,
Kövér Lajos s a színen mai napig élő, társadalmi
drámában és főként népszínműben jeleskedő Szi
geti József. Mindezeknél jóval értékesebb Ma3at7i Imrének Ember tragédiája (1862), egy nagy
szerű drámai költemény, mely részben Goethe
Faustjának hatása alatt az emberiség nagy kér
déseire rendkívül mély történeti képekben próbál
feleletet adni. Az Arany Jánostól bemutatott és
javított dráma Paulay Ede átdolgozásában színre
is került — amire Madách sohasem gondolt —
és páratlan sikert aratott, sőt idegen nyelvekre
fordítva, külföldi színpadokon előadva is dicső
séget szerez a magyar szellemnek. Ebben a kor
ban kezdte szárnyát bontogatni a magyar opera,
s a 60-as évek nagy költőinek köszönjük a toljes
magyar Shakespearet is (kiadta 1863-tól a Kisfaludy-Társaság), aminek megvalósítására már
a szabadságharc előtt szövetkezett három leg
nagyobb költőnk, Petőfi, Arany, Vörösmarty. In
ti
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nen kezdődik közönségünknek megértőbb, inten és szellemi áramlatokat vetett föl; élénkebb lett
zivebb Shakespeare-kultusza.
a szellemi érintkezés a nyugattal; a hírlapok el
A tudományok közül nagy fontosságra emel szaporodtak, mind nagyobb hatalmat gyakorol
kedett a magyar irodalomtörténet, melyet a föl- tak a közönségre ós az írókra : végeredményben
njulás korának szerény próbálkozásai után Toldi/ irodalmunk szélesebb körű, változatosabb, moz
Ferenc emelt igazi tudományos színvonalra.A«nia- galmasabb lett, ds szellemben mindjobban távo
gyár irodalomtörténetírás atyja», aki Kazinczy lodott az értékes múlttól, a nemzeti hagyomá
korától a 70-es évekig átélte az irodalom egész nyoktól.
fejlődésót, sót benne volt az események központ
Legniélyrehatóbb a változás a versas költészet
jában, e félszázad alatt nem csak kitűzte, hanem terén. A költöi technika Arany nyomán igen so
meg ÍB valósította az irodalomtörténet föladatait: kat fejlik, s az utódok már jelentékeny rutinra
összegyűjtötte és kiadta jóformán az egész iro tesznek szert, de éppen a kiegyezést követő évek
dalmi anyagot, földolgozta monográfiákban és élet ben hiányzanak a rendkívülibb költői egyénisé
rajzokban, végül megrajzolta nagy rendszerező gek, s mivel Pefőfl és Arany költészetéhez mégis
munkáiban irodalmunk fejlődését. Utána Gyulai újat akarnak fölmutatni, tudatosan szakítanak a
Pál szűkebb keretben, de fejlettebb Ízléssel, párat nemzeti iránnyal s engednek az idegen áramla
lan éleslátással és biztos ítélettel tárgyalta az tok hatásának. A korszak elején Benedek Ala
irodalmi jelenségeket, szabatos, részletekbe menő dár, E. Kovács Gyula, Gáspár Imre, Temér
elemzéssel megállapította értéküket s magát a dek (Jeszenszky Danó), a műfordítás terén ki
tudományt egyfelől lélektani alapra helyezte, váló Györy Vilmos, Komócsy József, Szász
másfelől művészivé fejlesztette. Mint a korabeli Béla, Szász Gerő, Torkos László, Szabó Endre,
irodalmi termékek bírája, kora legkiválóbb kri Jékey Aladár, Gsengey Gusztáv, Fejes István
tikusa, Kölcsey és Bajza méltó utóda volt; szi tűntek föl, még több-kevesebb közösségben a múlt
gorú, objektív, a közönség véleményével nem hagyományaival, de egyszersmind mélyebb jelen
törődő,mindig elvi alapról ítélkező bírálatai finom tőség híján. Egy és más szempontból nevezete
Ízlésükkel, határozott, világos, tiszta fogalmazá sebbek, sőt részben irodalmunk gazdagodását
sukkal az 50-es évektől kezdve igen sokat tettek jelentik az alább következő írók, akik több-keve
az irodalmi ízlés fejlesztésére, irodalmunk nem sebb eredetiséggel, de jobbára a nemzetközi költői
zeti és művészi irányban való kiépítésére. Mel stílben dolgoztak. Kiss József balladáival tűnt
lette Erdélyi János, Arany János, Gregiiss Ágost föl, melyekben Arany irányának folytatója, de a
és főkép Salamon i'Yrouc mübírálata'i és tanul népies tárgyak közé belevitte a falusi zsidó élet
mányai a magyar kritika legbecsesebb termékei. sajátos rajzát, majd költöi elbeszéléseibe a fő
Esztéti 1; ai irodalmunk is okkorindult fejlődésnek,A városi élet mindennapi küzdelmeit. Lírájának
régibb, i degen nyel v ű kísérle tek után (Szerdahelyi hangja újszerű és változatos, kitörő hév és fájdal
György, 1778., Schedius Lajos, Greguss Mihály) mas melancholia szólal meg benne. Ábrányi Emil
a 40-es évektől kezdve önállóan művelték e tu tüzes honfi-érzését patetikus hangon, nyugat
dományszakot Erdélyi János (filozófiai irányban, európai formákban szólaltatja meg, ódái színes,
Hegel szellemében, elméletileg), Henszlmann Imre pompázó nyelvűek, de gyakran szónokiasak. El
(gyakorlatilag, a képzőművészetekre alkalmazva) beszélő költeményeibon is a lírikus részek a legés Greguss Ágost (rendszerező nagy munkában). becsesebbek. Endrödi Sándor költészete igen vál
A történetírás terén is nagyobb az élénkség. Csak tozatos mind tárgyban, mind formában. Fiatal
a legkiválóbbakat említve, Horváth Mihály meg korában szerelmi vívódásait énekelte meg, majd
írta összefüggő előadásban, hatalmas kötetekre családi érzéseit, végül a kiforrott féríllélek ér
terjedő müvekben hazánk oknyomozó történetét, zelemvilágát és vallásos áhitatát s a közélet
Szalay László hasonló szellemű müve töredék eszméit, mindenütt az őszinte érzés szívhoz szóló
maradt. Teleki József gróf szintén töredékes hangján, igazi költői hatással. Hazaszeretete legHunyadiak kora c. müve pedig irodalmunk leg megkapóbban a Kuruc nóták c. versciklusában
nagyobb szabású monográfiája. A reális tudo szólal meg. Bartók Lajos jelentékeny komikai
mányok egyelőre még inkább csak az eredmények ós szatirikus tehetségét a pártpolitika befolyá
közlésére szorítkoztak; eredeti s nagyobb kompo solta, ezért gyakran igazságtalan, s ízlése sem
zícióink alig voltak.
mindig elég tisztult, technikája egyenetlen, hiány
zik verseiből a bel- és külalak harmóniája. A
A legújabb magyar irodalom.
politikai költészetet művelte első sorban Inczédi
A kiegyezés, mely nemzetünk önállóságát visz- László is. Egyike volt kiválóbb fiatal költőinknek
szaszerezve, politikai életünket egy csapásra át a korán elhunyt Reviczky Gyula, érzésben ma
alakította, irodalmunk képét is átformálta, noha gyar, de szellemben idegen s ellensége minden
kisebb mértékben és inkább közvetve. A meg népiesnek. Élete és Schopenhauer tanulmányo
előző korszak leghatalmasabb költöi egyéniségei zása pesszimistává tették, s e hang uralkodik köl
nek, Arany Jánosnak és Jókai Mórnak, pályája tészetében is: csalódásait, szenvedéseit megkapó
benyiíl mélyen az új korszakba s folytatódnak hangon, tiszta technikával, nem közönséges mű
tovább azok a nemes irodalmi hagyományok, vészettel, de mindig nyugateurópai formában
melyeknek szigorú őre Gyulai Pál volt. Lassan tolmácsolta. Barátja, Komjáthy Jenő érzésekké
ként azonban mutatkoztak a változás jelei. A kikristályosodó eszméit énekelte meg hatalmas,
régi írók kidőltek, helyüket más órzésvilágú szenvedélyes hangon, a nyelvnek sajátos pompáfiatalok foglalták cl: a nemzeti élet köre kitágult, j ival, de miszticizmusa gyakran homályosságba
eddig nem ismert területekre lépett, új oszméket viszi. Inkább termékenység, könnyedség és ötle-
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tesség, mint az érzés művészi kifejezése jellem
zik Rudnyánszky Gyula költészetét, míg Ko
róda Pálét a gondos kidolgozásra s nemesebb
hatásra való törekvés. Radó.Antal, aki mint mű
fordító is nevezetes, a lírán kívül kisebb elbeszélő
költeményeket is ír, meleg, érzelmes kedéllyel,
kifogástalan technikával. Lenkei Henrik és Palágyi Lajos költészetében a reflexió és szemlélet
nagyobb szerepet játszik, mint az érzelem ; mind
ketten érett, nemes fölfogással, műgonddal irnak,
az előbbi gyakran hajolva a szatíra felé; a drá
mai költészet terén is megpróbálták erejüket.
Mákai Emil versei közül azok érdemesek, ame
lyeken a középkori zsidó szellem tanulmányo
zása érzik meg, Erdélyi Zoltánnak meg a modern
életből merített nagyobb elbeszélő költeményei.
A nőköltők sorából e helyen említhető Czóbel
Minka színes nyelvű, természeti képekben gaz
dag, ritmikus verseivel és Szalay Frazina boron
gós, ábrándos, gyöngéd költészetével. Költőink
másik csoportja többé-kevésbbé Arany és Petőfi
hagyományait folytatja, anélkül, hogy utánozná
őket. A nemzeti irány a múlt század végén egy
pár jelentékeny tehetséggel gazdagodott. Leg
gazdagabb egyéniség köztük Kozma Andor, újabb
költőink között a legkiválóbbak egyike s hatá
rozottan a legnemzetibb, mind tartalomban és
szellemben, mind dikcióban és technikában. Arany
költői tradícióinak folytatója, s tősgyökeres ma
gyar érzésvilágával, mesteri verselésével nem
méltatlan követője. Szatirikus ere versben és
prózában egyaránt gazdagon buzog. Kozma An
dor bátyja, Ferenc, Bárd Miklós név alatt írt
verseiben szintén Arany tanítványának mutatko
zik. Nemes érzelmekből fakadó, mély reflexiókkal
tele költeményeit közvetlenség, szemléletesség s
tősgyökeres magyarság jellemzik. Szabolcska
Mihály mind lírai, mind kisebb elbeszélő költe
ményeiben csodálatosan finom bájjal szólaltatja
meg gyöngéd, méla, de kissé szűkkörű érzelmeit,
hangulatait, meleg kedélyét. Őszintesége, ter
mészetessége, közvetlensége megkapó. Vargha
Gyula, legkitűnőbb műfordítónk, egyformán je
les műérzéket tanúsít gyöngéd, méla dalaiban ós
magasan szárnyaló, a nemzeti élet fordulataitól
ihletett ódáiban. Jakab Ödön verses és prózai
elbeszéléseiben, lírai verseiben vonzó képet ad
romlatlan, magyaros érzés- és képzelet világából.
Pósa Lajos, a gyermekek kedvelt költője, és Pap
Zoltán a népdalaikkal szereztek maguknak ne
vet. Változatosabb irányokban dolgoznak Ver
seny i György ós Szárny Gyula, míg Fülöp Áron,
Regőczi Exner Győző, Bernáth Lajos Arany
nyomán nagyobb epikus munkákkal léptek föl.
Erős magyar érzés, kiváló teehnika, fordulatos,
képekben gazdag nyelv jellemzi Zempléni Árpád
líráját; újabban északi rokonainkmondakészletót
dolgozza föl nagy föltűnést keltet elbeszélő-költe
ményekben. Szintén sajátosan magyar Sajó Sán
dor bensőséges költészete, közvetlen, dalai és •ha
zafias ódái, valamint Lampérth Gézának a vidék
motívumaiból táplálkozó egyszerű, őszinte köl
tészete. Az európai és a nemzeti iránynak ezt a
küzdelmét az utóbbi években újra aktuálissá tette
a Nyugat szépirodalmi folyóirat körül csopor
tosuló legfiatalabb írói nemzedék föllépte, akik
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nemcsak szembehelyezkedve, hanem egyenesen
támadva az Arany személyében összpontosuló
nemzeti hagyományokat, a francia ós német
ultramodern költészet hatása alatt egy egészen
új költői irányzatot indítottak meg. Megtagadták
a nemzeti érzést és fölfogást, hadat izentek minden
társadalmi és irodalmi konvenciónak; az egyéni
ség és az önös érzelmek túlzó kultusza, féktelen,
érzékiség, a vér joga az indítékaik, s a nyelv
ben és kifejezésben mindenáron újszerűségre
törekedve csillogó, színes képekben, hangulatos
szólamokban, homályosságba, sőt érthetetlenségbe vesző miszticizmusban keresték a költői ha
tás eszközeit. Ennek a szellemében teljesen koz
mopolita költészetnek megindítója és vezére Ady
Endre, korunk legtöbbet emlegetett, fölmagasz
talt és másrészről épp annyira gáncsolt, de el
vitathatatlan tehetségű költője. Hívei sorából em
lítendők a már régebben dolgozó, de egészen hoz
zájuk csatlakozó szellemes Ignotus (Veigelsberg
Hugó), a mesteri technikájú Babits Mihály, Ke
mény Simon, Füst Milán, Kosztolányi Dezső,
Lesznai Anna, Karinthy Frigyes. Az utolsó két
évtizedben föllépő, részben más szellemű köl
tőink közül ismertebbek Szentessy Gyula, Móra
István, a könnyed dalok müvelője Heltai Jenő,
Harsányi Kálmán, Oláh Gábor, a színpadi sikert
is aratott Martos Ferenc és Szép Ernő, Farkas
Imre, Erdős Renée, Nil (Dapsy Gizella), Álba
Nevis ( Vnger Ha), Jörgné Draskóczy Ilona. Az
1914. kitört világháború a líra terén csakhamar
éreztette hatását: megindult a háborús, alkalmi
költemények áradata, s költészetünk eszmékben
is, s érzésekben még inkább gazdagodva új len
dületet vett s új irányban fejlett. Legnagyobb
népszerűségre Gyóni (Áchim) Gézának a harc
téren írt s Przemyslben kiadott, több ízben újra
nyomtatott versei emelkedtek.
Elbeszélő prózánk fejlődésére a kiegyezés után
döntő hatású volt az időszaki sajtónak, főleg a
napilapoknak rohamos megerősödése, amelyek
íróink javarészét magukhoz vonták s az irodalmi
termelést a maguk követeléseihez alakították.
Szépirodalmi folyóirataink is elszaporodtak, több
rövidebb életűn s kevésbbó határozott irányún
kívül a régi Vasárnapi Újság mellé Kiss József
megalapította a modern szellemű A Hét c. heti
lapot, Herezeg Ferenc az Új Idők-et, Adyék a
Nyugat-ot s több kiadó gyűjteményes regény
es elbeszélés-vállalatot, melyek közül legelterjed
tebb az Egyetemes Regénytár ós az új Athenaeum könyvtár. Ebben az új időszakban a re
gény megrövidült, a hosszabb elbeszélés helyett
divatba jött a rövidebb tárca, novella s megszü
letett Beöthy Zsolt és utána Mikszáth Kálmán
tollán a rajz. íróink és közönségünk műveltsé
gét mindinkább áthatotta a természettudományi
világfölfogás, s ennek megfelelően prózánk sza
kított a romantikával s a realizmus alapjára he
lyezkedett, tárgyait a jelen társadalmi életéből
veszi, a mese helyett a jellemzésre, a lelki élet
elemzésére fordítja gondját s kiváló kedvvel fes
tegeti a részleteket. Mintáikat az angol regény
írók, majd a francia naturalisták, végül az
északi, orosz és skandináv írók közül választják,
de nagy számmal vannak, akik az elbeszélés
11*
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nemzeti hagyományait fejlesztik, s elbeszélő lelki problémák érdeklik, melyeket gazdag isme
prózánk a maga egészében mégis magyarosabb rettel, bizto3 kézzel old meg; stílusán egyfor
és nemzetibb, juint költészetünk. Jókai mellett, mán megérzik szellemessége és keserű színezetű
aki még e korszakban is teljes erejében műkö bölcselkedő hajlama. Gárdonyi Géza mély sze
dött, legjelesebb elbeszélőnk Mikszáth Kálmán, retettel fordul rajzaiban a nép felé s apró részletaki regényeiben, do még inkább rövidebb elbe képekben szinmagyar nyelven mutatja be igazi
széléseiben és rajzaiban hangjának természetes valóját; nagyobb kompozícióiban is meglepő a
ségével, magyaros bájával Jókai költészetének lelki mozgalmak gyöngéd, finom rajza s a szerző
méltó folytatója s a magyar nemesi középosz történeti tudása. Rákosi Viktor humoi-eszkjeit
tály, valamint a magyar paraszt életének rajzá sajátszerű, erősen egyéni színű jókedv hatja át,
ban éppoly friss leleményt, mint erős megfigye egy derült kedély ötletes, mulattató, érdekes tré
lést és Unom érzéket tanúsít. Kezdeményezése fálkozása, több novellájában s regényében egy
követőkre talált, az ő irányában haladnak Tóth mélyen őrző szív komoly hangjait halljuk. Mel
Sándor, Gyarmathy Zsigáné, Sebők Zsigmond, lettük nagyobb sikerrel művelik az irodalmat
kinek noveiláit kiváló műgond, a valóság iránti Pékár Gyula, egyike legműveltebb és legtartal
erős érzék s vonzó érzelmesség jellemzik, Sze masabb íróinknak, erős érzékkel a romantika és
mere György, aki regényeiben és novelláiban a történeti múlt iránt, régebben franciás, újab
Jókai módján, de Mikszáth példájára a magyar ban nemzeti szellemben, Bársony István, a ter
nemes és paraszt lelkébe kivan bevilágítani, mészet és az emberi sziv alapos ismeretével,
Petelei István, aki még Mikszáthra is hatott, a Abonyi Árpád tézis-regényeivel és lélektani el
maga borns fölfogású, a realizmust és romanti beszéléseivel, Bródy Sándor, aki tudatosan Zola
kát sajátszerűen keverő életképeivel, továbbá naturalizmusát akarta magyar földre átültetni s
Lőrinczy György, Szabómé Nogáll Janka és sze főként a szerelmi érzés nyilvánulásait rajzolja
gedi történeteivel a jellemzően népies, de kissé nagy hatással, de kissé erős színekkel, a történelmi
nyers Tömörkény István. Régibb íróink sorából regényeiben Jókai s Jósika hatása alatt álló ko
erösebb egyéniségükkel a maguk útjait járva ki moly törekvésű Werncr Gyula, a mozgalmas
válnak Agai Adolf Porzó név alatt írt tárcáival képzeletű, de külső hatásra dolgozó Szomaházy
és magvas humorával, Tolnay Lajos érdekes, István, Malonyay Dezső francia hatás alatt
de nyers és keserű realizmustól áthatott regé finoman cizellált novelláival és a magyar életből
nyeivel, Eötvös Károly, aki inkább csak elbe vett regényeivel, a finom lelkű, gyengéd embe
széléseket és korrajzszerü feljegyzéseket adott reket rajzoló Benedek Elek, a tárca-novelláiban a
sajátos, elaprózott stílussal, tele ötletekkel ós meg nem értett, csalódott lelkek csöndes szenve
fordulatokkal, de művészi szerkezet teljes híjá déseit nagy élethűséggel rajzoló Vértesy Gyula,.
val, Beöthy Zsolt, aki ellenkezőleg a legnagyobb Szikra (gróf Teleki Sándorné), aki az úri társas éle
műgonddal, biztos művészi érzékkel építette föl tet rajzolja nagyobb megfigyelő, mint meseszövő
mind nagy regényének, mind rajzainak és elbe erőről tanúskodó regényeiben, a termékeny Tábori
széléseinek lelki rugókból fejlesztett cselekvé Róbert, Kóbor Tamás, egyike nagyhatású elbe
nyét, a magyar nép lelki világát nagy hatás szélőinknek, akinek erősen realisztikus novelláit
sal elemző Baksay Sándor novelláival és tör a tárgy és előadás érdekessége emeli ki, a szim
téneti regényével, Ábrányi Kornél lélektani re bolizmus felé hajló novellista Gholnoky Viktor,
gényeivel, lványi Ödön egyenetlen, laza szer Sas Ede, Kazár Ede, a tréfás történeteket kedvelő
kezetű, de a lélek mélységeibe leszálló regényé Murai Károly, a vidéki életet rajzoló Béke fi Antal,
vel, Tóth Béla kisebb, főként keleti tárgyú no Thury Zoltán, Szirti Gyula, az érdekkeltésben
velláiban, melyekben a magyar stíl igazi meste ügyes Szöllössy Zsigmond, Hellai Jenő vidám,
rének mutatkozott, a korán elhunyt Kemechcy könnyed novelláival. Külön említjük meg az ifjú
Jenő és Justh Zsigmond, aki a francia irodalom sági irodalom legnagyobb hatású művelőit, a no
hatása alatt állva nagy műveltségét, gazdag is vella terén is jelentős Sebők Zsigmondot ós Be
mereteit s boncoló elméjét egy nagyszabású nedek Eleket, valamint Gaál Mózest. A legifjabb
regény-kompozicióban iparkodott érvényesíteni, költői nemzedék sorából is több sokat ígérő no
az orosz realizmus hatását nagy mértékben vellista és regényíró emelkedik ki, így a pusztuló
visszatükröző Gozsdu Elek és Kabos Ede, nő- dzsentri krónikása, Móricz Pál, a fantasztikus,
íróink közül a korában nagyon népszerű Ohnet- de mélységre törekvő Hegedűs Sándor, a társa
utánzó Beniczkyné Bajza Lenke s a szelleme dalmat éles szemmel bíráló Farkas Pál, a közel
sebb két Wohl nővér: Janka és Stefánia. Az újabb múlt felé forduló Krúdy Gyula, Lövik Károly,
irói nemzedék legkiválóbb képviselői Herczeg aki novelláiban és regényeiben lélektani kérdése
Ferenc, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Rákosi ket tárgyal, a székely népéletet jellemző rajzok
Viktor, mindegyik határozott egyéniség s egy- ban, valószerű történetekben bemutató Árkosy
egy irány megtestesítője. Herczeg Ferenc virtuóza Ferenczi Kálmán, Biró Lajos érdekfeszítő, de
az egyszerű, könnyed társalgó stílnek és a kerek mesterségesen beállított problémáival, a magyar
kompozíciónak; rendkívül változatos tárgyú és népet és parasztot túlzó realizmussal festő Móricz
színű elbeszéléseit és regényeit biztos mesefejlesz Zsigmond, a szellemesen csevegő Molnár Ferenc,
tés ós finom lelki elemzés jellemzik, bizonyos ne ki igazi népszerűségét drámáinak köszöni, han
mes, már a hidegség határán járó előkelőség, a föl gulatos elbeszéléseivel és reflexióival Lakatos
fogásban enyhe irónia. Ambrus Zoltán a francia László. Végül nőíróink, a nagytehetségű, de korán,
analitikus regényirodalom hatását olvasztotta elhunyt Ferenczi Magda, a szellemes Szendénémagába, a mesére nem sok gondot fordít, a Dárday Olga, a.flnomlelkü, művészi érzékű Tor-
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may Cecil, s Kaffka Margit, a női lélek egyik leg fordulatainak költői értékesítése buzdították.
Utódai között a legszorgalmasabb Prém József
mélyebb ismerője.
Drámairodalmunk a kiegyezés után egy pár új volt. A történeti dráma terén Váradi Antal és
tehetség feltííntével hirtelen fejlődésnek indult, s Somló Sándor keltettek tetszést romantikus, szép
ha ez a fejlődés később nem is volt fokozatos és dikciójú történeti műveikkel; inkább a vígjáték
«gyenletes, a színpad irodalma terjedelemben terén működtek Murai Károly ós Gabányi Árpád,
rendkívül inegbőviilt, amire nagy hatással volt, míg egy-két drámájukkal sikert vagy némi figyel
hogy színházaink elszaporodtak a fővárosban : az met ébresztettek Koróda Pál, Ruttkay György,
Operaház megnyitásával a Nemzeti Színház egé Porzsolt Kálmán, Bercsényi Béla, Karczagyilszen a dráma ápolásának szentelhette magát, mos, Bosnyák Zoltán, Kazaliczky Antal, legifj.
megnyílt a népszínmű otthonául a Népszínház, Szász Károly, Hevesi József, Tardos Viktor,
majd a könnyebb, bohózatos vígjátékok számára Balázs Béla. Mélyebb és tartósabb sikert arattak
a Vígszínház, végül a társadalmi dráma, vígjá Bánffy Miklós gr. Attila-tragédiájával, Ferenczy
ték új otthonra talált a Magyar Színházban. E Ferenc tiszta költészetével s társadalmi szatírái
gazdagodással kapcsolatban drámánk változato val, Pékár Gyula történeti tragédiáival s friss
sabbá is lett, s noha a régibb színpadunk ked vígjátékával. E nemzedék legtehetségesebb, leg
volt műfaja, a történeti tragédia, vesztett nép értékesebb drámaírója a széppróza terén is kitűnő
szerűségéből, új műfajok jöttek divatba, mint a Herczeg Ferenc, aki a dráma minden fajában
komoly társadalmi dráma, többnyire tézisszeríien alkotott nagyhatású, belbecsű müveket, Bizánc-&
vetve föl valamilyen modern problémát, s időn pedig a legjelesebb modern tragédia s irodalmunk
kint a népszínmű is. Valamint a regényben, maradandó értékű művei közé tartozik. Az utolsó
előbb a francia, később az északi irodalmak hatot két évtized, valamint a regény, a dráma terén is
tak drámaíróinkra, de érvényesültek a régi neni- mozgalmas volt, sok új tehetséget vetett felszínre,
zoti hagyományok is; újabban drámaíróink olyan akik kevesebb elmélyedéssel ugyan, de nagyobb
nagyfokú technikai készségre tettek szert, hogy technikai érzékkel, mint a régiek, írják hatásos,
míg azelőtt színpadunk nagyrészt külföldi (francia) gyakran szenzációs sikerű drámáikat, főként víg
•drámák importjára szorult, legújabb időben a játékaikat. E fiatalok között legnépszerűbb s leg
magyar dráma is megtalálta útját külföldi szín tehetségesebb Molnár Ferenc, akinek Ordög-e
padokra, sajnos főképen azok a művek, melyek világhírre tett szert; ő is, mint újabb drámaíróink
nemzetközi szellemből fakadva a magyar nem majd mind, évenként egy-egy drámával gazda
zeti lélekkel nem tartják erősen a közösséget. A gítják a magyar műsort. Ilyenek a hatás eszkö
korszak elején a népszínmű csodálatosan felvirág zeit nagyszerűen ismerő Biró Lajos és Lengyel
zott, Blaháné művészete nagy diadalokhoz jut Menyhért, Bródy Sándor, aki újabban rátérve a
tatta Tóth Edét, aki Szigligetin egy lépéssel túl drámára, itt is erős színeivel dolgozik, Szomory
menve, teljesen népi elemekből alkotta meg nép Dezső a szerelem nyilvánul ásainak rikító rajzá
színműveit, majd Csepreghy Ferencet, ki e mű val, Nagy Endre, Drégely Gábor, Hajó Sándor és
fajt a népdráma ós bohózat felé közelítette. Hatá Földes Imre.
suk alatt több drámaírónk megpróbálkozott a
Az élő irodalom e nagymértékű gazdagsága és
népszínművel, termékenyebbek voltak közülük: élénksége mellett, amelyet nagymértékben fokoz
Abonyi Lajos, Lukácsy Sándor, Gerő Károly, a szépirodalmi egyesületek (Kisfaludy- és PetőfiAlmási Balogh Tihamér, Rátkay László, Géczy Társaság, vidéki irodalmi körök) működése és
István, de a régieket sem hatásban, sem érték pályázatai (sok jutalmat tűz ki az Akadémia is),
ben nem érték el, s maga a műfaj is mindjob figyelemre méltó kísérletek történtek a múlt iro
ban elhallgatott. Csak Gárdonyi Gézának Bor-a. dalmának népszerűsítésére is. Nem számítva az
jelont újabban nagy haladást, mely az ének Akadémia három, pusztán a tudósok követelé
kiküszöbölésével igazi népdráma. Nyomában seit szem előtt tartó vállalatát — a kódex-irodal
halad Móricz Zsigmond. A társadalmi színmű munk emlékeit összefoglaló Nyelvemléktár-t, a
terén legkorábban, még a kiegyezés előtt, Bér XV—XVII. sz. költői műveit összegyűjtő Régi
ezik Árpád lépett föl, aki azóta is meg nem Magyar Költők Tárát és a régibb irodalom jel
csökkenő ambícióval irja derült, kedves humorú lemző termékeit betűhív kiadásban közlő Régi
vígjátékait ós bohózatait: példájára, de részben Magyar Könyvtár-X—ez a törekvés két irányban
francia hatás alatt dolgozott Toldy István. jelentkezik. Egyrészt klasszikus költőink műveit
Majd föllépett Rákosi Jenő, s tiszta levegőjű, bocsátják közre képzett irodalomtörténetíróink
nemes idealizmustól áthatott, igazi költői drá (pl. Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Tompát, Jó
máival igen nagy hatást tett az ifjabb írókra; sikát, Keményt, Eötvöst stb.) vagy az újabbakat
Ábrányi Kornél, Bartók Lajos és Dóczy Lajos maguk a szerzők (Jókai, Abonyi, Eötvös Ká
léptek nyomába, s különösen az utóbbinak színes roly, Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, Ambrus
nyelvű drámái az uralkodó realizmussal szemben Zoltán, Herczeg Ferenc), másrészt nagy gyűjte
újra a romantikát juttatták egy időre diadalra. ményes vállalatokba sorakoztatják az egész iro
A színszerű drámának azonban Szigligeti halála dalom vagy egy-egy műfaj jeles termékeit. Ilye
után nem volt igazi mestere, mígnem Gsiky Ger nek a Magyar Remekírók, a Remekírók Képes?
gelyben méltó képviselőjére talált. Tragédiái, de Könyvtára, Magyar Regényírók, -s a Kisfaludyfőként a magyar fővárosi társadalom életéből Társ'aságnak 1914. megindult Nemzeti Könyvmerített, jól, sőt virtuozitással fölépített drámái, tár-a. Régibb ós újabb írók egyes műveit bocsátja
vígjátékai és bohózatai elragadták a közönséget, közre a Gyulai Páltól alapított Olcsó Könyvtár;
8 az íróvilágo.t újra a jelen problémáinak, az élet míg az újabb, mozgékonyabb Magyar Könyvtár
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elsősorban modern költői művek terjesztője, s a Gyula a régi magyar irodalom terén adtak alapNyugat Könyvtár, Modem Könyvtár, Tevan vető dolgozatokat, Bayer József megírta a ma«
Könyvtár meg egészen a legmodernebb költői és gyár dráma történetét és Shakespeare hatását a
magyar irodalomra, Hcinrich Gusztáv a német és
tudományos irányzatok szolgálatában áll.
A tudományos irodalom, mely a kiegyezés előtt magyar irodalom kapcsolatát kutatja: az újabb
csak egy pár tudományágban mutatott föl érté irodalmi jelenségek művészi elemzésével válik
kes eredményeket, a kiegyezés után minden vona ki Gyulai három tanítványa, a mély és eredeti
lon gyors fejlődésnek indult, s ha nem is mond szellemű Péterfy Jenő, a Taine tanításait nagy
hatjuk, hogy minden téren utóiértük a nyugat szellemmel értékesítő Riedl Frigyes, a történet
békésebb menetű, hosszabb múltra visszatekintő írás ós publicisztika terén is kiváló Angyal Dá
tudományosságát, panaszra nincs okunk. Nem vid ; Széchy Károly ós Dézsi Lajos a kutató irozeti stúdiumainkban megtettük, ami erőnktől telt, dalomtörtónetlrás terén adtak jelentős müveket,
s az egyetemes jelentőségű tudományszakok egy- míg Ferenczi Zoltán és Badics Fereuc szerencsé
némelyikében külföldön is számottevő, sőt nem sen egyesítik a kutató és földolgozó irányt. Fökáp
zetközi jelentőségre emelkedő tudósokkal büsz az írói életrajz terén, de egyéb irányban is dolgoz
kélkedhetünk. Tudományos eredményeink leg nak Váczy János, Erdélyi Pál, Bánöczi József,
jelentősebb része első tudós testületünknek, a ki Császár Elemér, Voinovich Géza, Szinnye> Fe
egyezés óta fokozott buzgalommal dolgozó Ma renc, Vértesy Jenő ós Kéki Lajos. Az inkább műgyar Tudományos Akadémiának működéséhez kritikával foglalkozó tudósaink sorából a filozófiai
fűződik, de kivették belőle részüket az egyes tu mélységű Alexander Bernát válik ki, szini kriti
dományszakok művelésére alakult tudományos kusaink közül rajta kívül Ambrus Zoltán, Kesztársaságok (Természettudományi, Történelmi, ler József és Sebestyén Károly. Végül meg kell
Philologiai, Néprajzi, Régészeti és Embertani, említenünk id. Szinnyei Józsefnek li kötetes
Mathematikai és Physikai, Nyelvtudományi, Iro hatalmas művét, a Magyar írók című alfabetikus
dalomtörténeti, Földrajzi, Földtani, Gyermektanul életrajzgyűjteményt, és a Szabó Károly, Hellemányi, a jogászok, orvosok, mérnökök egyesü brant, Petrik, Kiszlingstein egymást kiegészítő
letei, a Szent István-Társulat stb.), melyek jobbára bibliograüai munkáit, minden újabb irodalomtör
külön folyóiratokat adva ki, nagy buzgalommal téneti kutatás nélkülözhetetlen segédeszközeit.
iparkodnak a tudományuk eredményeit népsze
A történettudományban szintén a részletmunka
rűsíteni. Bár a tudomány mindennek ellenére terén tapasztalható nagy élénkség és feltűnő ha
még nem hatotta át kellőleg a szélesebb köröket ladás a múlthoz képest. A kiegyezés utáni időszak
s az érdeklődés iránta nem áll arányban a mun legnevezetesebb két tudósa a pozitivista, epikus
kások ambíciójával, a változás jelei itt is mutat szellemű, mély pillantású Paider Gyula, e a tör
koznak.
ténelmet filozófiai magaslatról tekintő Salamon
Az egyes tudományágak közül e helyen csak Ferenc, ki mint stiliszta is kiváló. Mellettük
azokkal foglalkozhatunk, melyek az előadás mű működtek Szilágyi Sándor Erdély történetének,
vészi volta által a szaktudományok köréből a llwly Kálmán a kuruckornak legszorgalmasabb
nemzeti irodalom birodalmába emelkednek. A búvára, továbbá Schvarcz Gyula a görög-római
magyar irodalomtörténet ós kritika terén a vezér történet újszerű fölfogásával és Lánezy Gyula
szerepet Gyulai Pál után Beöthy Zsolt vette át, renais8ance-tanulmányaival, Acsády Ignác gaz
mesterének egyetemes műveltségű, nagytudo- daságtörténeti dolgozataival. A történettudomány
mányú, finom Ízlésű tanítványa. A forma mű különböző ágait egyforma érzékkel, választékos
vészetében, a fölfogás kritikai mélységében a előadással műveli Berzeviczy Albert; a kultúr
magyar irodalomtörténet becses hagyományait történet terén alapvető Békefi Rémig munkás
ápolja, egyúttal a tudomány legmodernebb mód sága, e körben adott Csánki Dezső tanulmányszereit alkalmazza s irodalmunkban a néppsyche szerű dolgozatokat, de még jelontősebb eredményt
törvényeit nyomozza. Kézikönyv jellegű tan ért el a történelmi földrajz terén, továbbá Ballagi
könyve (A magyar nemzeti irodalom történeti Aladár, egyszersmind az egyetemes történelem
ismertetése) legrendszeresebb összefoglalása e hivatott müvelője; levéltári kutatások alapján
tudománynak, s utói nem ért mintaképe későbbi teljesen új anyagot tár föl Takáts Sándor; a
irodalomtörténeteinknek, nagy monográfiája (A diplomatika legjelesebb képviselője Fejérpatakyszépprózai elbeszélés) e nemben a legjelesebb. Iro László. Széleskörű forráskutatás jellemző vo
dalmunk egész fejlődését összefoglalóan meg nása Fraknói Vilmosnak, Károlyi Árpádnak éa
kezdték írni Bodnár Zsigmond, majd Horváth Szádeezky Lajosnak, lendületes előadás és ala
Cyrill, de munkájuk töredék maradt, most készül posság tünteti ki Márki Sándort, változatos
a stíl nem közönséges művészetével dolgozó s tárgykör és szempont Marczali Henriket, aki
essayivel kitűnő Négyes;/ László műve (Csá újabb történettudósaink között a legszélesebb körfl
szár Elemér részvételével) s folyik Pintér Jenő munkásságot fejti ki, formaérzék és elmélyedő
nagyszabású munkája. Mellettük a régibb és tanulmány Tiiallóczy I ja jóst, műgond és az anya
újabb tudós nemzedékből hatalmas gárda, nagy gon való biztos uralkodás Angyal Dávidot. Haj
részt Gyulai és Beöthy tanítványai, foglalko nik Imre és Timon Ákos a jogtörténet, Kará
zik részletkérdések kiderítésével, egyes műfajok csonyi János a forráskritika s egyháztörténet
vagy korszakok irodalmának összefoglaló mél elsőrangú művelői. A történelem: népszerűsíté
tatásával, irodalmunk és a nyugat kapcsolatá sére sokat tesz a Történelmi Társulatnak 1885.
nak kimutatásával, írói életrajzokkal: Szilády megindított Magyar Töiiéneti Életrajzok címfl,
Áron, Katona Lajos, Horváth Cyrill, Sebestyén vállalata.
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Végül említsük meg legalább névszerint leg
kiválóbb publicistáinkat és szónokainkat. Ezek
Gsengery Antal, id. Andrássy Gyula gróf, Tisza
Kálmán, Szilágyi Dezső, Apponyi Albert gróf,
Bárt ha Miklós,' Wlassics Gyula, Beksics Gusz
táv, Grünwald Béla, Beöthy Ákos és ifj. And
rássy Gyula gróf, akik mint történetírók is ki
válók, és Tisza István gróf.
A tudományos irodalom föllendülése, kimélyülése természetszerűleg az egye3 szakok elaprózására vezetett, ami már a részletmunkák
elszaporodásában is nyilvánult, de még határo
zottabban abban, hogy mikor az egyes isneretkörök eredményei összefoglalásának szükséges
sége mutatkozott, e föladatra nem egy szakember,
hanem, egész soruk együtt mert csak vállalkozni.
Az ilyen összefoglaló müvek és gyűjtemények
létesítésére nagy mértékben hatott az ezredéves
Ünnep hangulata, mely szellemi téren is a meg
levő birtok számbavételét követelte. E válla
latok közül a legnagyobbszerü a Pallos Nagy
Lexikona volt (1893—1900, szerkesztette Bokor
József), mely oly nagy népszerűségre talált s föl
adatának annyira megfelelt, hogy egy negyed
század alatt elfogyott s most új alakjában, mint
Révai Nagy Lexikona gyökeresen átdolgozva
ós kibővítve jelen meg. Követték a Pallas Lexi
kont a szaklexikonok (Közgazdasági, Magyar
Jogi, Ókori Lexikon, Az Elemi Népoktatás
Enciklopédiája) s az egyes tudományágak na
gyobb szabású összefoglalásai, így a BeöthyBadics-fóle két kötetes képes Magyar irodalom
történet, melynek húsz év alatt három kiadása
fogyott el, a Szilágyi Sándor szerkosztette 10 kö
tetes Magyarország története, a 12 kötetes Nagy
Képes Világtörténet Marezali Henrik, az 5 köte
tes Egyetemes Irodalomtörténet Heinrich Gusz
táv, a 4 kötetes Művészetek Története Beöthy
Zsolt szerkesztésében.
irodalom. (Csak az összefoglaló művek). Toldy, A m.
nemz. irod. tört., 1851; u. a., rövid előadásban 1855, 4.
kiad. 1878; u. a., A magyar költészet tört. 1864, 2. kiad.
1861; Beöthy Zsolt, A m. nemz. írod. történeti ismerte
tése 1877. 13. kiad. 1914 ; u. a., A szépprózai elbeszélés a
régi magy. irodalomban, 2 köt. 1886—87; Bognár Zsig
mond, A ni. irod. története, 2 köt. 1891—93 ; A magy.
irod. története, képes díszmunka, szerk. Beöthy Zsolt
(majd Beöthy—Badios) 2 köt. 1895—96, 3. kiad. 1906—07 ;
Horváth Cyrill, A magy. irod. tört., 1899; Kardos Albert,
A m. szépirodalom tört., 1892; A magyar irod. tört.
1900-ig, szerk. t'erenczi Zoltán, 1913 ; Pintér Jenő, A ma
gyar irod. tört. Bessenyeiig, 2 köt., 1909, Bessenyeitől
Kazinczy haláláig, 2 köt., li)13; Bayer József, A magyar
drámairodalom története, 1897. Az irodalom anyagát össze
foglaló gyűjteményekről szóltunk a szövegben; irod.
történeti értekezések a külön irodalomtörténeti folyóira
tokban és gyűjteményekben: Figyelő, szerk. Abaii Lajos
1876—89, az Akadémia kiadásában 1891 óta megjelenő
Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. előbb Ballagi Ala
dár, majd Szilády Áron, végül Császár Elemér, Magyar
irodalomtörténeti Értekezések, 1904 óta szerk. Dézsi Lajos,
Irodalomtörténet, 1912-től szerk. Pintér Jenő, Akadémiai
Értekezések a nyelv- és széptud. köréből 1867 óta, s az
egyetemesebb jellegű vagy rokon-szakú folyóiratokban
(Budapesti Szemle, Egyetemes Philologiai Közlöny, Erdélyi
Mnzeum, Századok, Ethnographia, Magyar Nyelvőr, Magyar
Nyelv, Kistalndy-Társaság Évlapjai).

Magyar Irodalomtörténeti TárBaság. Célja
a magyar irodalomtörténetnek és rokontudomá
nyainak müvelése. Alapították 1911. Működése
Beöthy Zsolt elnöklete alatt 1912. indult meg s
tagjai az Irodalomtörténet c. havi folyóiratban
(szerk. Pintér Jenó) eredményes munkásságot
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fejtenek ki. A tagok száma 1914. jóval meg
haladta az ezret.
Magyar írók Segélyegylete. Célja elöregedett,
munkára képtelen, betegségtől vagy egyéb sors
csapástól sújtott vagyontalan magyar írókat, ille
tőleg ilyenek szegénységgel küzdő özvegyeit és
kiskorú árváit segélyezni. Tőkéje (1913 dec. 31.)
818,400 K, melyet a Magyar Földhitelintézet
kezel. Az egyletet az alapítók közgyűlése által
hat-hat évre a maguk sorából választott tizenöt
tagú igazgatóbizottság vezeti. Elnöke 1914. báró
Eötvös Loránd, kinek helyettesei gróf Dessewffy
Aurél és Bérezik Árpád másodelnökök. Aa öszszes ügyek állandó rendbentartására és folytató
lagos elintézésére az egylet élethossziglan vá
lasztott titkára van hivatva; kezdetben a titkár
Gyulai Pál volt, utóbb Yadnay Károly, ennek
elhunyta óta Kozma Andor. 1914-ben 67 rendes
évi segélyezettet részesített járadókszerű állandó
segélyben 31,820 K-val az alapítványi tőke ka
matjövedelméből. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter évenként 4000 K-val támogatja az egy
letet. Az egylet első alapitói (1861) gróf Károlyi
István, báró Eötvös József, Deák Ferenc, Csengery Antal ós más kitűnő kortársaik voltak.
Alapítótagul belépett, 2000 K. alapítvánnyal,
I. Ferenc József király, valamint néhai József fő
herceg is.
Magyarislafürdő, 1. Alsósebes, 2.
Magyarittebe (újabban: Alsóittebe), nagyk.
Torontál vm. párdányi j.-ban, (1910) 2238 magyar
lak., postahivatallal, u. t. Felsőittebe. L. még
Itebö.
Magyar Izr. Kézmű- ós Földművelési Egye
sület. 1842-ben a pesti izr. hitközség és LöwSchwab főrabbi kezdeményezésére alapították.
Célja szegény, árva és elhagyott zsidó fiuknak
kézművesekké és földművesekké való felneve
lése. A székesfővárosban iparostanoncotthona és
kertészkópző telepe van. 1912-ben 517 növendék
állott az egyesület védelme alatt.
Magyarizsép, kisk. Zemplén vmegye gálszécsi
j.-bau, (1910) 1137 tót és magyar lak., postahiva
tal, u. t. Upor.
Magyarjakabfalva, kisk. Sáros vmegye kisszebeni j.-ban, (1910) 486 tót lak., u. p. é3 u. t,
Kisszeben.
Magyar jakobinusok, 1. Martinovics.
Magyar járom, 1. Járom, 1.
Magyar Jég- és Viszontbiztosító Részvény
társaság. Az egyedüli hazai biztosítási intéz
mény, amely kizárólag jégbiztosítással foglalko
zik. Ebből a célból a Trieszti általános biztosító
társulat (Generáli) alapította 1890. A társaság
története legjobban igazolja a jégbiztosítás ve
szélyes voltát, mert az 1898 jún. 26. ós 28-iki két
jégverés majdnem tönkretette az egész intéze
tet. Elvesztette ugyanis teljes évi díjbevételét,
az összes tartalékokat és az alaptöke nagyobbik
részét; de az anyaintézet rögtön befizette az el
veszett tőkéket és oly intézkedéseket létesített,
hogy a M. ma a világ egyik legjobban meg
alapozottjégbiztosító táisasága. 1913 végén rész
vénytőkéje 3.000,000 K, nyereménytaitaléka
3.400,000 K, díjtartaléka 1.000,000 K, kártart.vléka 460,000 K.
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Magyar Jelzálog-Hitelbank. 1869. alapítot
ták 600,000 forint befizetett alaptőkével. Célja a
tiszta jelzálogüzlet. 1881-ben újjászervezték s
a bécsi Unionbank ós egy francia csoport közre
működésével a részvénytőke névértókét 20 millió
' aranyforintra emelték. 1891—99-ig Széli Kál' mán állott a bank élén, miniszterelnökké történt
kinevezéséig; 1907 óta ismét ő vette át az in
tézet kormányzását. 1881-ben bocsátotta ki az
5%-os jelzáloglevelekot, amelyek részére Német
országban, Németalföldön és Svájcban új nemzet
közi piacot teremtett. 1881-ben vezette be a köz
ségi kölcaönüzletet is, és a vidéki városok és köz
ségek beruházása ezóta ölthetett nagyobb ará
nyokat. Nagymértékben hozzájárult építkezési
kölcsöneivel a főváros fejlesztéséhez; lehetővé
tett több nagyszabású vízszabályozást a TiszaMarosszög, a Rába és Vág árterületein alakult
ármentesítő társulatoknak nyújtott kölcsöneivel.
1899-bon bevezette Franciaországba 372°/o-os
községi kötelezvényeit. 1901-ben a párisi Société
gönérale, a Banque de Paris et des Pays-Bas, az
Unionbank és a Magyar Leszámítoló- és Pénz
váltóbank közreműködésével alaptőkéjét tényleg
befizetett 20 millió aranyforintra vagyis 50 millió
frankra emelte; ebből 17 milliót a záloglevelek
külön biztosítóalapjára, 17 milliót a községi köte
lezvények biztosítóalapjára fordított. Több száz
millió koronára rágó idegen tőkét sikerült a hazai
közgazdaság szolgálatára megnyernie. 1892-ben
megalapította más bankokkal társulva a Horvátszlavón országos jelzálogbankot Zágrábban, 1895.
a Magyar agrár- ós járadékbankot, 1904. a Ma
gyar telepítő- és parcellázóbankot, 1911. a Ma
gyar város- ós községfejlesztési részvénytársa
ságot. Az intézet köícsönállománya volt 1912
végén 343 millió jelzálogi és 337 millió községi
kölcsönökben.
f" Magyarjesztreb, község, 1. Magyarsas.
t. Magyar Jogászegylet, székhelye Budapest.
Célja a jogtudomány művelése ós a hazai jogélet
fejlesztése. Ennek elérésére igénybe vett eszközök:
előadások és vitatkozások; a jogirodalom, a jog
szolgáltatás s a jogi törvényhozás fontosabb moz
zanatainak ismertető kritikai méltatása; pálya
díjak kitűzése ; jogtudományi könyvkiadó válla
lat létesítése ; az alapszabályok szerint még idő
szaki közlöny kiadása. Vannak alapító-, rendes-,
levelező- és tiszteletbeli tagjai. 1904-ben ülte meg
fennállásának 25. évfordulóját. A Magyar Jogász
egylet! Értekezéseknek régi folyama XXX kötetben243 füzetet tartalmaz. Az új folyamból az 1914.
évben a IX. évfolyam van soron.
Magyarjuh, 1. Racka.
Magyarka, hosszabb szabású, zsinóros magyar
dolmány (máskép Zrínyi-, Rákóczi- v. Atilla-dol
mány).
Magyarkák, 1. Gyászmagyarok.
Magyarkakucs, község, 1. Nagykakucs.
Magyarkályán, kisk. Kolozs vmegye mocsi
j.-ban, (i9io) 1268 oláh és magyar lak., u. p. Mocs,
u. t. Magyarszovát.
.' Magyarkanizsa (azelőtt: Okanizsa), 1909 óta
rend. tan. város Bács-Bodrog vmegyében, a Tisza
mellett, melyen át hajóhíd visz át Törökkanizeára. Van 'községi polg. fiúiskolája, Haynald-
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féle róm. kat. polg. leányiskolája, községi sze
gényháza, árvaháza ós aggápolója, takarókpénz
tára, népbankja, 3 gőzfürésze ós gőzmalma, göztégla- és cserópgyára, vasúti- ós gőzhajó-állo
mása, posta-, távíró- ós telefonhivatala, jelenté
keny gabona- és dohánytermelése, gabonakeres
kedése ós marhatonyésztése; van 15 bővizű artézi
kútja, melyeknek egyike gyógyító hatású, ennek
vizét nagyszabású gyógyfürdő létesítésére hasz
nálták fel, amely a városi népkertben van. Lakói
nak száma 1857. 11,010 volt, (1910) 17,018, közte
329 szerb, a többi magyar. A házak száma 3481.
Határa 20,596 ha. — M. ősrégi telep ; a honfog
laló magyarok a Névtelen jegyző szerint itt (Kenesnánál) keltek át a Tiszán. A XIV. sz.-ban már
Kanizsa a neve. A török uralom alatt elpusztult;
a XVI. sz. végén a gróf Schönborn-családnak volt
itt uradalma, de Rákóczi szabadságharca után a
tiszaikoronakerületot alakították belőle. 1741-ben
polgárosíttatván, 175J. mezőváros lőtt. A tiszai
határőrvidék megszűntével a szerb katonaság
elköltözvén, 1753. magyarokat telepítettek be.
1849-ben nagy tűzvész pusztította.
Magyarkaproncza(azelőtt: Kaproncza), kisk.
Sáros vmegye girálti j.-ban, (isim 570 tót, ma
gyar, cigány és lengyel lak., postahivatal, u. t.
Margonya.
Magyarkapud, kisk. Alsó-Fehér vmegyo tövisi
j.-ban, (íoio) 525 oláh és magvar lak., \i. p. és
u. t. Tövis.
Magyarkapus (azelőtt: Nagykatvis), kisk. Ko
lozs vmegye gyalui j.-ban, (mo)" 1051 magyar
lak., postahivatal, u. t. Gyalu.
Magyar Karszt-hegység, 1. Karszt-hegység.
Magyar kártya, 1. Kártya.
Magyarka szó'llő, a Szlankamenka szőllőfajtát nevezik így, főleg Versecz vidékén.
Magyar kávé (növ.), 1. Lupinus.
Magyarkécz (azelőtt: Kétz), kisk. Bihar vm,
margittai j.-ban, (1910) 1057 magyar és oláh lak.;
postaügynökség, u. t. Margitta.
Magyarkeczel, kisk. Szilágy vm. krasznai
j.-ban, (1910) 962 magyar ós oláh lak.; postaügy nöksóg, u. t. Kraszna.
Magyarkékes, kisk. Szatmár vm. nagybányai
j.-ban, (1910) 402 oláh lak.: u. p. Szakállasdombó,
u. t. Felsőbánya.
Magyarkelecsény (azelőtt: Kelecseny), kisk.
Ung vm. nagykaposi j.-ban, (1910) 339 magyar
lak.; u. p. és u. t. Nagykapos.
Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytár
saság, az állammal szorzódéses viszonyban álló
hajózási vállalat, mely a Fekete-tengeren, vala
mint Fiume ős Ausztrália között rendszeres sze
mély- és áruforgalmat közvetít és ezenkívül sza
badhajózást is űz. A M. székhelye Budapest.
Alaptőkéje 6.000,000 K. Az igazgatóság legalább
4 és legfeljebb 15 választott tagból áll, kik a köz
gyűlés által öt évi időtartamra választatnak és
kiknek legalább kétharmad részben magyar ál
lampolgároknak kell lenniök. Ezenkívül az állam
mal kötött szerződés tartama alatt a kereske
delmi miniszternek joga van a M. igazgatóságába
két tagot és a pénzügyminiszternek egy tagot
kinevezni. A M.-nak az államhoz való viszonyát
az 1914. XXIII. ós XXIV. t.-c.-ekbe beeikkelye-
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Magyar királyi államvasutak

zett szerződések szabályozzák. Az áikm ellen | Magyarkirályíaiva (azelőtt: Király falva),
őrzési és intézkedési joga kiterjed a M. által kisk. Kis-Küküllő vm. dicsőszentmártoni j.-ban,
szerződésszerűen fentartandó járatok teljesítésére (íoio) 1321 magyar és oláh lak.; u. p. ós u. t.
szolgáló gőzösök kijelölésére, az újonan be Sövényfalva.
szerzendő hajók terveinek és műleírásainak elő
Magyar királyi államvasutak, a magyar ál
zetes jóváhagyására, a személy- és árúdíjszabás lam tulajdonában levő vasúthálózat elnevezése.
felett való rendelkezésre stb. A M. tartozik az 1913-ban a mintegy 21,500 kin.-t kitevő magyar
ausztráliai járatok céljaira rövid időn belül négy vasúti hálózatból
8299 km., vagyis az egész há
új hajót, egyenkint legalább 6000 tonna hord lózat 38-5°/0-a volt az állam tulajdonában. Az
képességgel és az ellátandó forgalom különle állam azonban nemcsak a tulajdonában lévő vas
ges igényeinek megfelelő berendezéssel építtetni. úti hálózatot kezeli, hanem 10,249 km.-nyi (az összA M. köteles rendszerint saját hajóival éven- háiózat 47%-át kitevő) helyi érdekű vasúti vonal
kint nyolc járatot Fiúméból Ausztráliába és üzemét is ellátja. Eszerint az állam üzemébenlóvő
onnan vissza teljesítem, s a Tasmania és a new- vasúti hálózat kiterjedése 85-5% és csak 14'5%-á.t
zealandi szigetek kikötőibe rendelt hazai ra igazgatják maguk a tulajdonos magánvasutak. E
kományok szállítását is elvállalni. Az ausztrá kiterjedt vasúthálózat révén nyerik az állam
liai járatok rendszeres ellátásának biztosítása vasutak adminisztratív és forgalompolitikai irá
•céljából kötött szerződés 1929 jún. 30-ig ma nyító jelentőségüket. Az államvasutak tulajdoná
rad érvényben. A M. az e szerződésben előirt ban lévő vonalak forgalompolitikai túlsúlyát
összes kötelezettségeinek szabályszerű és hiány egyébként az is megadja, hogy ezeken a vonala
talan teljesítéséért évi 1,290.000 K államsegély kon bonyolódik le a legnagyobb forgalom és ezek
ben részesül. A M. köteles Holland-Indiából a műszakilag legtökéletesebben kiképzett, a legFiúméba közvetlen behozatali forgalom rendsze teljesltöképesebb vonalak. Az államvasutak for
res kifejlődését előmozdítani: köteles Gaiacból galmi túlsúlyát a következő forgalmi adatok mu
(a dunai hajózás szünetelése alatt Konstanzából) tatják : az áliamvasutakon lebonyolított személy
Konsíantinápolyba és innen vissza Galacba forgalom kereken az összes forgalom 70%-a, az
(Konstanzába) hetenkint közlekedő rendes me árúforgalom pedig 78%-a; a bevételekből erre
netrendszerű hajójáratokat mind nz utas-, mind a hálózatra jut a személyforgalomnál 86%. a
«z áruforgalom céljaira rendszerint saját hajói teherforgalomnál 85°/0.
val fentartani. A járatok a dunai hajózás tar
Az államvasutakba az állam igen nagy tőkét
tama alatt a Magyar Kir. Folyam- és Tengerhajó fektetett bele. Az 1913. év végén ez a tőke
zási Részvénytársaság hajózási szolgálatával 2812.299,819-46 K volt. Az államvasutakba be
szoros kapcsolatban teljesítendők. B szolgál- ruházott tőke az összes vasúti hálózatba befekte
mányért a M. a szerződés tartama alatt, vagyis tett tőkének 65°/0-a. Az államvasutak saját vo
1929 jun. 30-ig, évi 300.000 K államsegélyben ré nala főleg fő- és mellékvonalakból áll, vagyis mű
szesül.
szakilag első- és másodrendüleg kivitt vasúti vo
Magyar keleti vasút. A Magyar keleti vasút nalakból és csak 11 helyi érdekű vasúti vonal vau
társaság 1868. a nagyvárad-kolozsvár-maros- az államvasúti hálózatban. (Ezek: a beszterczevásárhelj'-tövis-gyulafehérvári, tövis-kiskapus bánya-zólyombrézói, a fólegyháza-csongrádi, a
nagyszebeni ós aranyosgyéres-tordai vonalak épí garam-ipolyvölgyi, a marosvásárhely-szászrégeni,
tésére kapott engedélyt. A nagyvárad-kolozsvári a morvavölgyi, a perjámos-varjasi, a piski-vajdaelső szakasz 1870. nyilt meg. Az engedélyt a kis hunyadi, arótszilas-szekszárdi, a ruma-vrdniki, a
kapus-brassói vonalra is kiterjesztették. 1876. a székelykocsárd-marosújvári és a taraczvölgyi
M. összes — 612*7 km. hosszú — vonalait államo helyi érdekű vasutak). Az államvasutak összesen
140 helyi érdekű vasút üzletét látja el; ezek kö
sították.
Magyarkér (azelőtt: Tótkér), kisk. Tolna vm. zül ötöt saját számlájára, 135-öt pedig különféle
tamási j.-ban, (igto) 302 magyar lak.; u. p. és u. t. feltételek alatt megállapított szerződés alapján.
Bedeg.
Az államvasutak hálózata főrészben magántár
Magyarkeresztes, kisk. Vas vm. szombathelyi saságok által kiépített és üzemben tartott vona
j.-ban, (i9io) 289 német lak.; u. p. Németkeresztes, laknak államosítása ós csak kisebb részben ere
u. t. Pinkaóvár.
deti állami építkezések révén alakult ki. A magán
Magyarkeresztúr (azelőtt: Tótkeresztúr),'töak. társaságok kezében lévő vonalakat kezdetben
Sopron vm. csornai j.-ban, (1910) 1056 magyar állami garancia mellett építették ki. 1867 előtt
lak.; postahivatal, vasútállomás távíróval: Ma- az összes vasútügyeket az osztrák kormány in
gyarkeresztúr-Zsebeháza.
tézte. 1867-ben 2283 km. volt a magyar kormány
Magyarkeszi (azelőtt: Tótkeszi), nagyk. Tolna intézése alá került vasúti hálózat. Ez a hálózat
vm. tamási j.-ban, (1910) 1924 magyar lak.; posta 1867—1873-ig 6219 km.-re emelkedett. Ebből
hivatal, u. t. Felsőireg.
15% (946 km.) volt állami tulajdon, a többi 16
Magyarkimle, kisk. Mosón vm. magyaróvári magánvasúttársaság között oszlott meg. A magán
j.-ban, (i9io) 772 német ós magyar lak.; vasút vasúti vonalakba 520-26 millió forint volt beru
házva, amely tőke 1874-ben 4.978,229
forintot,
állomás távíróval, postahivatal.
ot
Magyar kincs, burgonyafajta. Ag-nelli 3. csári vagyis egészben átlag 0-93%- jövedelmezett,
plébános állította elő és bőtermőségénél, nagy amivel- szemben a biztosított kamatjövedelem
ieményítőtartalmánál, nemkülönben ellenálló ké 51—5 2°/0 volt. A vasutak eredetileg rossz üz
pességénél fogva a legjobb fajták egyikének bi leti helyzete mellett az 1873-iki pénzügyi krízis
rákényszerltette az államot a csőd előtt álló vaszonyult.
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útvonalak minél gyorsabb ütemben való átvéte
lére, az államosításra. Az államvasúti hálózat
fokozatos emelkedésének szemléltetésére megem
lítjük, hogy 1871-ben « 0 2 km. hálózatból 490
km., 1881-ben 7207 km.-ból 2627 km., 1891-ben
11,965 km.-ből 7370 km., 1900-ban pedig 17,108
km.-böl 7662 km. volt az állam tulajdonában.
Ekkor az államosítás és az állam költségén való
vasútépítés megszűnik, mert a forgalompolitikai
befolyás szempontjából legjelentősebb vonalak
már mind az állam tulajdonában lévén, a helyi
érdekű vasúti építkezést az állam inkább magá
nosoknak engedi át.
Az 1909-ben 8091 kin.-t kitevő államvasúti há
lózatból 62-800/(, (5081 km.) esett államosított
vonalakra és 37-20°/0 (3010 km.) eredeti állami
építkezésekre. A beruházott tőkéből kereken é4°/0
esik az államosított vonalakra és 56% az eredeti
állami építkezésekre. A fontosabb magánvasúti
vonalak államosítása a következő sorrendben és
megváltási értékkel történt:
Megváltási
érték
koronában

A vasút megnevezése

BT

1888
1889
1890
1891

1894
1895
1896
1897
1900
1904
1905
1907
1909
1910
1911

1868
1877
1879
1880
1880
1884
1884
1885
1889
1889
1889
1890
1891
1891

M. Kir. F o l y a m - ós Tengerh. Rt.
A forgalomnak átadott vonal megnevezése
Sunja-Ujgradiska, Qyőr-Dunapart
Jasenovac-Szávapart, Budapest-keleti pályaudvarKőbánya, Űjgradiska-Bród, Budapest JózsefvárosFerenczváros és Budapest balparti körvasút
Zágrábi összekötő ív és állomás
Borovő-Vukovár, Budapest-Ferenczváros-Marhavásártér, Vinkovee-Mitrovica, Ipolyság-Balassa
gyarmat, Dévényújfalu-Szakolcza és DévénvtóStomfa
Rákos-rend. p. u.-Palota, Pozsony-PozsonyújvárosMarchegg-Dévénytó, Újvidék-Hajóállomás, Kíbánya-sertéshizlalő, Budapest jobbparti körvasút,
Budapest-Ferenczvaros sertéshizlaló
Budapest balparti körvasút 2-ik szárnya és pozsonyi
összekötő vasút
Nagybocskó-Rahó és Rahó-Körösmező
Kőrösmező-országba tár
Budapest-jobbparti körvasntat a Budapest-észtergomi h. é. vasúttal összekötő vasút
Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda és Csikszereda-Csikgyimes.
Fiume-Brajdica és Ersekújvár-Nagysurány
Néhány budapesti összekötő vágány
Nagvberezna-országhatárszél és Szászrégen-Déd*.
Madéfalva-Gyergyószentmiklós
Balatonvidéki vonalak, Baja-Bálaszék és DédaGyergyószentmiklós
Budapest-Kelenföld-Dunapart vontató vágány eV
Érsekújvár-Komárom
Gombosi Duna-híd vonala
Ognlin-Plaski

1914
a) Fő'vasúii vonalak:
Pest-salgótarjáni vasút
_. 123 0 15.000,000
Ami az, államvasutak közforgalmi ós állam
604-8 169.599,400 háztartási jelentőségét illeti, ebben a tekintetben
Magyar keleti vasút... —
Vágvölgyi vasút... ._
_. 115-5 15.223,408
606-6 107.432,665 megállapíthatjuk, hogy az államvasutak teljesítő
Tiszavidéki vasút „
49-2 11.428,571 képességének emelése és tarifáinak megállapí
Zágráb-károlyvárosi
290-1 76.881,434 tása révén iparkodik fokozatosan a forgalmi igé
Első erdélyi vasút
166-11 23.837,936
Duna-drávai vasút
392-S 78.975,398 nyeket kielégíteni és ebben a tekintetben a kül
Alföldi vasút._
Magyar nyugati vasút — ... ... 304-8 65.191,286 földi vasutakon szerzett tapasztalatokra is tá
120-0 41.941,883 maszkodó tény, hogy az állam, mint vasútkezelő
Első magyar gácsországi vasút
Budapest-pécsi vasút
... 261-4 31.595,403
580
Magyar északkeleti vasút... ...
135.591,100 orgánum, inkább tudja teljesíteni a közforgalmi
Osztrák-magyar államvasát-társ. 1347-4 383.846,748 hivatásokat, mint a magánvállalkozás.
Arad-temesvári vasút
_ ...
55-5 11.109,600
Az államháztartási, vagyis financiális szerep-

betöltése tekintetében az államvasutak még nem
elégítik ki a velük szemben támasztható igénye
ket. 1913-ban kerek számban 905 millió K volt
S.336,745 az államvasutak üzleti fölöslege. A bevételi lehe
tőségek megfelelő kihasználásával és az üzem
megjavításával most az államvasutak,
Az állam által eredetileg kiépített vonalhálózat gazdaság
szerepén is javítani igyekszik azfontosabb vonalainak építési sorrendje pedig a államháztartási
adminisztráció. L. még Magyarország (közleke
következő:
désügy).
190Í
1901
1901
199*
1912

Ev
1870
1871
1872
1873
1874
1877
1878
1879
1882
188S
1884
1885
1886
1887

b) Helyi érdekű vasúti vonalali:
Taraczvölgyi vasút
Ruma-vrdniki vasút - ._
Ungvár-nagybereznai vasút
Marosvásárhely-szászrégeni vasút
Nagybélicz-privigye-németprónai

14-53
17-50
43-0
32-40
40-0

415,151
798,101

A forgalomnak átadott vonal megnevezése
Zákány-zágrábi, hatvan-miskolczi és vámosgyörk
gyöngyösi
Balgótarján-losonczi, miskolcz-bánrévei, losonczzól-yomi
Zólyom-rnttkai, füzesabony-egri
Hatvan-Szolnok, Zólyom-Beszterczebánya, BánréveFülek, Miskolcz-Diósgyőr, Károlyváros-Fiume
Bánréve-Rozsnyó, Rozsnyó-Dobsina, Feled-Tiszolcz
Budapesti összekötő vasút
Dálja-Bród, Vukovár-Dunapart, Vrpolje-Samac,
Kőbánya és Eszék összekötő vasút
Brassó-országhatár, Ódálja-Újdálja és Dálja-Borovó
összekötő vasút
Rákos-Űjszász, Sziszek-Doberiin, Bndapest-Szabadka, Kiskőrös-Kalocsa és Soroksár-kavicsbánya
Szabadka-Újvidék, Gyéres-Torda, Samac-Szávapart,
Ujvidék-Zímony és India-Mitrovica
Piski-Vajdahunyad, Kelenföld-Újszőny, Beszterczebánya-Zólyombrt'zó, Bndapest-keleti pályaudvar,
Zimony-országhatár
Mitrovica-Szávapart, Szabadka-Baja
Írjvidék-Dnnapart és Csata-Ipolyság
Bidapest-Dunapart szénrakodó, Munkács-ország
batár ét Csata-Léva

Irodalom. A magyar királyi államvasutak 1918. évi álla
pota és üzleti eredményei; Adatok a magyar vasutak 1918.
évi állapotáról és üzleti eredményeiről; A m. kir. kormány
1913. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló
jelentés és statisztikai évkönyv; A. Neményi, Die Verstaatlichung der Eisenbahnen in Ungarn; Mándy Lajos,
A magyar vasútögy fejlődése, a Hazai közmunka és közle
kedési ügyek c. kiadványból. Kiadta a közmunka- és köz
lekedésügyi m. kir. minisztérium 1885; Képessy Árpád, Amagyar vasútiigy története : ű r . Szabolcsy Antal, Az államvasúti rendszer kialakulásához, 1911; u. a., Mennyit kell'
az államvasutaknak jövedelmezniük, 1905; u. a., A vas
utak igazgatása, különös tekintettel államvasutunkra, 1909.

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási
Részvénytársaság (jelneve: M. F. T. R.). 1895-ben
Baross Gábor miniszter kezdeményezésére ala
pították az 1894. XXXVI. t.-e. alapján 20 millióK alaptökével. Székhelye Budapesten van. Célja,
a Dunán és mellékfolyóin, valamint a Szulinán túl
a tengeren is személy- és árúfuvarozást, hajó
vontatást és ezekkel összefüggő üzleteket foly
tatni, az államvasutak hálózatát kiegészíteni,
hogy a magyar tarifapolitikát az ország határán

Magyar királyi földtani Intézet
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túl érvényre juttassa. Az első évtizedben a tár Hermina-téri telket, amelyen Ybl Miklós terve
saság főleg tömegáruknak teljes uszályrakomá- alapján 1875—84. fölépítették az Operaházat.
nyokban való szállításával foglalkozott, 1905. Megnyílt ünnepélyesen 1884 szept. 27. összes épí
azonban kibővítette üzletkörét liszt- és darab tési és berendezési költségei 3,298.430 frtra, azaz
árúforgalommal előbb Bécsen és Korneubiirgon 6.597,000 K-ra rúgtak. Szobrászati és festészeti
át, majd az egész Dunán és mellékfolyóin. Sze díszítésében neves magyar művészek vettek részt:
mélyszállítást űz Zimonytól Galacig az Al-Dunán, Lotz Károly, Székely Bertalan, Than Mór, Vastagh
Stróbl
továbbá Budapesttől Dömösig a Kis-Dunán, ezen György, Peszty Árpád, Kovács Mihály,
kívül több dunai állomás közt, valamint a Tisza Alajos, stb. Beépített területe 57182 m 2 ; a nagy
és a Száva egyes szakaszain. Személyszállító színpad 701, a hátsó szinpad 256 m . A színpadivonalainak hossza 1495, az áruszállító vonalaké gépezetberendezés az Asphaleia-rendsz.er szerint
4289 km. 1914-ben a társaság az állammal 25 teljesen vasból épült. Az épület homlokzata az
évre új szerződést kötött, amelyet az 1914. XXII. Andrássy-útra néz, a földszinti fülkékben Liszt
t.-c. iktatott törvénybe, finnek alapján alaptöké Ferenc és Erkel Ferenc, a párkányzaton a leg
jét 5 millió K-val felemelte, hajóparkját na nevezetesebb zeneszerzők szobraival. Intendán
gyobbítja, hajójáratait kiterjeszti a Száván és a sok vagy intendánsi jogkörrel megbízott kor
Dráván is Barcsig, a Maroson és Körösön pedig mánybiztosok voltak: b. Podmaniczky Frigyes,
gyüjtöszolgálatot fog fentartani; hajóparkja 18 gr. Keglevich István, Beniczky Ferenc, gr. Zichy
személyszállító, 47 vontatógőzösböl és 323 uszály Géza, Stesser József, b. Nópcsa Elek, Huszár
hajóbólfog állani, állomásainak száma 150-re sza Kálmán, legutóbb mint kormánybiztos gr. Bánff'y
porodik. Ezek fejében 1.800,000 K államsegély Miklós; főzeneigazgató : Fírkel Ferenc, haláláig
ben részesül. Részvényeinek többsége az állam (1893); igazgatók : Erkel Sándor, Mahler Gusz
táv, Nikisek Artúr, Káldy Gyula, Mészáros
kincstár tulajdonában van.
Magyar királyi földtani intézet, 1. Földtani Imre, Máder Rezső, Hevesi Sándor, 1915. Kern
Aurél. Az intézet megnyitásától fogva bemutat
intézetek.
Magyar királyi helytartótanács, 1. Helytartó ták 44 hazai szerzőnek 53 müvét, 78 külföldi szer
zőnek 110 müvét. Az intézet tagjainak külön
tanács.
Magyar királyi herceg, 1. Királyi család és nyugdíjintézetük van.
Főherceg.
Magyar királyi országos levéltár, I. Levéltár.
Magyar királyi kereskedelmi múzeum, 1.
Magyar királyi országos meteorológiai és
Kereskedelmi múzeum.
földmágnességi intézet, \. Meteorológiaiintézet.
Magyar királyi koronaó'rség, 1. Koron aőrség. Magyar királyi pénzügyigazgatóság, 1. PénzMagyar királyi közlekedési múzeum magva iigy igazgatóság.
az 1896-iki ezredéves kiállítás vasúti csoportja.
Magyar királyi testőrség, 1. Magyar testőrség.
A kiállítás bezárása után ezzel a csoporttal egye
Magyar királyi udvari kamara, 1. Kamara.
sitették a közlekedésiigyet bemutató egyéb cso
Magyar királyi udvari tanácsos, 1. Udvari
portokat s ezekből alkották meg az 1899. meg tanácsos.
nyílt M.-ot, a kiállítás volt vasúti csarnokában,
Magyar királyi udvartartás, 1. Királyi udvar
a Városligetben. Csoportjai: a) közút, b) vasút, tartás.
c) folyamhajózás, vizi utak, d) tengeri hajózás
Magyar királyné vize, 1. Aqua regináé Hun
és Fiume, e) posta, táviró, telefon, f) aviatika. gáriáé és Gutavíz.
A múzeum célja a hazai közlekedésügy minden
Magyar Kis Alföld, 1. Alföld, 3.
kori állapotának ós fejlődésmenetének bemuta
Magyarkiskapus (azelőtt: Kiskapus), kisk.
tása ; szakelőadásaival, minta- ós rajzgyüjtemé- Kolozs vm. gyalui j.-ban, (1910) 1250 magyar ósnyeivol és szakkönyvtárával a szakemberek ta oláh lak., u. p. Magyarkapus, u. t. Gyalu."
nulmányaitelőmozdítja. A múzeum a kereskelemMagyar-kóc (állat), a magyar bucó (Asproügyi miniszternek van alárendelve és tőle kine zingel L.) népies neve. L. Bucó.
vezett igazgató vezetése és a felügyelő bizottság
Magyarkomját, nagyk. Ugocsa várm. tiszánfővezetése alatt áll.
inneni j.-ban, d9io) 3139 rutén és német lak., posta
hivatal, u. t. Nagyszőllős.
Magyar királyi kúria, 1. Királyi Kúria.
Magyar korona, 1. Koronázási jelvények.
Magyar királyi legfőbb állami számvevő
Magyar koronajáradék, a magyar államköl
szék, 1. Állami számvevőszék.
Magyar királyi mezőgazdasági múzeum, 1. csönök egy jellemző típusa, mely a koronavaluta,
behozatalával kapcsolatban nyerte mai formáját.
Mezőgazdasági múzeum.
Magyar királyi minisztérium, I. Miniszté Az 1892. évi XXI. t.-c. az 5 ós 6°/o-os államadós
ságokatkonvertálta 4°/o-os járadékká. Akonverrium.
Magyar királyi operaház. Dalművek előadá tálás folytán kibocsátásra került 1062 millió név
sára alapított műintézet Budapesten. A Nemzeti értékű adó- és illetékmentes járadék 100, 200„
Szinház alapításakor a drámai előadások mellett 500,1000 és 10.000 koronás címletekben. A M.
az operát is kénytelen volt fölvenni műsorába, szelvényeit június és december 1-ón váltják bede a szinház fejlődésével s a főváros növekedtó- az állampénztárak. A M.-ot mint elsőrendű befek
vel ennek hátrányát mind a két műfaj megszen tetési papirost a legtöbb külföldi tőzsdén (Berlin,.
vedte ; miért is már 1870. komoly lépéseket tet Paris, London stb.) is jegyezik.
tek külön dalmüszinház építésére. A magyar kor
MagyarköblÖ3, kisk. Szolnok-Doboka vm. sza
mány bizottságot nevezett ki e célra. 1873-bán a mosújvári j.-ban, (i9io) 1160 oláh és magyar lak.,
népszínházi alaptól 500,000 frton megvették a u. p. Magyarderzse, u. t Pánczélcseh.
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Magyar Könyvkereskedők Egylete, a könyv a Buda-Gerecse hegység, az előbbihez hasonló,
kereskedők érdekeinek védelmét ós előmozdítását tart a vörösvári völgyig, amelyen túl lévő Pilis
szolgáló szervezet, 1878. Aigner Lajos és Révai hegység már a Börzsönyi-hegységtől csak a Duna
Sámuel kezdésére alakult. A M. állapítja meg és által van elválasztva, de azzal együtt az ÉNy.-i
szabályozza a könyvkereskedelmi szokásjogot és felvidék vulkánikus zónájához tartozik. Hz a
pedig úgy a tagoknak egymás között, mint a vulkáni zóna egy idegen darabot, a karsztosodott
közönséggel való üzleti érintkezésére vonatkozó Borsodi Bükkhegységet is a Kárpátokhoz zárja,
lag. Csakis a M. tagjai tekintetnek rendes könyv pedig ez a M. egy darabja, legmagasabb pontja a
kereskedőknek, akik a M. nyújtotta előnyöket és Bálvány, 957 m. A hegység nagy magasságra
érdekvédelmet élvezik és ezzel szemben a M. szab tehát sehol sem emelkedik, igazi középhegység,
ványait megtartani kötelesek.
vonulás-iránya DNy-ÉK., ugyanilyen irányú tö
Magyar Könyvszemle, a Magyar Nemzeti Mú rés határolja el elég hirtelenül DK. felé az Al
zeum Orsz. Széchényi-könyvtárának hivatalos földtől, ez a törés adta meg a Balaton helyét.
kiadványa. Negyedéves folyóirat, mely elsősor Geológiailag elég változatos, a Bakony túluyomóban a nemzeti múzeumi könyvtár-anyagával fog lag triász, rhátiumi, jura és kréta, a Vértes pedig
lalkozik, de emellett a hazai és külföldi könyv rhátiumi és triász képződményekből áll igen szop
es levéltárakat is ismerteti, beszámol a biblio sorozatokban, amelyek tanulmányozása a Bala
gráfiai mozgalmakról, behatóan bírálja a köny ton-bizottság működése folytán híressé tette ezt
vészeti irodalmat és közzéteszi a hazai könyv- a vidéket. A rhátiumi fődolomit az uralkodó a Ba
másolás, könyvnyomtatás, könyvkötés és könyv kony, a veszprémi plató s a Vértes-hegység terü
kereskedés múltjára vonatkozó becsesebb okira letén abrázióval, itt-ott bazaltszigetekkel, a Bor
tokat és adatokat. A M. 1876. iudult meg Fraknói sodi Bükkhegység pedig karsztosodott mészkőte
Vilmos szerkesztésében. 1880—1891-ig Csontost rület. A M. Bakony- s a Balaton mellett lévő része
János, 1892—1901-ig Schönherr Gyula, 1902— a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizottságá
1911 júniusáig Kollányi Ferenc volt a szer nak munkakörébe esett s így annak kiadványai
kesztő, 1911 közepe óta pedig Gulyás Pál mú ban található azoknak klasszikus leírása.
zeumi őr szerkeszti a vallás- és közoktatásügyi
Magyar Közgazdasági Társaság, alakult 1894
miniszter megbízásából. Utóbbi 1912. megindí Elnökei voltak: báró Láng Lajos, Kautz Gyula,
totta a Bulletin de la remié bibliographique majd Vargha Gyula; igazgatója Halász Sán
•hongroisc című melléklapot, mely a M. tartal dor, később Mandello Gyula. A társaság fönn
máról idegen nyelvű kivonatban tájékoztatja a állása óta jelentős munkásságot fejtett ki; szá
külföldet. A M. mellékletei: a hazai nyomdák mos előadást rendezett tanulságos vitákkal. A
hivatalos jegyzéke és a hazai időszaki sajtó biblio társaság kezdeményezésére és anyagi támogatá
gráfiája.
sával több közgazdasági munka jelent meg; ki
Magyar kőrisí a, főképen Máramarosbólés felső adásában jelen meg a Közgazdasági Szemle (szer
Magyarországból forgalomba kerülő hullámos, keszti Mandello Gyula) ós ennek melléklete, a
csomoros növésű kőrisfa, mely funérrá földara Társadalomgazdaságtani Bibliográfia.
bolva remek fényhatású és rajzú képet mutat.
Magyar közjog, 1. Alaptörvény, Közjog és
Eendesen barna diófával vagy fekete fával hasz Magyarországnálják diszkrét módon keskenyebb frízekre ós
Magyar közművelődési egyesületek. A XIX.
intarziákra.
század nyolcvanas éveiben a német Schulverein
Magyar Középhegység, hazánk egyik hegy- által kifejtett izgatások adták meg az első lökést
rendszere, amely a Balaton ÉNy^i partjától hú a M. megalakulására. A sort az Országos Magyar
zódik Budapest felé és a Dunától ÉK. felé. Régi Iskola-Egyesület és az Erdélyi Magyar Közmű
röghegység, amely erősen le van kopva, össze velődési Egyesület nyitották meg, amelyeket egy
töredezve : ez választja el egymástól a nagy és másután követtek az ország úgyszólván minden
kis Alföldet. A M. elnevezés alatt, amely Böekh nagyobb városában létesülő egyesületek. A leg
Jánostól ered, ma különféle hegységeket foglal nagyobb intézmények ma az Erdélyi Magyar
nak össze s beleveszik az ÉNy.-i Kárpátok vul Közművelődési Egyesület, az Országos Magyar
kánikus zónájának több tagját is, ezektől azon Iskola-Egyesület, a Felsőmagyarországi Közmű
ban el kell különíteni. D.-en kezdődik a hegység velődési Egyesület, a Délmagyarországi Köz
a VindornyaésTapolczaközt a Keszthelyi hegy művelődési Egyesület, a Dunántúli Közművelő
séggél, azután ÉK. felé haladva bazalttakaróval dési Egyesület, az Eperjesi Széchenyi-Kör, a
a pontusi szél ellen megvédett tanuhegyeket ta Nógrádmegyei Nemzeti Intézet, az Országos Néplálunk : Badacsony, Tátika, Gulács, Tói hegy, oktató Egyesület. A kisebb közművelődési egye
Haláp, Szentgyörgy stb. Azután ismét másodkori sületek száma ötvenen felül van. A cél a magyar
rétegek emelkednek ki, mint a Balatonparti hegy nemzeti művelődés elörevitele, a magyar nyelv
ség, majd hatalmas kifejlődésre jut a Bakony terjesztése, a nemzeti érzés ápolása. Eszközeik:
ban, előtte a veszprémi platóval, mindkettő erősen népies előadások, népművelő tanfolyamok létesí
abradáít (mediterrán) térszín. Tihany félszigete tése, kisdedóvók ós iskolák fentartása, népkönyv
is idetartozik, szintén eruptivus működés szín tárak felállítása, népdaloskörök szervezése, taní
helye volt gejzírekkel stb. A Bakonynak (leg tók é3 tanulók jutalmazása, hazai ipari tanfolya
magasabb pontja a Kőrös-hegy 713 m.) végét veti mok rendezése, népies kiadványok közrebocsá
a.bSsszú móri völgy, azon túl találjuk a Vértes tása, stb.
hegységet a Vál-Tata völgyig, a Bakonyhoz ha
Magyar köztársasági párt, 1. Köztársastuv
sonló összetöredezett röghegység 8z is. Folytatása párt, 2,
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Magyarkrucsó, kisk. Zemplén vra. varannói
j.-ban, (1010) 177 tót lak.; u. p. és u. t. Varannó.
Magyar Kurir, politikai lap. Miután a Magyar
Hírmondó 1786 végével Pozsonyban megszűnt,
Esztelneki Szacsvay Sándor egy politikai lap ki
adására nyert engedélyt, melyet 1787. Bécsben M.
címen indított meg és ezt, valamint társlapját,
a Magyar Musát 1793-ig szerkesztette; ekkor
mind a két lapot Decsy Sámuelre ruházta, kihez
1798. szerkesztőtársul Albisi Pánczél Dániel já
rult. 1815-től Decsy betegsége miatt (1816. megh.)
a lapot Pánczél maga szerkesztette, 1821. társul
Igaz Sámuelt vévén maga mellé; ez 1825. kilép
vén a szerkesztésből, ismét Pánczél maga vitte
a szerkesztést haláláig, 1827 dec.' 15-ig. A már
haldokló hírlap folytatását Márton József ta
nár vette át ós melléklapjaival együtt szerkesz
tette 1834 végéig, midőn megszűnt. Megjelent
hetenként kétszer 8-rét egy ivén és az akkori
osoményeket, leginkább külföldieket regisztrálta;
hazai ügyekkel keveset foglalkozott; az akkori
cenzúrai viszonyok közt politizálásról szó sem le
hetett, hacsak a hivatalos Wiener Zeitung v. más
félhivatalos bécsi lapnak politikai meggyőződé
sét nem vette át. A szerkesztők nevük kezdőbe
tűit jegyezték a lap végére; a lapot maguk a
szerkesztők írták. Melléklapjai költeményekot és
enciklopédikus cikkeket közöltek és szintén a fő
lap alakjában hetenként kétszer jelentek meg: a
Magyar Musa, mely még a XVIIÍ. sz.-ban né
hány évfolyama után megszűnt; a Kedveskedő,
mely 1824. járt és a Sokféle 1828-tól 1834-ig.
Magyarlad,kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
(i9io) 305 magyar lak.; vasútállomás, u. p. Németlad, u. t. Ladgyöngyös.
Magyarlak, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
(1910) 600 magyar lak.; u. p. és u. t. Szentgotthárd.
Magyar lakodalom az egybekelésnek szer
tartásos jeleneteit, mozzanatait ép úgy követi,
mint Közép-Európa minden népe. Annakellenére,
hogy e népszokásunk az ország különböző pont
jairól bőven le van írva (főkép az Ethnographia
folyóirat köteteiben), oly szempontból még tudo
mányos tárgyalása nem áll rendelkezésünkre,
amely kimutatná, mily vonásokban tér el a kül
földi átlagos típustól. Ipolyi Arnold óta többen
kerestek benne kereszténység előtti nyomokat s
valósággal meg is állapítható, hogy ilyenek lap
pangnak benne, de ezek is olyanok, hogy a kör
nyező népek enemü szertartásaiban szintén meg
vannak, eredeti ősi töredékeknek tehát nem te
kinthetők. Mindazáltal érdekes jellemvonásokul
kiemelhetők: 1. megmaradt itt-amott az előzetes
leány- és legénytor emléke, mint eddigi állapo
tától búcsúztató ünnepség (a matyóknál); 2. a
kézfogóval kapcsolatosan bizonyos áldozati for
mák (Szeged vidékén); 3. a leányvásárok (1. o.)
az egykori növásárlás fokáról maradt emlékek;
•4. a nőrablásnak, a még ősibb társasrendi szo
kásnak is lappangnak egyes törmelékei a nász
nép fegyveres, lármás, harcias felvonulásaiban
(Duna—Tisza köze, palóc); 5. az új családba való
beiktatásnak egykori vallásos ceremóniáit mu
tatják a menyasszony körüljártatása az új ház
ban ; az udvaron tűz lobog, a menet fáklyafény
mellett vonul utána, a kútnál megmosdatják a jö
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vendő asszonyt, a palócoknál a másnap reggelt
ara-porkolás is ősi hagyomány töredék, stb.
Magyarlapád, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j.-ban, doio) 1082 magyar lak.; posta-és
távbeszélőhivatal.
Magyarlápos, nagyk. Szolnok-Doboka vm.
magyarláposi j.-ban, (1910) 2671 magyar, oláh ésnémet lak.; a járási szolgabírói hivatal széke,
járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal, csendőrörs,
posta, táviró, telefonállomás.
Magyarlégen, község, 1. Légen.
Magyar légió, az 1859-ikiésl866-iki háborúk
alkalmával a piemonti, ill. a porosz kormány
támogatásával magyar emigránsokból szervezett
hadcsapat Abbeli feladatuk megvalósítására, hogy
Magj'arország területére benyomulva, itt fegy
veres felkelést támasszanak, nem nyiít alkalom.
Az olaszországi légió számos ütközetben kitűnt..
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank,
alakult 1869. a több évtizeden át jóhírű C. J.
Malvieux cégből. Alaptőkéje kezdetben 525,000
forint volt. Miután 1879. megkezdte az árúüzle
tet, 1880. alaptőkéjét 2 millió forintra emelték.
1881-ben átvette bérletbe az akkor létesített fő
városi közraktárakat s ugyanez évben tíz millió
forintra emelte alaptőkéjét. A közraktári intéz
mény nagy fejlődését mutatja, hogy míg az első
évben forgalma 1.344,959 mm. volt 31.400,000 K
biztosított értékben, 1914. már 7.423,668 mm.,
211.406,800 K értékben. Később felállította a
dunántúli terményforgalomra fontos barcsi tár
házakat. Az intézet folytonos fejlődése alapján
többször emelte alaptőkéjét, legutóbb 1911-ben
50 millió koronára. Megalapította a Délmagyarországi Leszámítolóbank-ot s affiliálta az Új
vidéki takarékpénztárat; fiókjainak száma Buda
pesten 9, ezenkívül vidéken 4, és pedig Fiúmé
ban, Kassán, Kolozsvárott ós Pozsonyban; az
általa vagy más pénzintézetekkel szövetkezve
alapított vállalatok egész sorából nevezeteseb
bek : Magyar ált. takarékpénztár, Magyar fegy
ver- és gépgyár r. t, Nemzetközi villamossági
társaság, Horvát-Szlavón jelzálogbank, Első ma
gyar papíripar r. t., Magyar folyam- és tengerhajó
zási részvénytársaság, a Danubius SchoeniehenHartmann egyesült hajó- és gépgyár r. t, amely
ből 1911. a Ganz-Danubius gép-, vaggon-és hajó
gyár r. t. alakult, Fiumei nyilvános raktár r. t.,
Forgalmi bank Budapest—Fiume—Triest, Magyar
telepítő- és parcellázóbank, Marokkói állami bank,
Mezőgazdasági cukorgyár r. t.; Felsőmagyaror
szági cukoripar, Délmagyarországi cukoriparr. t;
Transatlantic Trust Company New Yorkban, Islamitische Centralbank ffír Handel u. Gewerbe
Sarajevóban. Résztvett a magyar állam, továbbá
a főváros kölcsöneinek kibocsátásában. 1902-ben
megkezdte a jelzálogüzletet és ennek alapján a
záloglevelek kibocsátását, 1910. pedig a községi
kölcsönüzletet. 1912 végéig 125"5 millió K jelzá
logos és 137 millió községi kölcsönt folyósított.
Forgalma 1913. értékpapírokban 521.309,218 K,
külföldre szóló váltókban 329.513,088, lombardüzletben 491.027,328 korona, belföldi váltókban!
1,024.117,583 korona volt, pénztári forgalma
6,865.223,708 korona. Betétállománya 165 millió,
korona.
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Magyarléta, kisk. Torda-Aranyos vm. alsójárai j.-ban, (1910) 493 magyar lak.; u. p. és u. t.
Alsójára.
Magyar Levelestár, 1. Levelestár.
Magyar ló a lóversenyekre nézve fennálló
szabályok szerint az, amely vagy a magyar ko
rona országaiban elletett és a következő év május
l-ig ott maradt, vagy pedig ellesi óvóben anyjá
val együtt oda behozatott és a következő év
ináj. l-ig ott neveltetett, ha ugyan a csikó anyja
azon év végéig, melyben a csikó behozatott, bel
földi tenyésztő tulajdonában maradt. Olyan ló
versenyekben, melyek feltételeik szerint csak
magyar lovaknak állnak nyitva, csupán azok a
lovak vehetnek részt, melyek az itt felsorolt fel
tételeknek megfelelnek. L. még Ló.
Magyarlóna (azelőtt: Szászlóna), kisk. Kolozs vm. gyalui j.-ban, (1910) 1673 magyar és oláh
lak.; u. p. és u. t. Szászfenes.
Magyar Lovaregylet, Budapesten székelő tes
tület, melynek célja a honi telivér lótenyésztés
és versenyügy előmozdítása és tökéletesítése. A
M. ezt a célját sokféleképen szóigálja. Budapesten
nagyszabású, világhírű lóversenyeket tart fenn.
Azonkívül vidéki pályákon (Alagon, Tátra-Lomniczon és Tatán) is rendez versenyeket. Más egy
leteket vidéki lóversenyek rendezésében évenkint
tekintélyes összeggel támogat. Megalkotja és mint
legfelső fórum végrehajtja azokat a szabályokat,
•melyek a lóversenyek tiszta és célszerű lefolyá
sát biztosítják. A lótenyésztés emelésében pedig
közvetlenül is résztvesz telivér fedezőmének be
szerzése és külföldről való behozatala által. A
M. gróf Széchenyi István kezdeményezésére ala
kult 1827. mint Pesti versenyző társaság. 1842.
-címét Pesti Lovaregylet-ie, 1882. Magyar Loiwegylet-re változtatta át. Mai modern alapjára
1870. helyezkedett. A városligeti versenypályát
1885. nyitotta meg; az új versenypálya megnyi
tását pedig 1916-ra tervezi. A M. elnökei 1870
óta : gróf Wenckheim Béla (1879-ig), gr. Károlyi
Gyula (1891-ig), gr. Batthyány Elemér (1909-ig),
gr. Nádasdy Tamás (1913-ig), gr. Csekonics Gyula
(1913 óta). Az egylet vozértitkára Magyar László.
A M. föllendítésében kiváló szerepe volt gróf
Batthyány Elemérnek, akit az egylet 1909. örö
kös tiszteletbeli igazgatósági tagjává választott.
Az egylet tagjainak száma 1914-ben 171 volt. A M.
(a szokásos rövidítéssel: M. L. E.) fejlődését vilá
gosan mutatja két adat: 1882-ben 9 versenyna
pot rendezett és körülbelül 30,000 frank volt az
évi dijak összege; 1913-ban az egylet 41 verseny
napot tartott, évi díjainak összege pedig 2.323,240
koronát tett ki. A M. 1895-től 1913-ig bezárólag
vorsenydíjakban a saját pályáin kerekszámban
36 millió koronát osztott ki. Általában a M. hat
hatósan és eredményesen közreműködött abban,
hogy Magyarország ma a lótenyésztő államok
közt elsó sorban áll.
Magyar lucerna (nűv.), a Medicago sativa L.
Csak a termőhely szerint való megkülönbözte
tés. A lucerna kitűnő minőségben megterem ná
lunk is és nem marad a francia lucerna mögött.
Magyarlukaía, kisk. Somogy vm. szigetvári
j.-ban, (1910) 402 magyar és német lak.; u. p. So.mogyhárságy, u. t. Szentlászló.

-

Magyar magánjog

Magyarmacskás, kisk. Kolozs vm. kolozsvári
j.-ban, (1910) 617 oláh és magyar lak.; u. p. Kajántő, u. t. Kolozsvár.
Magyar magánjog, általános jellemzését nagy
nevű jogtudósunk Wenzel Gusztáv találóan abban
a hármas szempontban foglalja össze, hogy az: a)
mint multunkban gyökerező, a nemzet szellemé
nek jogalkotó ereje által létesített jog, «nemzeti
joga ; b) önálló s külföldi jogrendszerektől teljesen
független, de emellett c) egész történelmi fejlő
désében európai szellemű jogrendszer. A M. for
dulópontja az 1848. év. Az azelőtti magánjogot a
Corpus Juris Hungarici foglalja magában, mely
nek legfontosabb része Werbőczy István Hármaskönyve (1. 0., Tripartitum, 1514-ből). A régi M.
rendi jog volt: más-más jogrendnek hódolt a ne
mes ember, a városi polgár és a paraszt. Az 1848.
évi törvényhozás a polgári jogegyenlőség kimon
dásával véget vetett a rendi jogok rendszerének;
eltörölte az adományrendszert és az ősiségét s
megszüntette az úrbéri viszonyt. Mielőtt azonban
törvényhozásunk a M.-ot az új idők szellemében
átalakíthatta volna, közbejött a szabadságharc,
melynek leverése után az abszolút uralom 1852.
(Hl. Erdélyre nézve 1853.) a M. helyébe az (1811-ből
való) osztrák polgári törvénykönyvet állította és
a birtokviszonyokat az 1855. évi telekkönyvi
rendelettel a telekkönyvi intézmény alapján ren
dezte. Ugyancsak az abszolút uralom léptette
életbe az ősiség megszűnését az (1852. évi) ősiségi
pátenssel és hajtotta végre a i'öldtehennentesítést. 1861-ben az ország jogait részben vissza
nyervén, az osztrák törvények elvesztették ha
tályukat s helyükbe az ország jeles jogtudósaiból
álló országbirói értekezlet (1.0.) által a szükséges
kiegészítésekkel ellátott régi magyar törvények
léptek, úgy azonban, hogy (az ősiség és úrbériség
eltörlése mellett) a telekkönyvi intézmény s az
osztrák polgári törvénykönyvnek ezzel összefüggő
szabályai fenmaradtak (az erre vonatkozó szabá
lyokat az országbirói értekezlet által megálla
pított ideiglenes törvénykezési szabályoknak
mondjuk). Erdélyben azonban, a magyar határ
őrvidéken és Fiúméban, melyek akkor külön kor
mányzat alatt állottak s melyek területén az or
szágbírói értekezlet határozatai nem emelkedtek
érvényre, az osztrák polgári törvénykönyv mint
egész továbbra is érvényben maradt. Horvát- és
Szlavonországoknak pedig a magyartól független
külön (autonóm) magánjoguk van, melynek értel
mében jelenleg ott is az osztrák polgári törvény
könyv van érvényben. Magyarországon tehát
(Horvát- é3 Szlavonországokatidenem számítva)
kétféle magánjog van érvényben: 1. A szűkebb
magyar anyaországban a régi magyar törvények
az országbirói értekezlet eszközölte kiegészíté
sekkel, az osztrák polgári törvénykönyvnek pedig
csakis azok a szabályai, amelyek a telekkönyvi
rendelettel állnak kapcsolatban. Ez a tidajdonliéneni M. 2. Az ország királyhágóntúli (volt er
délyi) részeiben és a volt magyar határőrvidéken
(valamint Fiúméban) az osztrák polgári törvény
könyv a maga egészében, amennyiben későbbi
törvények nem változtattak rajta. Ez utóbbi or
szágrészek joga az országos magánjoggal szem
ben mint részszerű (partikuláris) jog jelentke-
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ák, mely mögött kisegítőül az országos áll. Par zül megemlítjük a budapesti New York- és Bodótikuláris jog még ezenfelül a jászkun statútum kávéházak mennyezetképeit. 1910-ben a lebon
.{1799. évből), melynek a házassági vagyonjogban tásra kerülő régi pesti házakról készített a Fő
és az öröklési jogban van gyakorlati jelentősége. városi Múzeum számára vázlatokat. Régebben
A M.-ot kiegészítik az 1867 óta hozott magán oltárképeket is festett, így egyet Kálnoky gróf
jogi tárgyú törvények, melyek — Horvát- és megrendelésére, azonkívül illusztrációkat rajzolt
Szlavonországok kivételével — a magyar korona az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Kép
országainak egész területére kiterjednek, hacsak ben c. vállalat és Bródy Sándor Ezüst kecske c.
magából a törvényből más nem következik (pl. kötete számára. V. ö. Malonyay, A fiatalok (Buda
Fiúméra nézve). A M. ezek szerint még nincs egy pest 1906).
séges polgári törvénykönyvbe foglalva, hanem
Magyar marha, 1. Magyar-erdélyi szarvas
szétszórt, régi ós új szabályokból áll. E szabályok marha.
hézagait a szokásjog tölti ki, mely a bíróságok
Magyarmec3ke,kisk. Baranya vm. szentlőrinczi
gyakorlatában, főleg pedig az ország legfőbb bíró j.-ban, (1910) 564 magyar lak.; postahivatal, u. t.
ságának, a kir. Kúriának ítéleteiben s ezek leg- Magyarszentiván- Gusztávműve.
fontosabbjaiban: a Kúria polgári jogegységi és
Magyarmedves (azelőtt: Medves), kisk. Temes
teljes illési határozataiban (döntvónyeiben)'nyil- vm. központi j.-ban, (1910) 1262 magyar, német
vánul meg (1. Döntvény ós Jogegységi tanács). és oláh lak., vasútállomás távíróval, postahivatal.
A magyar általános polgári törvénykönyv most
Magyar Méneskönyv, 1. Méneskönyv.
van készülőben (1. Polgári törvénykönyv).
Magyar MerkTrius, 1. vegyes tartalmú hetilap,
Erdélyimayánjog-Na,gysiroTsz&gmik és Erdélyszerkesztette 1788 októbertől Szabó Márton, ki
nek magánjoga lényegileg azonos alapelveken adta és nyomtatta Paczkó Ferenc Pesten ; meg
nyugszik, ami jogtörténelmileg az 1526. évigkö- jelent hetenkint kétszer, megszűnt 1789 végén. —
.zös törvényhozásban leli magyarázatát. 1526 óta 2. M., politikai hetilap, szerkesztette és kiadta
Erdély törvényhozása elválva maradt a magyar Pánczél Dániel Bécsben, megjelent hetenkint két
országitól, egészen 1848-ig, amidőn a pozsonyi szer 1793 ápr. 23-tól 1798 jún. 30-ig, mikor a lap
1847—48. VII. ós az 1848. évi kolozsvári I. t.-c. megszűnt.
Erdély külön törvényhozását megszüntették s az
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. 1867 máj.
1868. XLIII. t.-e. az egyesítést részletesen szabá 20-án alakult meg a Magyar Mérnökegyesület,
lyozta. Erdély régi törvényei: 1. a Magyarország amely később az építészeket is körébe gyűjtvén,
gal közös törvények 1526-ig; 2. az ú. n. Appro- 1872. a M.-té alakult át. Első elnöke Hollán Ernő
baták (1. o.); 3. az ú. n. Compiláták, Compilatae volt. Mindjárt megalakulása után kiadta a Ma
Constitutiones (1. o.); 4. Werbőczy Hármaskönyve, gyar Mérnökegyesület 'Közlönyét, amely 1871
melyet az 1691. évi Leopoldinum Diploma 3-ik óta A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Köz
pontja az országos törvények közé sorozott; 5. az lönye címen jelen meg. A szakirodalom művelé
ú. n. articnli novellares, vagyis az 1744—1848-ig sén kívül sokoldalú szakosztályi tevékenységet
hozott s az erdélyi törvénykönyvbe fölvett törvé fejt ki; van mű- és középítósi, út-, híd-, vasút
nyek (1847 óta magyar, addig latin nyelven). Az építési, vízépítési, gépészeti, elektrotechnikai,
erdélyi törvénykönyv első kiadása 1779. egy kö gyáripari, valamint bányászati, kohászati, geo
tetben, második kiadása 1815. két (negyedrétui déziai, vegyészeti szakosztálya és tekintélyes mű
kötetben jelent meg Erdély országának Mrom szaki könyvtára. A szakműködés élénkítése vé
könyvekre osztatott Törvényes könyve címen, gett 1880—81. az egyesületi nagy aranyérmet,
mely azonban a cínitől ettérőleg nem 3, hanem 4 1886—87. az ezüstérmet alapította; az évi építé
könyvből áll, ú. m.: 1. az approbáták; 2. a kom- szeti nagypályázat díjául az éremhez a közokta
piláták; 3. az articnli novellares; 4. a szász nem tásügyi miniszter utazási ösztöndíjat csatol. Az
zetnek municipalis statútumai. 1853 óta Erdóly- egyesület külön pályadíjalapot is teremtett. Az
,ben az osztrák polgári törvénykönyv érvényes. Ybl Miklós nevét viselő pályadíjaíap kamatjai a
V. ö. Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány című szakosztályok egy-egy kisebb évi pályázatának
könyvét.
díjául szolgálnak. 1885-ben Hollán Ernő nevére
Magyarmajdány (azelőtt: Majdan), kisk. To évi 600 K hozzájárulással külön pályadíjalap
rontál vm. törökkanizsai j.-ban, (1910) 758 magyar alkotását határozta el; a kamataiból származó
díjakat a Közlöny megelőző évi folyamában meg
lak.; postaügynökség, u. t. Oroszlámos.
Magyar-Mannheimer Gusztáv, festő, szül. jelent, legbecsesebbnek talált szakközleményei
Budapesten 1859 febr. 27. Litográfus, majd fény nek ítéli oda. A műszaki irodalom fejlesztését
képész volt, 1878. Münchenbe került, ahol Raab, célozza a Kossuth Ferenc (1908) alapította 3000
majd Wagner Sándor voltak a tanárai. Azután koronás Kossuth-közgazdasági pályadíj, valamint
Jtíakart mellé került Bécsbe, akinek befolyása az egyesület alapította 1500 koronás Lipthaydöntővé lett M. stílusára. A nyolcvanas években pályadíj s a 2000 koronás Cserháti-pályadíj, az
hazatelepedve nagy sorozat képpel vett részt a ki 500 koronás Fábián-jutalom, a Cserháti-plakett,
állításokon, ilyenek: Est a campagnában (1891, a Czigler-órem és Fittler-órem. 1882 óta a M.
Szépm. Muz.), Esti hangulat (1901 ."Társulati d(j), könyvkiadó-vállalata mintegy 30, nagyobbrészt
Carmella és Scherzo (1902, kis állami arany alapvető nagy müvet adott ki; így tevékenységé
iéin), Heggel a Balatonon (1904, Szópműv. Muz.), nek köszönhető a Magyar parasztház c. mono
-Erdő széle (1912, nagy áll. aranyérem). Ezeknek gráfia, népies építkezésünk legjellemzőbb típusai
6 képeknek java tájkép, sok köztük M. olasz nak gyűjteménye. A M.-nek 1908 óta vidéki osz
országi utazásainak omlóké. Dekoratív képei kö-1 tályai is vannak. Az egyesület új székházát Buda-
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pesten, a Reáltanoda-utcában 1908. avatták föl. vinok, vogulok, stb.) egyező v. nagyon hasonló
Tagjainak száma 1915 elején 3800.
sámánizmusunk lehetett. Az a dualisztikus hit
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest rendszer, amelyről mint magyar ösvallásról a múlt
székhellyel 1891 dec. 15-én alakult, célja: tagjai század elei tudósok ós írók álmodoztak s amely
szükségleteinek beszerzése, terményeinek értéke nek közvetlen eredménye a zend (perzsa) Ormuzd
sítése, továbbá ingatlan birtokok vételének, el és Ahrimánnal való egybevetés lőn (1. Hadúr és
adásának vagy bérletének közvetítése, a hadse Ármány), eddigi adataink nyomán sehol sem
regnek és a honvédségnek a szükségelt gazda nyert igazolást. Ugyancsak nincs módunkban régi
sági termékekkel közvetlenül a termelőktől való hitvilágunk fejlett voltára következtetnünk ama
ellátása és a hazai mezőgazdasági szövetkezeti néhány szórványos adatból, melyeket Ipolyi (490
mozgalom szervezése. A M.-nek alapításakor 146 s köv. 1.) krónikáinkból összeállított s amelyek
tagja volt 574 üzletrésszel és 114,800 korona alap pogánykori áldozásmódjainkra vonatkoznak (fe
tőkével. 1914-ben 2000 tagja volt, alaptőkéje pedig hér ló áldozása, berkekben tüzek gyújtása, stb.)..
1.300,000 K-ra emelkedett. Tisztviselői nyugdij Az áldozatnyujtás e formái a samánjzmus fokán
alapja közel 800 ezer korona; pénztári forgalma már tapasztalhatók s magasabbhitvilágot nem föl
az 1913/14-iki üzletévben 57.533,000 koronát tett tételeznek szükségképen. Bizonyára érdekes nyo
ki. A szövetkezet cselekvő vagyona 1914. évi mok az országszerte előforduló ily helynevek:
június 80-án 11.226,000 korona. A szövetkezet Áldozókö,Tüzhalom,Oltárkö,Áldomásfő,Papkö,
elnöke Esterházy Miklós herceg, kinek elődjei Pogányvár stb., amikhez számos szent-fa neve
gr. Andrássy Aladár (1891—1903) és gr. Széchenyi járul •. Boldogasszonyfa, Bodorfa, Egyházfa etb.
Imre (1S03—1905) voltak. Az igazgatóság 16 tag ahol a fa berket, erdőt jelenthetett. A M. kérdésé
ból áll. Nagy érdemei vannak a szövetkezetnek nek elérhető tisztázásához bizonyára legtöbbet
a hadsereg-ellátás terén, hol úttörő munkásságot babonáink rendszeres egybegyűjtése és összevető
végzett s ezzel nemcsak a gazdatársadalomnak, feldolgozása fog szolgáltatni, e munka elvégzése
de a hadseregnek is kitűnő szolgálatot tett, azonban még etnológus specialistára vár. Az
amennyiben közvetítésével a hadsereg jobb és Ipolyi óta egybegyűlt anyag összefoglalását az
olcsóbb árúkhoz jut közvetlenül a termelőktől. A azóta napvilágra került újabb adatokkal együtt
M.-nek kezdetben csak árúosztálya volt, később Kandra Ka'oos adta 1897. Magyar Mythologia c;
azonban az egyes üzletágak intenzivebb ellátása rokon népekével való összevetések áttekintését
önálló osztályok alakítását tette szükségessé. pedig Krohn Gyula könyvének (A finn-ugor né
1895-ben alakult a biztosítási osztály, 1897. a pek pogány istentisztelete, Budapest 1908) ma
vetőmag-, 1898. a díjszabási, 1901. a szóllészeti, gyar kiadásában Bán Aladár (363—372.1.). Az
1904. a tenyészállati, 1905. a sertéshizlalási osz anyag éleselméjű kritikája Katona Lajostól (A
tály, 1906. a borértékesítést is felvette működési magyar mithologia irodalma) az Ethnographia
körébe, végül 1908. szerveztetett pénz- és hitel VI1Í. kötetében található.
ügyi osztálya. A M.-nek az V. ker. Alkotmány
Magyarmocsár (azelőtt: Mocsár), kisk. Ung
utcában 29. sz. alatt hatemeletes modern új szék vm. nagykaposi j.-ban, (1910) 325 magyar lak.;
háza van. A M. élénk összeköttetésben áll a föld- u. p. és u. t. Nagykapos.
mívelésügyi kormánnyal, mely vetőmagkiosztá
Magyar-Morva határhegység, az északnyu
soknál, tenyészállatimportoknál és inségakciók gati Kárpátok homokkő-vonulatának egyik tagja
lebonyolításánál a M. működését gyakran igénybe Trencsén vm. és Morvaország határán, DNy.-ról
veszi. A M. a magyar gazdatiszti kar támogatá ÉK. felé húzódik mintegy 100km. hosszúságban;
sára a Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Egye nyergek és szorosok több csoportra osztják: Javosülete által létesítendő internátus céljaira 20,000 ráa~(988 m.), Lopenik (912 m.), Ltűtov (685 m.),
koronás alapítványt tett, továbbá érdemes gazda az Oroszlánkö mészszirt csoportja (976 m.) és a
tisztek gyermekei részére az 1913/14-iki iskolai Javornik (1077 m.). A vízválasztó eleinte a morva
évtől kezdve hatezer korona ösztöndíjat adomá oldalon van, É. felé azonban a fögerincre jő s-a
nyoz.
határral egybeesik, itt már csak hágók vezetnek
Magyar mitológia. Ipolyi Arnold ily című át rajta.
munkája (1854) óta e néven szokás a magyarok
Magyar Musa, 1. Magyar Hírmondó és Ma
ős vallásának ama nyomait jelölni, amelyek emlé gyar Kurír.
keit részben ő, részbon e nyomon utódai egybe
Magyar Miiseum, szépirodalmi folyóirat (1789
gyűjtvén, belőlük kerek rendszert igyekezett a tu —1792); szerkesztették Kazinczy Ferenc, Baráti
domány kiolvasni. A M. név azonban e töredék Szabd Dávid és Batsányi János Kassán. Kazinczy
nyomokat meg nem illeti, mert belőlük, szigorú a folyóirat szerkesztésébe csak az első évnegyed
kritikával, olyan kiépített hitrendszer nyiíván ben folyt be, de azután is segítette azt munkáival'
sohasem lesz összeállítható, amely a mitológia
Magyar művészek arcképcsarnoka a neve
(1. o.) névnek megfelelne. Valószinüen nem is volt egy állami arcképgyüjteménynek, amelynek alap
ősi hitvilágunk oly kerek, kifejlett, mint a tételes ját 1911. vetette meg Zichy János gróf akkori
vallások alapján gondolnók, hanem amolyan hul vallás- és közoktatásügyi miniszter a Képzőmű
lámzó, ki nem alakult hagyománytömeg, amelyet vészeti Társulat alapításának félszázados évfor
ezek letéteményesei: a sámánok (1. o.) ügyessé dulója alkalmából. Az arcképcsarnokba elsős'or;
gük szerint'hol bővítettek, hol egyszerűsítettek. ban azoknak a magyar művészeknek 'arcképéit:
Bizonyosnak csak az látszik a mi népszokásaink fogják elhelyezni, akik a Képzöm. Társulattól
és babonáink alapján, hogy ama néprokonaink állításán 1886-tól fogva nagy állami aranyórát
kal, akik még ma is lényegében pogányok (mord kaptak, továbbá akik huszonöt év óta áiland<?£&
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állitói a Műcsarnoknak, végül oda kerülnek a
magyar művészet elhunyt nagyjai s a most élő
nagy művészek. Ezt a gyűjteményt a Szépművé
szeti Múzeum fogja őrizni.
Magyar művészet (nyolc képmelléklettel). A
középkorban, mint Európa kultúrországai sorá
ban egyike a legflatalabbaknak, később szakadat
lan háborúi miatt, Magyarország a művészetben
nem jutott vezetőszerephez, de a mostoha körül
ményekhez képest ezen a téren is mindenkor meg
állta helyét. Amikor a magyarok mostani hazáju
kat elfoglalták, a Dunántúl és Erdélyben még sok
antik és őskeresztény emlék hirdette, hogy új ha
zájukat egyszer már meghódította a rómaiságban
gyökerező európai kultúra. A népvándorlás azon
ban megakasztotta ennek fejlődósét s a honfogla
lás előtt a művészet története Magyarországon
csak epizódokban nyilvánul. Ezeknek nevezete
sebb emlékei a római-kori telepek helyén kiásott
régiségeken kivül (1. Aquincum, Pannónia) a
pécsi eubiculum ókeresztény jellegű IV. sz.-beli
falképeivel s több kincslelet, mint pl. az osztrópataki, a szilágysomlyói és a nagyszentmiklósi
kincs. A longobárdok uralmának vége felé északi
Itáliából elterjedt szalagfonadékos diszitő stílus
példái a petőházi kehely a VIII. sz.-ból (Sopron,
múzeum), az amcsi emlékkő a IX—X. s egy du
nántúli díszes kőkoporsó a X—XI. sz.-ból a
Nemzeti Muzeumban. A pogány magyarok mű
vészetéről a honfoglaláskori sírokban talált vert
és vésett pitykék és ezüst lemezek szintén textilis
eredetű, keleti jellegű mustráikkal csak igen hé
zagos adatokkal szolgálnak; művészi ízlésükre
élénkebb fényt vet a Bíborban született Kon
stantin császár rendelete, akinek kényes ízlésű
bizánci udvarában a testőrség magyar tisztjei
ünnepélyeken nemzeti öltözetükben voltak köte
lesek megjelenni.
Szerves fejlődést a művészet hazánk területén
csak attól kezdve mutat, hogy Magyarország
Szent István korában kereszténnyé lett s ezzel
az európai kultúrállamok sorába lépett. Való
színű, hogy első templomaink építői olaszok
voltak, díszítő művészetünk kiválóbb emlékein
azonban a XII. sz. végéig a bizánci művészet ha
tása is érvényesül. Árpádkori székesegyházaink
alapformája az ókeresztény bazilika volt, amely
nek sarkaiban azonban a templom testével szerves
összefüggésben tornyok is emelkedtek, úgy, hogy
a mellékhajók csarnokai a tornyok alatt folyta
tást nyertek. Ilyenek voltak a Szt. István kora
beli székesfehérvári és esztergomi bazilikák. A
valamivel később épült pécsi bazilikában a szen
tély alatt elterülő kripta miatt a tornyok a mel
lékhajók végein kiugornak a fal síkjából. Kisebb
románkori templomaink kéttornyúak, de a mel
lékhajók itt is a torony alatt folytatódnak s ke
leti végükön a főhajó apszisához simuló apszidiolofcban záródnak. Ez az elrendezés és a kereszthajók hiánya a középkori M.-ben az építészet
főjellemvonása, mely nem egyszer a gótika ko
rában is érvényesül, mint pl. a budavári Nagy
boldogasszony-templomban (a restaurálás előtt)
és Garamszentbenedeken. Árpádkori székesegy
házaink közül ^gyulafehérvárit egy régibb temp
lom helyén a XII. sz.-ban kivételesen kereszt
JWMÍ líttfy l e t t a n X1H. l-öi.
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hajóval s csak két toronnyal építették újjá. Első
templomaink faragott díszítését, a lombard-ro
mán stíl f onatos ékítményein kívül, hellyel-közzel
meglepően tiszta antik reminiszcenciák jellem
zik. Ezeket a bizánci művészet hatásának kö
szönhetjük, amely nálunk a XII. sz. végéig helyen
ként igen élénken csendül föl. Ez a hatás azonban
csak közvetett leheteti; s ha külföldi mesterek
ezután is gyakran szerepelnek a M.-ben, már Ár
pádkori székesegyházainkon is sok hazai erő
dolgozott. Ezek közé kell sorolnunk Szt. László
síremlékének kőfaragó mesterét és fiát, Teköst,
akit III. Béla nemességgel tüntetett ki. Csakis
hazai mesterek építhették azt a sok családi mo
nostort, amelyet királyaink példájára főúri nem
zetségeink a XII—XIII. sz.-ban egymással ver
senyezve országszerte alapítottak. Első székes
egyházaink javarésze elpusztulván, ezekben a
családi monostortemplomokban tükröződik vissza
a M. első fényes korszaka, amelynek legneveze
tesebb emlékei a lébényi, a jaki templom, a
zsámbéki templom s az ország különböző vidé
kén számos átalakított templom románstllű hom
lokzata, kapuja vagy egyéb részlete.
A román és átmeneti stílű építészet virágzása
nálunk a tatárjárásig tart. A XIII. sz. második
felében, egyes maradi falusi v. kisvárosi templo
moktól eltekintve, már a gótika uralkodik a M.ben. Ennek elemeit közvetlenül Franciaországból
az onnan hozzánk telepitett ciszterciták már a XII.
sz.-ban ültették át. Első gótikus templomaink a
rombadőlt topuszkói cisztercita templom, II. Endre
alapítása 1205-ből, amellyel szemben az 1232. ala
pított kereszthajós apátfalvi cisztercita templom
még átmeneti stílű épület. Csúcsíves stílben épül
tek a tatárjárás után újonnan alapított Buda
vára és a Margitsziget templomai. Virágjába a
gótika azonban nálunk csak az Anjouk korában
jut. Olyan óriási dómokkal, mint a külföld, a M.
akkor sem dicsekedhetik, főleg azért nem, mert
az erős centrális hatalom s az időnként elhatal
masodó oligarchák mellett számottevő városi éle
tünk s a külföldihez hasonlóan hatalmas polgár
ságunk nincsen.Legszebb csúcsíveskori emlékeink
elenyésztek. Ezek sorában a kalocsai, az egri és
a váradi székesegyházak voltak a legkiválób
bak ; mind a három románkori templom helyén,
az első kettő kápolnakoszorus szentéllyel épült,
minden bizonnyal közvetlen francia hatás alatt.
Ennek egyik terjesztője a M.-ben Villard de
Honnecourt lehetett, aki IV. Béla korában hu
zamosabb ideig működött Magyarországon. A kas
sai dómot azonban nem ő tervezte, amint ezt ré
gebben hitték. Csúcsíves építészetünk e legna
gyobb és legdíszesebb fenmaradt emlékét a XIV.
sz. vége felé, alighanem valamelyik azóta elpusz
tult székesegyházunk, talán az egri mintájára
építették a kassaiak plébániatemplomnak a a
XV. sz. derekán fejezték be. Mesterei közül Péter
Zsigmond királynak építésze volt, Kassai István,
a kassai és a bártfai remek szentségházak mes
tere, Diósgyőrött Mátyás király megbízásából is
dolgozott. Csúcsíves építészetünk ránk maradt
kiválóbb emlékei még a XIV. sz.-ból a dómnál
régibb kassai Szt. Mihály-kápolna tornyos hom
lokzatának eredeti szerkezetével, továbbá a far*;
12

Magyar művészet

— 173 —

gott dísze miatt nevezetes soproni bencés és
a garamszentvevrdcki monostortemplom, a XV.
sz.-ból a ferenciele pozsonyi ós esütörlökhelyi
kápolnája s a győri. Héderváry-kápolna. Román
kori kisebb templomaink javához képest gótikus
plébánia-templomaink általában másodrendűek.
Hatalmas arányaival a brassói, belső térhatásá
val az eperjesi csarnoktemplom válik ki. Figye
lemreméltó művészi részletekkel azonban vidéki
fótikus templomainkban is sűrűn találkozunk.
Italában azonban sokkal fényesebbek voltak
királyi és főúri váraink. A tatárjárás előtti időből
csak a visegrádi ú. n. Salamon-tornya és a sáros
pataki vár szerkezetében érdekes lakótornya ma
radt fönn. Csúcsiveskori váraink gyönyörű pél
dája Vajda-Hunyad, amelyet Hunyadi János
építtetett. Visegrád, Buda és más királyi vá
raink régi fényéről többnyire csak egykorú leírá
sok regélnek. A középkor végéről való építészeti
emlékeinknek igen érdekes csoportja az erdélyi
erődített templomok, amelyek építése a török
veszedelem közeledtével a XV. sz.-ban kezdődött
s amelyek legtöbbjén a várjelleg az uralkodó.
Középkori szóbrászatunk és festészetünk em
lékei természetszerűleg építészeti emlékeinknél
még nagyobb pusztuláson estek át. A XI. sz.-ból
többnyire csak lapos domborművű ékítményes
töredékek maradtak ránk. Ezeknek motívumai hol
lombard-román ízlésű, hol inkább bizánci jellegű
szalagfonadókok, karélyos levelek füzérei, elvétve
fejjel összenőtt madarak és más stilizált állat
alakok. A XI. sz.-beli gyulafehérvári templomból
ránk maradt (ma a déli kapu belső oldalán) Krisztus-dombormű a lombardiai izlés barbár formáit
mutatja. Ezzel szemben szinte klasszikus Ízlésűek
a székesfehérvári és az esztergomi bazilikákból
ránk maradt oszlopfejozetek ós egyéb töredékek.
A jelképes értelmű állatalakok XII. sz.-beli orna
mentikánkban egyre gyakoriabbak, de életből el
lesett jelenetek primitív ábrázolásával is találko
zunk, mint a kisbényi templom egyik oszlopfeje
zetén, mely medvovadászatot ábrázol magyaros
viseletű alakokkal. A jelképes művészet korlátailól való kibontakozást mutatják a pécsi dombor
művek, amelyeké-és újtestamentumi párhuzamos
bibliai jeleneteket ábrázolnak s amelyek mintái
Észak-Itáliából körültek hozzánk, aprólékosan
részletező epikus jellegüknél 8 hellyel-közzel a
természetnek rajtuk nyilvánuló ügyes megfigye
lésénél (pl. Sámson történetén) fogva azonban
az eredetiséget sem nélkülözik. Inkább bizánci
hatást mutatnak a somogyvári bencés templom,
a gyulafehérvári székesegyház XII. sz.-beli ala
kos domborművei. Bizánci stílus és technika jelle
mezte az 1200 körül átalakított esztergomi ba
zilika-szerkezetében románstílű diszkapujának vé
sett domborművű ós színezett képeit. Románkori
templomaink szobrászati díszítésének legpompá
sabb ránkmaradt példája a jaki templom, amely
nek kapuján a még kissé merev Krisztus mellett
sorakozó, apostolok változatos mozdulataiban már
érezzük az élet lüktetését, amely nálunk a gótika
virágzásakor teljes diadalra jut. E korbeli szób
rászatunk kiválóbb emlékei a kassai Szt. Mihálykápolna kapudoniborműve a XIV. sz. első fe'.ó'uúl
B a dóm kapuinak domborművei a XIV. sz. végé
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ről, továbbá a soproni bencés-templom és káp
talan-ház alakos gyámkövei; legkivált azonban
Kolozsvári Márton és György bronzszobra, a
prágai Szent György 1373-ból, amelyet a külföldi
mfltöi'tónetírás is az olasz quattrocento híres
lovasszobrai méltó előfutárjának tart. Csúcsíveskori szóbrászatunk a Kolozsvári-testvérekkel éri
el virágzása tetőpontját; nálunk öntött bronzszob
raik, a nagyváradi királyszobrok azonban elpusz
tultak. Nagy számmal maradtak ránk a közép
korból síremlékek, javarészük azonban : a székes
fehérvári és nagyváradi királysírok elenyésztek.
Pompás virágzáshoz jutott nálunk a fafaragás az
ú. n. szárnyasoltárokon. Ezeken a XV. sz. dere
kától a mohácsi vészig a nagy pusztulás ellenére
még ma is nyomon követhetjük szóbrászatunk
és festészetünk további fejlődésót. Ezt innentől
kezdve jórészt a délnémet művészethez hasonlóan
a németalföldi és az olasz művészet hatásának
keresztezése jellemzi.
Festészetünk olsö virágkora még a XIV. sz.-ba
esik. Még legigénytelenebb falusi templomaink
nak is elmaradhatatlan díszei a falképek, amelyek
többnyire a templom belsejét véges-végig elborí
tották, sőt gyakran ennek külső falait is díszí
tették. Első székesegyházaink díszítésében a ránk
maradt nyomok szerint a mozaikkópeknek is ju
tott szerep. Legrégibb ránk maradt falképeink a
XIII. sz.-ból valók. Ilyenek a pócsölyi, deáki .és
feldebrői képtöredékek, a veszprémi Gizella-ká
polna apostolokat ábrázoló falképei, XIII. század
beliek vagy legalább XIII. sz.-i minták nyomán
készültek a zsegrai templom szentélyének menyezetképei és Szt. István és László királyunk
bizánci-kun viseletben ábrázolt alakja ugyanitt
ós a vitfalusi Szent László-ciklus. Falképfesté
sünk legtöbb emléke igénytelen falusi templomok
ban maradt ránk, nem elsőrangú festők munkája,
de így is fényes képet nyújt a M. középkori virág
zásáról s azt bizonyltja, hogy festészetünk korán
szokta meg a nemzeti tárgyakat s hogy vala
melyik később elpusztult középkori városunkban
jelentős festőiskolánk volt, amelynek hatása egész
Magyarországra kiterjedt. A mai értelemben vett
nemzeti stílusról a középkorban alig lehet be
szélni, de hogy nemzeti történetünk és festésze
tünk mennyire összeforrt, annak legékesebb jele
a szepesi székesegyház falképe 1317-ből, mely
Róbert Károly megkoronázását ábrázolja jelképes
történeti felfogással és stílusával az egykorú kö
zépitáliai festészet hatását mutatja. Az olasz ha
tás kisebb-nagyobb mértékben ezután is érvé
nyesül. A XIV. sz. második feléből ránk maradt
lőcsei falképek sorában szent Dorottya legen
dája, de még inkább a hét főbűn s az irgalmas
ság cselekedetei a cseh iskolához állanak közel,
aminek oka azonban az is lehet, hogy festőink
ennek mestereivel, mint a XV. sz.-ban a lengye
lekkel, közös forrásból merítettek. Kulturális kö
zösségünknek Lengyelországgal ezután is nem
egy műemlékünk bizonysága, ebben azonban
távolról sem volt oly alárendelt szerepünk, mint
azt régebbi kutatóink hitték. írott adataink sze
rint, a szepeshelyihez hasonlóan, festészetünk
más helyen is, főleg királyaink váraiban ós fő
városaink templomaiban nem egyszer örökítet:
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meg egykorú eseményekot falképeken. Legkedve a többiek, mint Chimenti Camiccia, Franeesco
sebb hőse azonban a középkor végéig Szent László és Baccio Gellini, akiknek hazájukban nem ma
királyunk maradt. A szent királynak a leányt rabló radt fönn munkájuk, nem kevósbbó voltak ki
kunnal folytatott küzdelmét megfestve csaknem válók. A quattrocento szobrászai közül Benedeüo
minden középkori templomunkban megtaláljuk, da Majano járt Budán, a festők közül Ercole
amelynek falképei nem enyésztek el, s ily tárgyú dei Roberti. Hazájukban Mátyás királynak dol
festményeink főbb motívumai a Dunántúl, a Fel goztak VerroccMo és Filippino Lippi s a mividéken és Erdélyben, különösen a Székelyföldön, niatura-festők közül Attavante és Gherardocsekély eltérésektől eltekintve, a XIV—XV. sz.- Mátyás király legtöbbet foglalkoztatott művésze
bau szinte azonosak. Ez a körülmény, bibliai Traui János, más néven Giovanni Dalmata le
tárgyú falképeink rokonsága s a díszítés rend hetett, akinek a király és Beatrix királyné Bécsbe
szerének országszerte való hasonlósága szintén került domborművű márványképmását tulajdo
erőteljes központi iskolára vall, amelynek azon níthatjuk s akinek hatását a pesti Nagyboldog
ban csak a provinciális mesterei közül ismerünk asszony-templom két pastoforiuma mutatj a (1507).
néhányat. Ilyen Aquilla János, aki a stájer ha Szó sincs róla, Mátyás király hazai miívószeket
táron Eadkersburgban lakott, mely Regedé néven is foglalkoztatott. Minthogy bronzöntőkről az
időnként hazánkhoz tartozott; ö Vas vmogye déli olaszok sorában szó sincs, magyar mesterek mű
és Zala nyugati részében egész sor templomot vei lehettek azok a bronzszobrok, amelyek a buda
díszített. Mártonfalván 1392. magyar viseletben vári paiotát díszítették s amelyeknek egy része,
önmagát is megörökítette. Királyaink festói kö mint Zsigmond király lovasszobra, még Mátyás
zül nem egyet ismerünk név szerint; munkájuk előtt készült. Hogy a gótika szellemében meste
azonban nem maradt ránk. János mesternek, reink Mátyás király korában is dolgoztak, erre a
Nagy Lajos udvari festőjének síremléke a buda budaiNagyboldogasszony-templomMátyás-tornya
vári Nagyboldogasszony-templom kapuja mellett a példa. Főuraink ós főpapjaink azonban akkor
még ma is látható. Festészetünk fejlődését a ku már szintén az oksa renaissanee-t pártolták.
tatás mai állásában még nem tudjuk nyomon Vitéz János érsek íij palotáját oszlopos folyosók
kísérni. De hogy a külföldivel lépést tartott, erre kal és vörös márványból faragott kétemeletes
a miniatura (1. o.) magyarországi emlékei is bi loggiával építteti s a palota ebédlőjét magyar
zonyságaink. Ez utóbbiak közül egyik-másik a királyok és szibillák képeivel díszítteti. Báthori
XIV. sz. végén már is oly fokú naturalizmust mu Miklós váczi püspök palotáján kívül székesegy
tat, mint Hozsnyai Jánosnak 1445. flandriai ha házát is olasz mesterekkel építteti újjá. Ez utób
tás alatt festett nagyarányú nagyszebeni falképe, biból csak a köböl faragott szentélykorlát maradt
.amely népes kompozícióban Krisztust a kálvá ránk, stíljéről azonban az esztergomi Bakócz-kárián ábrázolja. A XV. sz. derekán túl a falkép polna nyújthat fogalmat, amely már 1508. épült
festés kisebb mérvű, mint addig volt. Festésze ugyan, de vörös márványfalai tagozásával s fül
tünk további fejlődését inkább a szárnyas oltárok kés kupolájával a korai renaissance gyöngye.
tárják elénk. Várainkban, királyi palotáinkban Mesterét nem ismerjük, a kápolna fehér márvány
:a falképnek ezután is nagy a szerepe. Vajda- oltára a firenzei Andrea Ferucci műve (1523).
Hunyad várában egy falkópciklus egykorú lovag- Magyarországon ekkor már északitáliai mesterek
regényből ábrázol páros jeleneteket. Hogy a ma veszik át az előző században nálunk járt toscanai
gyar történelmi ós egykorú eseményeket ábrá művészek szerepét, de nem egy renaissance stíl
zoló tárgyú falképek festése váraink termeiben ben dolgozó magyarországi mesterünk is van.
ás templomainkban a XV. sz.-ban is szokásos Északitáliai mesterre válla gyulafehérvári székes
•volt, erre nem egy adatunk van. Amikor Hunyadi egyház előcsarnoka 1512-ből, díszes kapujával. A
•János 1444 telén a török elleni hadjáratából bártfai városházát a XV. sz.-beli épületből a XVI.
visszatért, I. Ulászló király a budavári Nagybol- sz. elején alakítják át s Alexius mester, aki
•dogasszony-templomban festeti meg hőstetteit. renaissance ablakait és ajtókereteit faragta, min
Az olasz hatás, amely XI—XII. sz.-i építésze den bizonnyal hazai kőfaragó volt. A XVI. sz. első
tűnkben s a XIII. sz.-tól kezdve nem egyszer fes három tizedéből Lőcsén, Eperjesen, Kisszebenben,
tészetünkben és iparmüvészetünkben is szembe Héthárson, Berzeviczén stb. egész sor renaissance
tűnő, a Mátyás király korában egész pompájában részlet maradt ránk. A rajtuk levő kőfaragó-jelek
átültetett renaissance-szal csakhamar gyökeresen alapján ítélve, magyarországi mester faragta a
átalakítja a M.-et. Kiváló olasz mesterek, mint sárospataki vár XIII. sz.-i lakótornyának velencei
Masolino, már Zsigmond korában is dolgoztak hatást mutató kapuját és. ablakait. A toronyhoz
Magyarországon. Mátyás király egész olasz ko fűzött pompás oszlopos folyosó és velencei sza
lóniát telepit le Budavárában s a többi orszá bású palotaszárny ismét egy Sandro nevű olasz
gokat megelőzve, ez volt az olasz renaissance mester műve.
«lso térhódítása Európában. Abból a dicsőségből,
A XVI. sz. derekán hazánknak a török hódolt
amelyet a nagy király s főpapjai és főurai udva ságtól menten maradt részeiben a renaissance új
rában az olasz mesterek teremtettek, nem sok iránya érvényesül, amelynek nyomaival már a
maradt ránk, ez azonban mind elsőrangú művé század elején is találkozunk (pl. a besztorezeszet. A budai kir. vár faragott töredékei finom bányai Olajfák hegyét ábrázoló kődombormű
ság és ízlés tekintetében az egykorú firenzei em épületein). Ez a velencei korai renaissance vál
lékek hasonló részleteivel versenyeznek. Mátyás tozatának tűnik fel, amely Lengyelországban és
király építészei közül Aristotele Fioravante neve Csehországban is elterjedt; a legsajátosabb virág
.a legismertebb, ami azonban nem zárja ki, hogy zást azonban Felsőmagyarországon érte el, miért
12*
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is felsőmagyarországi renaissance-nakis nevez változatos díszű sztukkó mennyezetekben gazda
hetjük. A stílre nézve az arkatnrásan tagolt gok Eperjes XVII—XVIII. sz.-i lakóházai.
emeletnyi magas oromfal a jellemző, amelyet fan
A nálunk dolgozó XVIII. sz.-beli külföldi szob
tasztikus ormokból álló koronázat tetőz be, csú rászok sorábanDonner Rafael volta legkiválóbb;
csain kovácsolt vas-zászlócskákkal, magának a a festők közül, akik templomainkat és kastélyain
homlokzatnak hiányzó építészeti tagoltságát egy kat szinte végtelen terjedelmű falképekkel díszí
kor sgraffltodíszltés pótolta. Eperjesen még ma tették, a következők említésre méltók: Maíilis egész házsorokat láthatunk e stílben, amelyben pertsch, Tróger, Kracker, Sigrist, WinlerJialter,
kastélyok (Pricsen, Bethlenfalván) s templom- és Altomonte, Bergl, Grundma'nn, Palkó, Hauzinharangtornyok is épültek (Szinye, Késmárk) s ger, Dorfmeister és Cymbal.
amelynek példáival szórványosan Erdélybon is
A művészetnek e korunkban ünnepelt mes
találkozhatunk. A fricsi kastélyt 1623. Sorger terei mellett a magyarok jóformán csak az ipar
Mihály építette s alakjai sorában egykorú magyar művészet terén tudnak érvényesülni, amelynek
típusokat is ábrázoló sgraffltókkal Waxmann fényes hagyományai nálunk az Árpádok koráig
Márton díszítette.
nyúlnak vissza. Különösen ötvösségünk virág
Ez a stílus a XVII. sz. vége felé barokk, a kö zott, amelynek kiválóbb emlékeiről a múlt szá
vetkező században rokokó és copf elemeket Ki zadban kutatóink nagyrésze még azt hitte, ho?y
véve, szinte a XIX. sz.-ig virágzott, mint élénk külföldről kerültek hozzánk, holott már első kiellentéte a barokk és rokokó amaz alkotásainak, rályaink is nem ötvösmunkákat ajándékoztak a
amelyeket az ellenreformáció korától kezdve ná tőlük alapított kolostoroknak, hanem ötvösmes
lunk szinte kizárólag külföldi mesterek emeltek. tereket rendeltek ezek szolgálatára. Ötvösségünk
A barokk első nagyszabású alkotása nálunk Páz a XVIII. sz. végéig szakadatlanul virágzott. Meg
mány egyetemének épülete és az ehhez fűzött volt sajátos ornamentikája, sőt sajátos techni
templom (1630), amelynek hatalmas csarnokát kák nélkül sem szűkölködött. (L. Ötvösség és
pompás sztukkó-díszítés borítja. A Dunántúl a Zománc). Német lakosságú városaink mesterei
jezsuiták terjesztették a barokk művészetet (győri is mindenfelé a magyar ötvösök hatása alatt
benczóstemplom 1641, esztergomi vízivárosi állottak s ránk maradt német nyelvű irataikban
templom 1688). A jezsuiták számára 16S1. épült nem egyszer élnek magyar műszavakkal. Ipara kassai premontreiek temploma, amelynek fara művészetünk többi technikái is virágzottak. Ár
gott kövekből összerótt kéttornyú homlokzata pádkori bronzmüvességunk klasszikus emlékei a
még szinte renaissance zamatú díszítést mutat. zsámbóki zabiák (Nemzeti Múzeum), a XV. sz.A XVIII. sz. -ban főpapjainkon és főurainkon való belinek a beszterczebányai keresztkút. Vasműságos építő szenvedély hatalmasodik el, Esterházy vességünk szebbnél-szebb emlékei Edvi Illés Ala
Károly gróf egri püspök a hagyomány szerint egy dár publikációiból ismeretesek (Mintalapok). Ki
híján száz templomot építtetett, a századik befe rálynőinktől (Gizella, Szt. István neje, Erzsébet,
jezésében is csak a halál akasztotta meg. Hasonló Róbert Károly neje) irányítva, pompás virágzást
építőszenvedélyre világi téren Esterházy Miklós ért el nálunk a hímzés. Takácsaink mustrás szö
herceg adott példát, aki 1764. fogadást tett, hogy vetei az ú. n. bakacsin terítők, amelyeket a
a Fertő-tó partján mocsarak helyén két év alatt XIV—XV. sz.-ban olasz mintára színes pamut
pompás kertet s ebben olyan kastélyt teremt, fonállal alakosán szőttek át. A XVI. sz.-ban ho
hogy az arányaival és fényével a versaille3i klr. nosodik meg nálunk a csipkeverés, amelyet 1560palotával is vetekedni fog. Esterháza kastélya körül hatóságaink az elharapózó fényűzés elfoj
volt ez, amely joggal viseli a magyar Versailles tása végett jónak látnak korlátozni. Egyéb tech
nevet. A török hódoltság után újjáépült Budára nikáink virágzásáról 1. a megfelelő címszókat.
és Pestre az osztrák barokk nyomta rá bélyegét.
A M. a XIX. sz. elejétől napjainkig. I. Építé
XVII. sz.-beli temlomai sorában az egyetemi, szet. A XIX. sz.-ban lassankint az előre törekvő
egykor a pálosoké a legszebb (1698), világi épü Pest válik színhelyévé a nagyobbszabású építke
letei közül a Károly-kaszárnyáé, ma központi vá zéseknek s a vidék is főképpen pesti építésze
rosháza, amelyet gazdag szobordíszével Marti- kot foglalkoztat, mihelyt nagyobbméretü épületek
nelli építész tervei szerint 1727. fejeztek be. A emeléséről van szó (Esztergom, Eger, Debreczen,
szobrászok és festők, akik nagyobbszabású barokk stb.). Eleinte lassú menetű volt az építészetnek
és rokokó korbeli épületeinket díszítik, szintén fejlődése, Pest s általában az ország szegénysége1
külföldiek. Kupeczky és Mányoki, legkiválóbb és az építési munkák rendszertelensége követ
festőink e korból, idegenben dolgoznak. Itthon keztében. József nádor 1808. szervezett Szépímaradt jelesebb mestereink nevét elnyeli az isme tési Bizottmány-weik később ismételten átala
retlenség homálya, mint az eperjesi Klobusiczky- kított városrendezési tervei, azután a budai
palota remek sztukkó homlokzatának mesteréét, 1810-iki nagy tűzvész és az 1838-iki pesti árvíz
akiről esak sejtjük, hogy annak a felsőmagyar módot adtak a főváros építési újjáteremtésére s
országi szobrásziskolának egyik tagja, amely e munkálatokban egy kiváló mesternek, Pollák
már Bethlen Gábor korában foglalkozott «mész- Mihálynak jutott a főszerep. Pollák és kortársa,
metszésbeli mesterséges memiyezetek» készítésé Hild, az akkor európaszerte uralkodó klasszici
vel. Legszebb XVII. sz.-beli sztukkó mennyeze záló stílusban, az antik építési formák alkalma
teink a trencséni piarista rendház refektoriumá- zásával adtak műveiknek új arculatot. Ez az új
ban, a késmárki Thököly-vár kápolnájában, a jellemvonás azonban nem mutathatott fel helyi
zborói plébániatemplom Rákóczi Lászlótól ala bélyegeket, mert építészeink hazai iskola híjjáa
pított kápolnájában láthatók. Egyszerűbb, de igen (csak az 1776. alapított városi rajziskolában sze-
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rezhettek szerény mértékben némi ismereteket) házat, a budai Várpalotát, a Fővámházat, túlnyo
külföldön tanultak. Pollák is Németországból ós món olasz renaissance os stílusban. Kortársa, Skal
Bécsből hozta magával azt az antikos stílust, nitzky, ugyanilyen szellemben alkotott egy sor
amelyben főművét, a Nemzeti Muzeumot (1837— nagyméretű épiiietet (Főposta, Thonet-udvar, Hun
1844) építette. Az ország nagy szegénysége még gária-szálló, Egyetemi könyvtár, az új Nemzeti
arra is kényszeritette, hogy az e stílushoz illő Szinház, az Oktogon-tér sarokházai, stb.). A 70-es,
nemes anyag helyett szurrogátumot használ 80-as években még élénkebbé vált az építési te
jon. Széchenyi korának Pestje Polláktól és kö vékenység s az újonnan hasított utcáknak, körvetőitől kapta építészeti arculatát. Pesten épí utaknak Kolbenheyer, Petschaclier, Unger adták
tette az Almásyak és Festeticsek palotáját, a meg az arculatot. Egész sereg középület adott
Horváth (ma Szapáry)-házat, ő fejezte be a régi alkalmat építőinknek arra, hogy tudásukat be
Redoute-ot (1830), a Ludovika-Akadémiát (1835), mutassák. A stíluselemek, amelyekből e műveiket
a vidéken: az egri s részben az esztergomi szé megalkották, még mindig egészen a multéi.Igy épí
kesegyházat, az alcsúthi kastélyt, míg kortársa, tette Schulek Frigyes a budai koronázó (Mátyás-)
Hild, hasonló szellemben építette a volt Európa templomot gótikusán, a Halászbástyát roinánoszállót, a későbbi fókapitánysági épületet, a régi san. Steindl Imre az erzsébetvárosi templomot
Lloyd-épületet s emelt, kivált a Lipótvárosban, és az új országházat gótikusán, Hauszmann
nagyszámú bérházat. Az akkori pesti bérházak Alajos a Kúriát, a Törvénykezési palotát, a Tech
nak különleges jellemvonása a nagy udvar 6 a nológiai Muzemot, Kolbenlm/er Ferenc az Egye
nyilt, függő folyosók, amelyek a nagyszámú la tem sebészeti klinikáját, Úzigler Győző az új
káshoz való közlekedést szolgálják; oly vonások, műegyetemet, Alpár Ignác az új tőzsdepalotát,
amelyek a tömeglakások szükségességéből, tehát az Anker-udvart renaissance v. abból levezetett
a polgárok nagy szegénységéből vezethetők le. stílusban. Hasonló műtörténeti stílusok szólalnak
Magyar központi kormány hijján középületekre meg Schickedanz és Herzog új Műcsarnokán és
alig volt szükség. Néhány templom köszöni e Szépművészeti Múzeumán, Korb és Giergl Zene
kornak keletkezését, így a lipótvárosi templom akadémiáján, Bay Rezső Éoyal- és Lukács-fürdő
(tervezte Hild, rombadőlte után újjáépítette Ybl), szállóin, Quiüner Zsigmond Hírlapírók Nyugdíj
a Deák-téri ev. templom (Pollák) stb. A Nemzeti intézete palotáján, Pecz Samu központi vásár
Szinház első épülete (ép. Zitterbarth 1837.) s a csarnokán ós budai ev. ref. templomán. Támo
régi városháza (ép. Kaszelik 1844.) szintén a Pol gatta a múlt stílusainak gyakorlatát néhány na
lák kezdte szellemben készültek. A kiegyezésig gyobb építészeti műemlékünk restaurálása (kassai
esak három nagyobbszabású építészeti mű jött dóm, csütörtökhelyi kápolna, Vajda-Hunyad vára,
létre: a lipótmezei őrültekháza (1859—68.), a a gyulafehérvári templom stb.). Lechner Ödön is,
Magyar Tudományos Akadémia palotája és a a legújabb s valóban eredeti építészeti irány meg
Vigadó. Az első kettő külföldiek műve : amazt a alapítója, eleinte franciás épületeket emelt (az
bécsi Zettl, ezt a berlini Stüler tervezte. Az ide államvasutak nyugdíjintézetének háza az Operá
gen áramlattal szemben támadt reakcióként ter val szemben), de csakhamar apostoli buzgalommal
vezte Feszi Frigyes (megh. 1884.) a Vigadót bi- munkálkodott azon, hogy építészeink eredeti, má
záncias stílusban, de a díszítő elemekben magyar sutt nem található, a mi viszonyainkban gyöke
hangot szólaltatott meg. Kora nem értette meg rező építészeti formanyelvet teremtsenek meg.
s termékeny gondolatát csak egy későbbi nem Főművei: a kőbányai templom, a szegedi és kecs
keméti városháza, az Iparművészeti és Földtani
zedék volt képes erélyesebben érvényesíteni.
Egészen más fordulatot vett építészetünk az Múzeum s főképp a postatakarékpénztár palotája
alkotmány helyreállításával, az 1867-et követő csakhamar megérttették az ifjabb magyar építőkorszakban. Nagy építési tevékenység indult meg nemzedékkel ennek a gondolatnak termékeny
— ismét főképp Pesten, — létrejött az építészet voltát. A XIX. sz. vége óta egész sor fiatal épí
tudományát szolgáló Műegyetem, a magyar po tészünk szerzett az ő működéséhői inspirációt
litikai és gazdasági élet önálló berendezése pe (Bálint és Jámbor, Vágó testvérek, Komor és
dig temérdek új középület emelését tette szüksé Jakab, Lajta, Márkus Géza stb.). Emellett a
gessé. Az új korszakban kezdődik Ybl Miklós műtörténeti stílusok alkalmazását is tovább gya
(1814—1891.) nagyarányú munkálkodása. Ő ós korolja egy sor más építészünk.
kortársai (Skalnitzky, Koch, Weber stb.) szakí
Mint a külföldön, úgy nálunk is nagy átalakító
tottak a külföldön is lehanyatlott klasszikái ereje jelentkezik az új vasbeton-szerkezetek al
iránnyal és műveiket a középkori és a renais- kalmazásának. Az új építési mód több újabb épü
sance építészet némileg modernizált formanyel letünknek ad bélyeget, a legfeltűnőbben érvénye
vén alkották meg. A líratörténeti stílusoknak sül Medgyaszay színházain, Lajta épületein.
széleskörű s nagyarányú ismétlése kezdődött és
II. Szobrászatunk a XIX. sz. első kéthar
tartott Lechner Ödön felléptéig. Az új Budapest madában csak tengődött, mert a megrendelők
arculatát főképpen ez a nemzedék szabta meg. A bizalmatlanul tekintettek hazai művészeinkre ós
vezető mester, Ybl, a most már Budapesten le a jelentősebb, sőt még az egyszerűbb dekoratív
települő főnemesség számára egész sor palotát szobrokat is túlnyomó részt külföldi mesterektől
épít, körülszegi renaissance-mfiveivel a Nemzeti szerezték be. így készítette Monti a Nemzeti
Múzeum parkját (Festetics-, Degenfeld-, Károlyi Múzeum oromfalának allegorikus alakjait, Gasapalota, régi országháza), épít bankokat (az Első grande az esztergomi és egri székesegyházak
Házai Takarékpénztár kétháza), fürdőket (Margit szobrait, Halbig József nádor szobrát, Wolf Al
sziget), egész sor bérpalotát s főmüveit: az Opera bert a Tudományos Akadémia díszítő-szobrainak
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nagyobb részét, Begas a közvágóhíd bejárójának
két csoportját, Sommer, Schröff'el, Bienaimée,
Fessler a főváros dekoratív szobrainak egész
sorát. Szerényebb megrendelésekhez jutott a szá
zad elején a pesti Bawr és TJhrl s a két Dunaiszky. Az első magyar szobrász, aki a század
elején céltudatosan magasrendűvó és magyar
zamatává igyekezett tenni szobrászatunkat, Ferenezu István volt. De a kor nem kedvezett pro
pagandájának, ö maga sem volt az a géniusz,
aki utat tudott volna törni. Kiválóbb volt utódá
nak, Izsó Miklósnak munkássága. Korai halála
után öröke Huszár Adolfnak jutott, akinek félbe
hagyott munkáját viszont Zala György fejezte
be. Közben Vay Miklós gróf, Stróbl Alajos,
Donáth Gyula állítottak fel jelentékenyebb em
lékműveket. Az utánuk következő nemzedék a
90-os években és a XX. sz. elején sok jeles tehet
séget nrutafrf el, akiknek műhelyéből részint nagy
méretű emlékmüvek kerültek ki (Fadrusz János),
részint temetőink sok szép szobra (Kallós, Teles),
részint képmások (Ligeti Miklós). Ugyanebben az
időben lendült fel az emlékérem és plakett mű
vészete is (Beck Ö. Fülöp, Teles stb.). A terra
kotta technikájával főképp Damkó és Teles fog
lalkoztak.
III. Festészetünk a XIX. sz. első felében ide
gen hatások alatt fejlődött és különálló magyar
iskoláról még szó sem lehet. Ennek részben az
volt az oka, hogy jeles tehetségű festőink kül
földre költözködtek vagy legalább is életük jó ré
szét idegenben töltötték (Brocky, Rombaner,
Borsos, Markó stb.), részben az, hogy a művészi
pályára készülő ifjak tanulmányaikat megfe
lelő hazai intézet híján — Barabás kivételével —
külföldi művészeti központokban végezték s így
akaratlanul is idegen hatások alá kerültek. Ren
desen a bécsi akadémián szerezték meg az elemi
ismereteket s ezeket Olaszországban tökéletesí
tették. Az ötvenes-hatvanas években ez az álla
pot annyiban változott, hogy fiatal festőink in
kább Münchenbe, a 80-as évektől fogva inkább
Parisba mentek tanulmány céljából. XIX. sz.beli festészetünkön a külföldi iskolák hatása
nagyjában ebben a sorrendben érvényesül. Sajá
tosabb színezetet csak a millennium táján öltött
festészetünk, amidőn a nagybányai művészek
(l. o.) iskolástul hazatelepedtek s festőfiatalságunk
jorésze már hazai környezetben fejleszthette te
hetségét.
A század elején a magyar festőnek még lépten
nyomon küzdenie kellett a megrendelők előítéle
tével is, akik elsősorban külföldi művészeket pár
toltak. Már a XVIII. sz.-ban is egész sor osztrák
festő végezte hazánkban a nagyobb művészeti
feladatokat, a XIX. sz. elején ez annyiban válto
zott, hogy gyakran az egyszerű arckép megfesté
sére vagy megrajzolására is bécsi mestereket
hívtak hazánkba; Bahl, Ender, EyU, a nálunk
egészen meghonosodott Donát János és mások
nagyszámú ily művet alkottak nálunk. Ily idegen
arcképfestőkkel hírben s elismerésben csak Ba
rabás Miklós vehette fel a versenyt. Egy sereg
kisebb tehetségű művész felelt meg az arcképek
és vallásos tárgyú festmények terén felmerült
szerényebb igényeknek. Ilyenek pl. Balkay, Mar-
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czinkey, Simó, Vándza, Hóra, Peski/, Kozina és
mások. A kisebb tehetségek mindaddig, míg az
egyszerű vallásos tárgyú képnek olajnyomat út
ján való sokszorosítása szokásba nem került,,
szerényen megéltek ilyfajta müveik után. A ki
válóbb tehetségek s a helyesebb érzékkel biró
mübarátok kis társasága korán átlátta, hogy a
dolgok ily menete nem kedvezhet nagyobbstílusú
művészet fejlődésének. Ennek elősegítésére egy
részt támogatták a Velencéből hozzánk szárma
zott Marastoiii 1846. megalakult pesti festőisko
láját, másrészt a művészeti propaganda szélesMtésére megalapították 1839. a Pesti Müegyletet,
amely kiállításokat rendezett és tagjai közt ké
peket sorsolt ki. Hét évvel utóbb keletkezett a
Nemzeti Képcsarnok-Egyesület, azzal a céllal,
hogy a Nemzeti Múzeum képtára számára hazai
festőktől képeket vásároljon, végre pedig 1861.
megalakult a máig is fönnálló Országos Magyar
Képzőművészeti Társulat, amelynek munkálko
dása hathatósabb volt elődeinél. A közönség kö
rében a század közepén már nagyobb érdeklődés
mutatkozik a festészet iránt, aminek egyik oka
az is volt, hogy időközben néhány magyar mű
vész, elsősorban Markó Károly, külföldön is tisz
telt nevet tudott magának szerezni, a sajtó pedig,
számot adva ezekről a sikerekről, nem mulasztotta
el a közönséget az ily tehetségek pártolására buz
dítani. A század második felében egyre sűrűbben ju
tott ki a külföldi elismerés magyar művészeknek:
Székely Bertalan, Liezen-Mayer Sándor, MadarászViktor, Wagner Sándor, Zichy Mihály, Ligái
Antal művészi munkájának eredményeit csak
hamar itthon is tisztelet kezdte övezni. A kor
szelleméhez mérten e mesterek legtöbbje törté
neti tárgyú képeket festett s a közönségnek most
először nyilt alkalma valóban jeles mesterek mű
veiben újra átélni a magyar múlt dicsőséges kor
szakait, ami az elnyomatás idejében különösen
mély hatású volt B maga felé terelte a közönség
rokonszenvét. A kiegyezés idejétől fogva a ma
gyar kormány is gondot fordított arra, hogy előse
gítse a szépen nekilendülő M.-et ós történeti s val
lásos festmények megrendelésével, új középüle
teink falainak művészi kif estésével foglalkoztatta
főképp Székely-t, Lotz-ot, Than Mórt, Wagner-t.
A képírás megbecsülését mindezeknél még hatal
masabban fokozta a XIX. sz. harmadik harmadá
ban Munkácsy Mihály tüneményes pályafutása
és világra szóló sikerei.
Míg a közönség lassankint beleszokott abba,
hogy a képírást a műveltség elsőrangú tényező
jének tekintse, addig a művésznevelés terén is
jelentős reformra szánta magát az állam Eötvös
József báró kezdeményezésére, aki megalapította
a mai Képzőművészeti Főiskolát (1. o.) és egy
sor ösztöndij alapításával azon volt, hogy fiatal
tehetségeink anyagi támogatás híjján el ne kal
lódjanak. Hogy továbbá a felsőbbfokú kiképzés
is lehetővé váljék idehaza, fokozatosan megte
remtette az állam a festészeti mesteriskolákat,
először Benczúr-i híva haza Münchenből, azután
Lotz-va. bízva a freskó-iskolát. Benczúr-val a
müncheni Piloty-fóle festészeti irány költözött a
magyar fővárosba ós müncheni hatás alá került
kevés kivétellel a nyolcvanas évek legtöbb fos-
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tője, de most már kevésbbé a történeti kép ér
dekelte aközönséget és a művészeket, mintinkább
az életkép és a tájkép. Legnépszerűbb művelői e
műfajoknak ekkor Böhm Pál, Bihari Sándor,
Baditz Ottó, Vágó Pál, Feszty Árpád stb., a táj
képfestők közt Spányi Béla, Tölgyessy Artúr,
keresett állatfestő Pállik Béla. Önálló egyénisé
gével már ekkor kimagaslott Mészöly Géza,
Mednyánszky László, Szinyei Mer se Pál, de ke
vés hatással voltak hazai kortársaikra. Jelenté
keny fordulat állott be festészetünkben a kilenc
venes évek elején, amikor a Münchenben tanuló
magyar festők az ott megalakult szecesszióval
egyidőben programmszerüen hirdették a natura
lista és impresszionista irány jogát s az új irányt
tükröző képeikkel Budapesten is megjelentek.
Miután általában ellenszenvvel fogadták itthon
régibb festőtársaik, eleinte gyűjteményes vagy
különkiállitásokban mutatták be müveiket s ha
marosan megnyerték a közönség és az irodalom
rokonszenvét. Ükkor jelentek meg nálunk először
egy festői irány képviselői szervezve és zárt so
rokban s a megjelenésük kapcsán támadt iro
dalmi vitáknak megvolt az a hatásuk, hogy a
közönség fokozott figyelemmel fordult a képző
művészetek felé. Ez tette lehetővé azt is, hogy a
Képzőművészeti Társulat mellett új s újabb mű
vészeti egyesületek alakultak: a Nemzeti Szalon,
a Könyves Kálmán szalonja, a Müvészotthon, a
Müvószház, az Ernst-Muzeum, sőt a vidéken is
szerveztek hasonló társulatokat. A szerveződés
további jelei a nagybányai, a szolnoki, a gödöllői,
a kecskeméti művósztelepek megalakulása. Csak
midőn az új irány új szempontokat adott a frissen
nekilendült müluitikának is, érvényesülhetett
végre az addig méltatlanul mellőzött Szinyei
Merse Pál és Paál László. A XX. sz. első tize
dében a közönségnek a művészetek iránt való
érdeklődése oly mértéket öltött, hogy magában a
fővárosban lehetségessé vált évenként 40—50 ki
állítás rendezése. A sok kiállítás felette megnö
velte a festők számát s ezzel különböző, egy színt
valló művészcsoportok keletkezését («Miénk»,
«Nyoleak», «Céhbeliek» stb.), amelyek gyakran a
legszélsőségesebb irányok (pl. a « kubista íestők»
1. o.) képviselőiként jelentek meg, másrészt az
egyre olcsóbbá váló siker veszedelmes mérték
ben növelte a festő-proletariátust. A M. ez időben
már nemcsak idehaza, hanem Rómában, Velencé
ben, Münchenben is oly diadalokat aratott, ame
lyek egyrészt itthon még jobban serkentették a
mübarátokgyüjtőtevékenységét (1. Gyűjtés), más
részt végre megismertették művészetünk értékét
a külföld szaktudósaival is.
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Magyarnádas, kisk. Kolozs vm. nádasmenti
j.-ban, (1910) 719 oláh és magyarlak., vasútállo
más, posta-, táviró- és távbeszélőhivatal.
Magyar Nagy Alföld, 1. Alföld, 2.
Magyarnagyzsombor, község, 1. Magyarzsombor.
Magyarnándor (azelőtt: Nándor), kisk. Nógrád
vm. balassagyarmati j.-ban, (1910) 842 magyar
lak., vasútállomás távíróval s 11. 0. postahivatal.
Magyarnemegye, kisk. Besztercze-Nasződ vm.
naszódi j.-ban, (1910) 1862 magyar és oláh lak.,
vasútállomás távíróval, posta- és távbeszélöhivatal. Magyar lakossága az újabb időben állami
telepítés által gyarapodott.
Magyar nemesség, 1. Nemesség.
Magyar nemzeti demokrata munkáspárt
1890. alakult. Programmjába az 1889-iki párisi
munkáskongresszus határozatai közül csak azo
kat vette fel, amelyek a magyar törvények ke
retén belül megvalósíthatók. A M.-nak nem jutott
komolyabb szerep a munkásmozgalom terén. Egy
pártülést tartott csak 10 évi fennállás után "és
1899. meg is szűnt A mi zászlónk c. hivatalos
hetilapjával együtt.
Magyar Nemzeti Igazgatóság, az emigráció
idején Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki
László alkották, abból a célból, hogy Magyaror
szág önállóságát III.Napoleon segítségévei vissza
szerezzék. L. Magyar emigráció.
Magyar Nemzeti Múzeum, 1. Budapest (IV.
köt. 54. old.).
Magyar nép, 1. Magyarok.
Magyar népköltés. A folklóré szó alatt vázolt
általános és szélesebb keretbe a M. anyaga a kö
vetkező címek alatt illeszthető be: I. Népromán
cok és balladák, melyeknek nagyobb része közös
tárgyú más népekéivel. Kiválóak a székely nép
balladák, de épp ezek sorában találni a legtöbb
párhuzamosat más népek hasonló termékeivel.
II. Népdalok, a dal szó szűkebb, tisztán lirai ér
telmében. Az életkörök ós helyzetek szerint, ame
lyekben termettek, többféle csoportosítást enged
nek meg. Kiemelkedőbbek e csoportok közül a sze
relmi, a betyár- és katonadalok. III. Gúnyos és
tréfás dalok s versikék, AM. szatirikus, pajzán éa
játszi elemei. IV. Köszöntök és egyéb alkalmi
mondókák, így különösen: 1. Gyermekmondókák.]
2.Lakodalmi mondókák (ismétszámos alosztály-;!
lyal). 3. Névnapi köszöntők. 4. Pohárköszöntések. 5.
Táncmondókák és táncszók. 6. Ünuepi köszöntők
és mondókák (többnyire kéregető népszokásokkal
kapcsolatban). 7. Egyéb alkalmi mondókák. Ebbe
a csoportba oszthatók be a népköltésünkben elég
nevezetes helyet érdemlő verses levelek is. Ide
Iroáfihm. Báró Forster Gyula, Magyaro:-?zrÍ!r műemlékei valók még az egyes népies foglalkozásokkal járó
] - m . . Bndapeít 1905, 1906, 1918. (AH. t. a résri IT.-re vo
natkozó addisr megjelent monkákat is felsoroljál: Beöthy Zs.., kikiáltások ós kurjantások is, minókpl. különösen
A művészetek egyetemes története, I—IV. k.. u. e. 1906— a bakterkurjantások. V. Misztériumok és rokon
1915 : Ríítli üyúrKV, Az Iparművészet Könyve, 1—TI!.. fajú népszin/)'átékok és pedig: 1. Balázsjárás. 2.
Budapest 1902-1912: Divald Kornél. Magyar réprisígek. Karácsonyi misztériumok. 3. Kánai menyegző. 4.
n. e. 1915; K. I.ippich Elek, Művészeti Könyvtár: Szana
Tamás, Magyar művészek I— II.: Lyka Károly, A képhás Luca-játék. 5. Gergelyjárás. 6. Ódericsolás (Kerólíjaob irányai; Esposiziono internationale di oelle arti des-játék v. Aprőszentekezés). 7. Pünkösdölés. 8.
Roma 1911, Budapest 1911; Arcnaeologiai Értesítő: -Mű
Vizkeresztnapimisztérium (Háromkirály-játék). 9.
vészet ; Magyar Iparművészet.
Zsuzsanna históriája. 10. Húsvéti v. passziójátékok
Magyarnádalja(azelütí:3í«c;j/ar)iíMrtWa^,kisk. stb. VI. Gyermekjátékok s a velük járó versikék.
Vas va!. körmendi j.-ban, (1910Y2I6 magyar lak.: VII. Népmesék, még pedig: 1. ú. n. tündérmesék.
u. p. Horvátnádalja, n. t. Körmend.
2. Állatmesék. 3. Csalimesék. 4. Hallgató mesék.
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B. Ijesztő mesék. 6. Bolond mesék". (Ezekről rész
letesebben 1. a Népmesék cikket.) VIII. Népmon
dák. Különösen: 1. Helyekhez és személyekhez
fűződők. 2. Vallásiak. 3. Magyarázó mondák (az
ú. n. «Miért?»-mondák, Les Pourquoi). IX. Ta
lálós mesék, vagyis néptalányok, melyek között
külön csoportot alkotnak s népünknél is igen
számosak a trágárságokra célzók. Ez utóbbiak
különben a népköltés majdnem minden kategóriá
jában akadnak s a többi közül kiemelve, az ú. n.
kryptadiák közt, szorosan tudományos célokra
gyűjtendők.
A M. gyűjtésének történetét áttekinthető elő
adásban 1. a Beöthy-féle képes irodalomtörténet
480—507. lapjain Sebestyén Gyula dr. tollából, ki
ugyanott az egyes műfajok biologikus alapon való
fejlődéséről, idegen népköltési termékeknek és a
müirodalomnak a mi népköltésünkre való hatásá
ról is értekezik. Teljes repertóriuma eddig csak
a népmeséknek indult meg Katóim Lajostól, az
Ethnographia V. és VI. kötetében, de töredékben
maradt. Megjelenőben van Berze Nagy Jánostó] egy meseszótár. Igen hasznavehető anyaggyüjteményt adnak a Nyelvőr és Ethnographia
folyóiratok kötetei. A régibb gyűjtemények közül,
melyek egy része nemcsak egy, hanem több faját
öleli fel a M.-nek, legkiválóbbak: Erdélyi János,
Népdalok és mondák (a Kisfaludy-Társaság ki
adása, Budapest 1846—4-8.1.—III.); Kriza János,
Vadrózsák (Kolozsvár 1863; új kiadás: Budapest
1911, 2 kötet): Arany L. és Gyulai P., Magyar
népköltési gyűjtemény (Új folyam, kiadja a Kis
faludy-Társaság, Budapest 1872- 82,1.-111. AIV.
köt.-tői XII.-ig megjelenteket Sebestyén Gyula
szerkesztette); Kálmány Lajos, Koszorúk az Al
föld vad virágaiból (Arad 1877—78,1.—II.); Kál
mány Lajos, Szeged népe (Szeged 1881, 1882,
1891,1—III.). Kiadatlanok Ft/cár Bélafonogrammgyüjtései (1000-nőI több népénekfölvétel a Nép
rajzi Múzeumban). Dallamgyüjtósekben kiválót
n5Tijtottak Bartók Béla, Kodály Zoltán és Sep
rődi János. A kisebb gyűjtemények, melyek közül
a meséket tartalmazók a legszámosabbak, rész
ben szintén többfélét ölelnek fel; valamint egyes
vidékek és helyek néprajzi monográfiái is, aminők
közül különösen kiemelendök: Jankó János dr.,
• Kalotaszeg magyar népe (Budapest 1892); Jankó
János dr., Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar
(székely) népe (Budapest 1893); Gönczi Ferenc,
Muraköz és népe (u. o. 1895); Göcsej ós népe.
Csakis a gyermekjátékok kategóriáját öleli fel,
de ennek mintaszerű gyűjteményét adja Kiss
Áron dr. jeles könyve (u. o. 1891). A többit 1. az
egyes címszók alatt: Közmondások, Mese, Nép
dalok, Népballadák, Népköltés, Népmesék, Nép
mondák, Misztériumok, Találós mesék.
Magyar Néprajzi Társaság Budapesten 1889.
alakult meg Herrmann Antal kezdeményezésére.
A társaság célja Magyarország mai és egykori
részeinek tanulmányozása néprajzi szempontból.
A M. elnökei voltak megalakulása óta Himfalvy
Pál, Hermán Ottó, gróf Kuún Géza, majd utána
báró Szalay Imre. Tagjainak száma meghaladja
az ezret. Folyóirata, az Ethnographia, 1894 óta,
midőn a Nemzeti Múzeum néprajzi kiadványá
val: az Értesítővel meggyarapodott, óvenkint
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együttesen 10 füzetet bocsát közre képmellékle
tekkel s felöleli úgy a folklóré, mint a leíró nép
rajzi tudományt.
Magyar Numizmatikai Társulat. Éremkeres
kedők, gyűjtök és az órmészettel tudományosan
foglalkozók társulata; 1901-ben alakult. Társu
lati helyiségében állandó kiállítást rendez és szép
szakkönyvtára van. Több ízben tartott már érem
árveréseket. Folyóirata a negyedévenként meg
jelenő Numizmatikai Közlöny, mely 1902. indult
meg s azóta dr. Gohl Ödön szerkesztésében jelen
meg. Ennek mellékletéül jelont meg gr. Dessewffy
Miklós Barbár pénzei c. kiadványa 1910-től. Másik
nevezetes kiadványa még e társulatnak Weszerle
József Hátrahagyott Ermószeti Táblái, melyhez
szöveget is készül adni a társulat.
Magyar nünüke, 1. Nüniike.
Magyar nyelv. A M. a ünn-ugor nyelvcsaládba
tartozik: legközelebbi rokonai a vogul és az oszt
ják (1. Finn-ugor nyelvek). Részint még midőn ez
utóbbiakkal együtt élt, részint pedig az elszaka
dás után tetemes mennyiségű ind ós iráni kifeje
zést vett föl, azután a török törzsek, amelyek
déli Oroszországban egyesültek a magyarokkal,
egy csomó török szót hoztak magukkal; cseké
lyebb a később meghonosodott török elemek
száma, amelyek a hazánkba bevándorolt (de
egészen megmagyarosodott) kunoktól ós a török
hódítóktól maradtak vissza. Miután a magyarok
a IX. sz. végén Pannoniát és Dáciát meghódítot
ták, a M. még igen sok szláv, német, olasz és
latin elemet vett föl (1. bővebben Jövevény szók).
A legrégibb összefüggő nyelvemlék a Halotti
Beszéd a XIII. sz. első harmadából. Azután kö
vetkeznek a Gyulafehérvári Glosszák (1300 kö
rül) s a XIV. sz. elején a rövid Königsbergi
Töredék (a königsbergi könyvtárban) és két tar
talmas glosszárium a XV. sz. elejéről; 1450—
1530 a kódexek kora; fontosabbak: az Ehrenfeldkódex a XV. sz.-ból (Bécsben, Assisi Szt. Ferenc
legendája); a Bécsi, Müncheni ós Apor-kódex
(a legrégibb bibliafordítás összefüggő részei); a
Festetics-kódex (zsoltárok) stb.; a XVI. sz.-ból a
Döbrentei-kódex (zsoltárok); a Keszthelyi ós Kul
csár-kódex (szintén); a Margit-legenda; a Jordánszky-kódex (a második bibliafordítás); az
Érdy-kódex (episztolák és legendák); az Érsekúj
vári kódex (a többi között egy teljes verses Ka
talin-legenda [1. o. és Nyelvemlékek}) ; 1530 körül
gazdag nyomtatott irodalom kezdődik, amit kivált
a hitújítás táplál. Az irodalmi nyelv 1600 táján
főleg Pázmány hatása alatt állapodott meg, de a
XIX. sz. elején jelentékeny változást szenvedett
az ú. n. nyelvújítás miatt (1. o.), amely részben
elvetette a sulykot ós újabban az ortológia (1. o.)
tetemes javító munkát végez. A nyelvjárások nem
nagyon különböznek az irodalmi nyelvtől és egy
mástól som, de eltérésük mégis elég szembeötlő.
Nyolc nyelvjárásterületet különböztetünk meg;
ezek a következők: a nyugati, a dunántúli, az al
földi, a duna-tiszai, az északnyugati (palóc), az
északkeleti, a királyhágóntúli és a székely nyelv
járás. Legtöbb régiséget őrzött meg a nyugati éa
a székely nyelvjárás (1. Nyelvjárások).
Jellemző a M. hangalakjára nézve a vokalizmus. A M. hangrendi párhuzama (1. Illeszkedés)

Magyar Nyelv

185 —

Magyarok

a legtöbb finn-ugor (és török) nyelvekével közös. nek elállítását Aranka György indítványára az
Mássalhangzókban gazdagabb, mint a finn nyelv, 1791-iki erdélyi országgyűlés törvénycikkbe fog
mert minden kemény hangnak megvan a meg lalta s az uralkodó elé terjesztette; Bánffy György
felelő lágy és még igen sok sziszegő hangja is gróf kormányzó elnöklete alatt 1793. meg is
van (s, zs, cs stb.). Az eredeti magyar szók kez kezdte működését. A várt megerősítés azonban
dete csak egy mássalhangzót túr meg, ezért né nem érkezvén meg, a társaság 1810. feloszlott.
mely jövevényszó elé magánhangzót tesz vagy V. ö. Rubinyi Mózes, Az Erdélyi Magyar Nyelv
ékel közbe, pl. strang: istráng, grosch(en): garas. mívelő Társaság története (a Magyar Nyelv c.
A hangsúly következetesen az első szótagon van. folyóiratban 1911. és különlenyomatban is).
A grammatikai nem hiányzik, mint általában az
Magyar Nyelvőr, magyar nyelvészeti folyóirat,
ural-altáji nyelvekben. A szóalakokat mindig melyet a Magyar Tudományos Akadémia nyelv
hátul tett ragokkal képezi, sohase előragokkal. tudományi bizottságának megbizásából és az Aka
A névragok igen nagy számúak és ezek az indo démia anyagi támogatásával 1872. Szarvas Gá
germán nyelvek esetvégeit és előszavait helyet bor indított meg és szerkesztett 1895 októberig,
tesítik. Ezeket azonfölül igen gyakran névutók azóta Simonyi Zsigmond egyetemi tanár szer
kal fejezi ki. Leggazdagabb fejlődést mutat az keszti. A M. a szorosan vett magyar nyelvtudo
ige. Az igetövek a különböző képzők hozzájáru mányt műveli. Ez elméleti célja mellett gyakor
lásával más és más jelentést nyernek, úgy, hogy lati feladata: az élet és az irodalom nyelvére
a legtöbb igéből lehet műveltető, gyakorító, visz- tisztltóiag és fejlesztőleg hatni, a nyelvhaszná
szaható, szenvedő igét képezni, némelyikből moz- latot, főleg a nyelvhelyesség és nyelvtisztaság
zanatosat is, valamennyiből pedig tehető igét szempontjából, ellenőrizni. Munkásságának har
.(pl. ír: irhát). Jellemző az igének kettős ragozása. madik főága az adatgyűjtés, "első sorban a nép
Van ugyanis alanyi ragozás (amelynek személy- nyelvből, de a nyelvtörténet és nyelvújítás köré
ragjai az alanyt jelölik) és tárgyas ragozás, amely ből is. A M. eddigi fennállása alatt nevezetes
az alanyi személyragok előtt még a tárgyra mu eredményeket ért el munkásságának mindhárom
tató személyragot is kiteszi, pl. lát-ok (ich sehe), irányában. De még nagyobb hatással működött
lát-l-ak (ich sehe dich, az l a második szeméiyű a M. a nyelvművelés terén: különösen heves vé
tárgyat jelöli); lat-tok, lát-já-tok (a já vagy ja leményharcot idézett elő a 70-es években. Szarvas
személyrag a harmadik szeméiyű tárgyra vonat Gábor az ortológia álláspontját foglalta el, kor
kozik). L. még Igeragozás és Tárgyas ragozás. szerű és alapos nyelvtudományi készülettel s te
A M. -nek a törvényhozásban, a közigazgatásban,kintélyt nem ismerő támadó eréllyel. Újabban
törvénykezésben, az egyházban, az isteni tisztele a M. hasábjain az objektív nyelvtudományi kuta
ten, a katonaságnál, a fő-, közép- és népoktatási tás új és alapvető eredményei a nyelvművelés
intézetekben való használatáról az 1836. III., 1840. harcos vitatkozásait mindinkább háttérbe szorít
VI., 1844. II., 1868. XXXVIII. és XLIV., 1879. ják. 1912-ben ünnepelte a folyóirat négy évtize
XVIII., 1907.XXVI. és XXVII. tc-ek rendelkeznek. des fennállását.
Irodalom. A magyar nyelvről szóló irodalom meglehetős
Magyar Nyelvtudományi Társaság, alakult
gazdag. A régi magyar nyelvtanokat összegyüjtőtto és
kiadta Toldy F. Corpus Qrammaticorum c. kötetében. Vi 1903-ban; célja: a magyar népnyelv és a nyelv
rágzó nyelvtudományi irodalmunk volt a XVHI. sz. vége történet tudományos feldolgozása s a magyar
feló s a XIX. sz. elején. Sajnovics, Demonstratio idioma nyelvtudomány fontosabb eredményeinek nép
Ungarorum et Lapponum idem esse (1777) c. müvében és
Gyarmathi, Affinitás linguae hungaricae cum linguis fenaieae szerűsítése. Elnöke kezdettől fogva Szily Kálmán.
originis grammatice demonstrata, 1790., már Bopp előtt Alaptőkéje 35,000 K. Kiadványai: a Magyar
helyes eszméket fejtegettek a nyelvrokonságról és Révai Nyelv c. folyóirat 9 kötete; a Magyar Nyelv
Miklós hazánkban először alkalmazta a nyelvtörténeti mód
szert, Grammatica elaboratior, 1—11. k. 1803. III. k. 1908 tudományi Társulat Kiadványainak 14 füzete és
•és Antiquitates litteraturae Hungaricae 1803. című mü a két legrégibb magyar nyomtatvány hasonmás
veiben. L. különben Nyelvtudomány. A magyar nyelvről kiadása. Havonként egyszer fölolvasó ülést tart.
szóló alapvető összefoglaló forrásmunkák a következők :
Magyar nyereg, 1. Nyereg.
Szarvas és Simonyi, Lexicon linguae hungaricae aevi antiijuioris, 1888—92 (Nyelvtörténeti Szótár); Szinnyei Jó
Magyar nyugati vasút, Í869-ben 90 évre en
zsef, Magyar Tájszótár 1893—1901; Simonyi és Balassa, gedélyezett közös vasút. Magyar vonalai: GyőrTüzetes magvar nvelvtan, 1. rész Hangtan és alaktan. 1895 ;
Volt, Nyelvemlékuir, 15 köt., 1872—93; 1914. indult meg Szombathely-Fehring és Székesfehérvár-Veszaz új, kétnyelvű Nyelvemléktár; Zolnai, Nyelvemlékeink prém-Kisczell. 1889-ben államosították.
a könyvnyomtatás koráig, 1 köt. 1895. (Újabb kivonatos ki
Magyarö (UÖV.), a mogyoró-nük dunántúli ós eradása a M. Nyelvtud. Társaság kiadványai közt): Balassa
József. A nyelvjárások jellemzése és osztályozása 1891; délyies kiejtíse.
1914- indult meg Gombocz Zoltán és Melich János szer
Magyaró, kisk. Maros-Torda vm. régeni felső
kesztésében a magyar nyelv nagy Etimológiai Szótára.
Folyóiratok: Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemé j.-ban, (i9io) 2525 magyar és oláh lak., vasútállo
nyek, Magyar Nyeiv és Nyelvtudomány. A magyar nyelv más távíróval, postahivatal.
iről és ennek irodalmáról bővebben I. A magyar nyelv
Magyarod, községek, lásd Balatonmagyaród,
.«. népszerű munkát, 2. kiadása megjelent 1905.
Drávarnagyaród, Kismagyaród és PusztamaMagyar Nyelv, a Magyar Nyelvtudományi Tár gyaro'd.
saság (1. o.) folyóirata, megindult 1905. Megjelenik
Magyarok. A M. legősibb életmódja a vadászat,
évenként tfz füzetben. Célja megismertetni a ma meg a halászat volt: a lovas vadászokból idővel
gyar nyelvtudomány fontosabb eredményeit. Szer baromtartó nomádok lettek, majd a földmívelé3re
kesztői (1914) Szily Kálmán ós Gombocz Zoltán. tértek át, amit ismertek már a honfoglalás előtt
Magyar nyelvjárások, 1. Nyelvjárás.
is (búza, árpa, eke stb. török eredetű szók), mind
" Magyar Nyelvmívelő Társaság, teljes címén amellett csak a mai hazában, a meghódított szlá
Erdélyi M., irodalmi társaság Erdélyben, mely vok felhasználásával, lassankint lettek földmive-
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lök. Eredetileg hét önálló törzsre oszoltak, össze
sen 108 nemzetséggel, amelynek a székelyeknél
megfelel a hét szék és hat nem négy-négy, össze
sen 24 ággal. Erre a 6X4-es beosztásra vezethető
vissza a 108 nemzetség is (24X3 =• 72 vármegye
vagyis a nemzetségek 2/3-a, várjobbágy lett), te
kintve, hogy az oguz-törököknél is 6X4 = 24
volt az ősnemzetségek száma. A törzsek fejei a
vajdák vagyis a hétmagyar (1. o.), míg az Etel
közben szövetkezett nemzet élén állt a három
fejedelem, ú. m. a nagyfejedelem, gyula (1. o.) és
horJca v. kárchász (1. o.). A harcosok száma Ibn
Roszteh szerint Lebediában 20,000 volt, de ez
úgy látszik, csak a kende és gyula alá tartozó
«madzsgarok» -ra vonatkozik, a kabarokkalegyütt
kétszer annyi lehetett. Harcolásuk módjáról Bölcs
Leo görög császár pontosan értesít bennünket.
Lóhátról harcoltak, fő fegyverük volt a kard és
nyil s mint könnyű lovasok támadásaik gyorsa
ságával, nyilaik záporával, ügyes cselvetéseik
kel, fáradhatatlanságukkal és erős fegyelmezett
ségükkel aratták diadalaikat. Vallásuk termószetimádás volt, a melyen azonban észrevehető a
perzsa hatás és a kozárok hatása, akiknek szom
szédságában a zsidó, keresztény ós mohammedán
hittel is alkalmuk volt megismerkedniök. írásuk
volt, noha annak használata igen korlátolt lehe
tett. A rovás, betű, írás szavunk (ama kettő vé
sett, ez utóbbi festett jegyeket jelentett) régibb
keletű a honfoglalásnál s összefügg a jeniszei és
orkhonvidéki türk írásrendszerrel. L. Hwnn-székely írás.
Antropológiai szempontból amagyarságról még
nagyon keveset tudunk, minthogy ilyen irányú
vizsgálatokat nálunk csak néhányan s azok is
aránylag még igen kicsiny területen végeztek.
Lenhossék József és Török Aurél úttörő mun
kássága mellett megemlítendők Jankó János,
Semayer Vilibald, Bartucz Lajos. A magyarság
embertani szempontból Európának egyik legkevertebb nemzete s éppen ezért egységes magyar
típusról nem is lehet szó. Mint minden nép, úgy
a magyarság is több antropológiai típus keveré
kéből áll. Mindamellett megállapíthatók bizonyos
szomatológiai jellegek, melyek a mai magyar
ságrajellemzők, így pl. termetre nézve a mai ma
gyarság általában nagyközepes termetű (167—
168 cm. magas). Vidékek szerint azonban meg
lehetős nagy eltérések észlelhetők. A kiskunok,
matyók, palócok alacsonyabb (162—164 cm.), az
alföldi és dunántúli magyarok közepes (165—166
cm.), az erdélyi és délvidéki magyarok pedig ma
gasabb (168—169 cm.) termetűek. Koponyaalak
tekintetében a rövidfejüség (brachycephalia) a
jellemző (84—85 jelző értékkel). Erdélyben ós
Dunántúl azonban hosszúfejüek (dolichocephalok)
is előfordulnak 8—10%-ban. Érdekes, hogy a
honfoglaláskori sírokból sokkal több hosszú és
rövidfejü koponya kerül elő, mint amennyi a mai
magyarok közt található. A haj szine gesztenye
barna, míg a szem hol sárgásbarna, hol kék színű.
Az eddigi vizsgálatok csekély száma miatt ter
mészetesen az sem állapítható még meg, hogy a
magyarság antropológiai szempontból milyen vi
szonyban áll Eurázia többi népeivel, illetve típu
saival. Annyi azonban már az eddigiekből is két
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ségtelen, hogy a mai magyarok nem mongol típu
súak, mint eddig hitték. Inkább a Kaukázus né
peivel tüntet fel szorosabb szomatikai kapcsolatot.
Hogy a magyar népnek sok lokális sajátsága
mellett is vannak országszerte közös jellem
vonásai, írja Hunfalvy, azt leginkább annak kö
szönheti, hogy hazája a természettől jól kiszabott
és határozottan kifejezett földrajzi egység. Innen
van, hogy a magyar nyelv sem mutat "oly na
gyon különböző szójárásokat, mint pl. a német. A
magyar ember szép testtartás, nyugodt, méltóságos
járás, erő, ügyesség, nemes büszkeség és bátorság
által tűnik ki. Bizonyos méltóság, nyugodt ko
molyság, őszinte nyiltszívüség, becsületesség s
magáratartás, lángoló honszeretet, nagylelkűség
és határtalan vendégszeretet minden igazi ma
gyarnak kiváló jellemvonása. Gyakran heves és
indulatos, forrón szeret és gyűlöl: de a boszuvágy,
a ravaszság, az álnok, gyáva, csúszó-mászó és
kétszínű magaviselet idegen tőle és utálatos
előtte. Vérmes természetű, könnyen fellobban,
hamar lelkesül minden igaz és szép dolog iránt,
de nem eléggé szívós és kitartó, sőt hamar el is
csügged. (A szalmatűz közmondássá vált.) Való
ján bizonyos komolyság, sőt némi bú és bánat
ömlik el, de érzelmei hamar változnak; sírva,
vigad a magyar. Általában a magyar népet bizo
nyos előkelőség és arisztokráciái szellem jellemzi.
Az újkor szelleme a magyar nép életére, er
kölcseire és szokásaira is módositólag hatott;
a nagyzás és fényűzés a köznép között is lábra
kapott. Különben a magyar nép általán véve
erkölcsös és vallásos, de se nem vakbuzgó, se
nem türelmetlen, hanem természeténél fogva
józan és tisztességtudó. Legszívesebben a magyarnép a mezei gazdasággal és állattenyésztéssel
foglalkozik, de a mesterségektől sem idegenkedik,,
a gyárakban is kiállja a versenyt más munká
sokkal, legkevesebb hajlamot mutatott eddig a.
kereskedési üzletekhez. Ha kell, erősen tud dol
gozni, kivált a mezőn aratáskor túltesz minden,
más nép gyermekén; de mikor nem sürgős a~
munka, akkor henyélni is szeret. A szülék ós gyer
mekek között általában a kölcsönös szeretet és
gyengédség nyilatkozik, a gyermek az apját édes
apám uramnak, az anyját édes anyám asszony
nak nevezi. Általán véve a magyar nép tisztes
ségtudó, közlekedésében és társalgásában ille
delmes és udvarias, virágos, sőt költői kifejezé
sekkel szokott élni beszélgetéseiben. Egyik rossz
szokása a káromkodás. Oly vidékeken, ahol nagy
határ van s a tanyai gazdálkodás divatozik, a
férfiak tavasztól kezdve késő őszig rendesen künn.
vannak a tanyán és csak miután elvégezték az
őszi szántást, kerülnek haza a házhoz. A népszo
kások nagyon megváltoztak, részint idegen be
folyások, részint egyéb módosító hatások követ
keztében, úgy hogy most nagyon különbözők
nemcsak vidékenkint.hanemhelyenkintsazegyes.
felekezetek és egyéb életviszonyok szerint. Ezekre
nézve tehát nem lehet bizonyos szkémát felállí
tani. Mindazonáltal még vannak bizonyos főbb je
lenségek, melyekre nézve lényegileg megegyezik:
az egész magyarság. A házassági szokások az őst
nőrablás, nővásárlás némi emlékeit őrizték megSok egyezés van a háztűznézés, a menyasszony ki-
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kérése és kiadása, a jegyváltás, menyasszonyi tendő történelmi viszontagságai után, egészen
tánc, kontyozás, kárlátás szokásaiban. Az lijszü- idegen népek környezetében s a régitől merőben
löttre nézve is van még az egész magyarságnál különböző kulturális áramlatok befolyása alatt
dívó szokás és hiedelem, a paszitafélék más-más is sokkal inkább meg tudta őrizni a tiszta uralvidéken más-más néven szerepelnek. A halott altáji nyelvszellem vonásait, minő pl. a hang
körül is majdnem mindenütt megvan a halottné illeszkedés, vagy hogy szó kezdetén meg nem?
zés, a siratás, virrasztás és az ösi halotti tor. tűri a két mássalhangzót, mint a finnek kivételé
A magyar néphiedelem, minden átalakulás és vel bármelyik is nyelvrokonai közül, habár ezek
idegen hatás mellett is, a közös ősi néphitnek sokkal kevesebb politikai s egyéb külső rázkódmég számos maradványát mutatja. (A magyar tatásoknak voltak kitéve. Ebből pedig az követ
nép egyéb néprajzi sajátságait 1. Magyarok ere kezik, hogy a magyarság etnikai alapjellege adete, Magyar népköltés, Magyar lakodalom, Ma soknemft keveredés alatt is, történelmi életének
gyar tánwk, Magyar zene és Lakóház.)
akármelyik időszakában, sokkal szilárdabb ma
Magyarok eredete és őstörténete. A magyar radt és sokkal nagyobb ellenállást tudott tanú
ság iian-ugor és török elemekből álló nép, mely sítani az idegen befolyásokkal szemben, semhogy
jellemében, erkölcseiben, szokásaiban, gondol- a magába vett idegen elemek megbonthatták
kozásmódjában közelebb áll a középázsiai nomád volna. A további következtetés tehát az, hogy az
törökökhöz, mint a finn-ugorsághoz, nyelve azon ősi finn-ugor alapjelleg fennmaradása nem a ma
ban az erős török hatást feltüntető sajátságok gyarságnál, hanem ama nyelvrokonainknál lehet
mellett is finn-ugor eredetű. Nincs grammati kétséges, melyeknél többé-kevésbbé megállapít
kánknak olyan alakja, melynek megfelelő mása, hatni az ural-altáji nyelvszellem megromlását.
ha csak egyenesen magától a magyar nyelvből Föltehető ugyanis, hogy midőn az ősi finn-ugor
nem fejthető ki, meg ne volna valamelyik finn nép kettéválása után a finnek még a történelem
ugor nyelvben, holott sok olyan sajátsága van előtti időkben a lett-szlávok, az ugorok pedig a
nyelvtanunknak,melyet sehogy sem képesek meg sarkvidéki őslakosság közé hatoltak, egyes ap
világítani a török-tatár nyelvek s ha hasonló is róbb törzsekre olyan erős befolyást gyakoroltak,
egyik-másik grammatikai alak a megfelelő török hogy nyelvüket rájuk erőszakolták "s ezektföl az
formához, megvan a hasonlóság a finn-ugor ág elfinnesedettés elugorosodott apró lett-szláv meg
nál is, úgy hogy az ilyenek a finn-ugor és török sarkvidéki törzsekből képződtek azok a finn-ugor
népecskék, melyek nyelvüket finn-ugor anj^agból
tatár nyelvek közti ősrokonság bizonyítékai.
Ennek a ténynek rendkívüli jelentőségét a ma ugyan, de idegenszerű gondolkozásmóddal és ki
gyar szókincsben található török eredetű szavak ejtéssel s a teljesen át nem érzett és meg nem ér
nak bármilyen nagy száma sem csökkentheti. tett ural-altáji nyelvszellemnek kisebb-nagyobb
Egyik vagy másik szónak ilyen vagy amolyan hiányával alkották meg s igazában ennek a szel
származása vitás lehet; a hangromlás némelykor lemnek a hiánya teszi olyan idegenszerűvé leg
annyira megváltoztathatta a magyar és ugor több nyelvrokonunk nyelvét előttünk.
szók alakját, hogy közös eredetük fölismerhetetKimondhatjuk végeredményül, hogy a magyar
len; sőt egyes képzők is átjöhettek, hiszen szláv az ős-ugor népnek az ivadéka s testvére az őseredetű képzőink is vannak (pl. asztal-nok, finn népnek, melytől a történelemelőtti időknek
iá,i-ár): a mondattanban épp úgy lehetnek törö egy mindenesetre nagyon régi szakában vált el
kös fordulatok, mint vannak germanizmusok: s mlg a finnség a lett-szláv, majd pedig a gót •
mindez nem változtatja meg azt az alapigazságot, skandináv elem közé nyomulva, további nyelvi,
hogy nyelvünk ugor szerkezetből épült föl.
erkölcsi és fizikai fejlődésének tartama alatt
Más kérdés aztán, hogy közelebbi nyelvroko egészben véve hasonló jellegű etnikai ós föld
naink, a különböző finn-ugor népecskék mennyi rajzi tényezők befolyása alá került s a már jóval
ben tekinthetők vérrokonainknak ? Ezt a ma még több mint két ezredév óta tartó vérkeresztező
homályos kérdést a további antropológiai, etno désele alatt magába vett idegen elemek egy
gráfiai ós néppszichológiai összehasonlítások neműségénél fogva mindabban, amit eredeti
fogják eldönteni. Ez idő szerint csak annyit tu ural-altáji jellemvonásaiból vesztett, az őt kör
dunk, hogy a magyarság antropológiai össze nyező kelet-európai és balti árjákhoz közeledett
tétele két (sőt talán három) típusra vezethető s vált ezekhez mind hasonlóbbá : addiga magyar
vissza: a szőke finn s a barna ú. n. kun (közép ság életének nagyobb része oly körülmények közt
ázsiai török) típusra, mindegyiket jellemzi a ke folyt le, hogy bár a legkülönbözőbb etnikai be
rek arc és középtermet, de van egy ősi dolicho- folyásoknak volt is kitéve, a rokon túrán ele
cephal típus is, tojásdad arccal, melyet Bencker mekkel az utóbbi századok kivételével folytonos
ugornak nevez, a Közép-Volgától keletre a Jeni- összeköttetésben volt s újabb és újabb áramlatok
szeiig terjed (cseremisz, mizser, csuvas, vogul, frissítették föl benne a túrán szellemet, aminek
osztják). Valószínűleg ettől ered az alanyi és más eredménye nem lehetett, mint hogy a túrán,
tárgyi ragozás, mely csak a mordvinban, vogul- irán, kaukázusi és európai jellemvonásoknak
ban, osztjakban és szamojédban van még meg, ezen egymást keresztező váltakozása és módo
de sem finn-ugor, sem török nyelvi tulajdonnak sulása mindinkább kidomborították azon jellem
nem mondható, ellenben jellemzi a jeniszei oszt vonásokat, melyek a magyarságnak egészen kü
lönálló egyéniséget kölcsönöznek, úgy hogy sok
ják és kaukázusi nyelveket.
Ami különben a magyarság etnikai lényegét féle vonásból egy speciális magyar jelleg kez
illeti nyelvrokonaival szemben, annyit már most dett kiválni, amely alakulási módjára nézve ép
is megállapíthatunk, hogy a magyar kétezer esz pen ellentéte annak, ahogy a finnség fejlődött.
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Mikor történt afinnség és magyarság elválása, ságot. Ilyen nagy területet mindenesetre föl kell
ha teljes bizony ossággalnein állapíthatjuk is meg, vennünk az ösmagyarság egykori hazájára, mert
nagyjában mégis felelhetünk rá. Bizonyos nyelvi különben nem maradhatott volna fenn a török
jelenségek szolgáltatják a kulcsot, melyekre az ség folytonos nyomása alatt. De kezdetleges
utóbbi időkben Fiók Károly és Munkácsi Bernát életviszonyok közt 100—200 ezer leieknél több
hívta föl a figyelmet. Ezek a nyelvi jelenségek az semmiesetre sem lehetett a számuk.
egész finn-ugor vagy csud-magyar nyelvcsoport
A Kr. e. évezred dereka táján három népnevet
ban meglevő ázsiai árja (zend-szanszkrit) eredetű emlegetnek az ókori írók az Ural- és Altaiszók, minők : ház, üsző, név, ár, hét, méh, méz, hegység közti vidéken, hol ekkor a föntebb ki
szarv stb., melyek azt bizonyítják, hogy valami fejtett okoknál fogva a magyaroknak és a velük
kor az ősidőkben ázsiai árják és finn-ugorok egy közeli rokonságban levő népeknek kellett tartóz
más szomszédságában éltek s ezen időben finnek kodniuk : a Ny.-i részen az Araitól É.-ra laktak
és magyarok még nem szakadtak el egymástól. a masszageták, tőlük K.-re vagy ÉK.-re egy er
Az a hely, hol egymással érintkeztek, valamely dős vidéken a thyszageták s ugyanazon terüle
aranytermő vidék köz elében volt, mert az aranyra ten a jyrkák. A jyrka névben azt az ősmagyar
& csud-magyarságnak és az ázsiai árjáknak közös érje, erge (férfi, ember) szót sejthetjük, mely a
szavuk van (csud-magyar: arany, szörny a, zirne, a magy-ar v. inagy-m és férj, azaz ü-erje szók
sörtnye, árja: zaranya, hiranya) smivel ez a szó utórészét alkotja s így valószínűleg igaza lesz
nincs meg egyetlen európai árja nyelvben sem, Tomascheknek, ki a jyrkák lovas vadász népé
az európai és ázsiai árják közt akkor megsza ben a magyarok eleit sejti. Velük szoros kapcso
kadt minden kapcsolat. Az árják őshazája a mai latban voltak a thyszageták (későbbi nevükön
tudományos felfogás szerint Európában a Balt- tyrageták vagy thiszamaták), akik meg a névés Dnyepr vidékén volt. Innen kezdtek kelet képző geta hasonlóságánál fogva nyilván a maszfelé terjeszkedni olyan időkben, amikor még a szagetákkal voltak közelebbi viszonyban; ezek
neolitkorban éltek, de már az érceket is kezdték alig lehettek mások a vogulok v. osztjákok ősei
megismerni a közös eredetű ajas, aiz, ahen, ais, nél, amint Fiók Károly vitatja; de azzal a meg
eisen szók tanúsága szerint. Ez nem igen előz szorítással, hogy a masszageták a testvér magyar
hette meg a Kr. e. 2000-ik évet, de nem sokkal ságban olvadtak fel, az arktikus eredetű vogulok
később már Ázsiába kellett nyomulniok, mert és osztjákok csak a nyelvet vették át.
Kr. e. 1900-ben Babilonban, 1800. Egyiptomban
Körülbelül Krisztus születéséig tartott az ősmár érezhetők az árja előnyomulás által előidé magyarság azon kora, mely a szkitha-parthus
zett népkavarodás következményei. (Hammurabi hatalmi és kulturális körnek felel meg. Azután
dinasztiájának bukása, kassita ós hikszosz-ura- egy másik kor vette kezdetét.
lom). Viszont Kr. e. 1500 felé Belső-Ázsiában a
Midőn a Kr. u. I. sz. utolsó éveiben a kínaiak
nomád lovas turánok kezdenek nyugat felé árarn- megdöntötték a hiungszuk, vagyis belső-ázsiai
lani s 1300 körül már a keleteurópai pusztaságra hunnok birodalmát s ezek egy része az Irtis forrás
nyomulnak be, kettészakítva az európai és ázsiai vidékén keresztül nyugat felé költözött, úgy hogy
árjákat s India felé szorítva a hinduk őseit.
a II. sz. közepe felé már Kelet-Európában tűnnek
Ez a nomádturán előnyomulást megelőző, föl, ez a népvándorlás a magyarokat is magával
Kr. e. 2000—1500 közti idő vehető fel tehát sodorta s megkezdődött a hunnokkal való törté
azon korszaknak, midőn a Közép-Ázsia felé ter nelmi kapcsolat korszaka, melynek tartama alatt
jeszkedő árják benyomultak a fiini-ugorság tes az ősidőktől fogva lovas, de főleg csak vadászattal
tébe, egyik részt (a finneket) észak felé tolták, a és halászattal foglalkozó magyarság a kelet
másik részt (az ösmagyarságot) az Altai vidékére európai pusztaságon baromtenyésztő nomáddá
szorították vissza. Ilyen nagy időt mindenesetre vált. Ma már alig kételkedik valaki abban, hogy
föl kell venni a finn-ugorság főbb csoportjainak a IV—V. sz.-beli hunn történelemnek s azon világ
különválására, mert csakis így magyarázható rendítő eseményeknek, melyek Attila nevéhez
meg az a nagy különbség, amit az egyes nyelvek fűződnek, a magyar elem is részese volt, legalább
a délnyugati ág, mely a Kaukázusig nyúlt le, hol
közt találunk.
A középázsiai lovas nomádok ezen Kr. e. 1500 a pusztaságnak magyar-osztjákos vadon vagy
felé meginduló nyugati áramlatát a görögök a vatni neve mára IV. sz.-ban hallatszik. De más
.szkitháknak tulajdonították, kiknek e korrum felől az is valószínű, hogy az északkeleti magyar
pált névalakjában (sz'kith) fölismerhető az ere fajta törzsek csak az V. sz.-ban az avarok nyo*
deti szaka név finn-ugoros többes alakja (szakit), mása alatt költöztek a hunnok és alánok kiván
ami arra vall, hogy ez az áramlat finn-ugor fajta dorlása után szabadabbá vált kelet-európai pusz-elemekből indult ki. A monda után három ilyen taságra. Erre vall Priscus Rhetor ama tudósítása,,
előnyomulás állapítható meg, az utolsó volt Kr. e. hogy a közópvolgamelléki akacirokat megtámad
700 felé a királyi szkithátó v. szkolotoké, kiknek ják a szaragurok, unnugurok és urogok, kiket a.
nevében a szaka alaknak már törökös többesét szabirok kergettek el régebbi lakhelyükről, a
-(szako-loth, v. ö. jakutok neve: szakhalar a. m. szabirok pedig az avarok szorongatásai miatt let
•szakák) észlelhetjük. Ezen időben tehát már a tek hontalanokká. E korszak, melyben a magyar
törökség előnyomulása is kezdetét vette. A Kr. e. és hunn-bolgár elem a legszorosabb kapcsolatban
XV. sz.-tól kezdve szállta meg a magyarfajta volt egymással, a IX. sz. elejéig tartott s nyelvé
•népség az Altai és Ural közti területet, dél felé szeink kifejezésmódja szerint megfelel a csuvas
« Jaxarteszig, Araiig és Kaspi-tengerig terjesz hatás korának; a csuvas nyelv ugyanis a leg
kedve, vagyis egészben véve a mai kirgiz puszta- újabb kutatások szerint nem egyéb az egykor
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sokkal nagyobb kiterjedésű, de részint a később
Magyarok istene. Közmondásainkban és nép
feltűnt rokon török dialektusba, részint a ma dalainkban előforduló kifejezés, mely azonban
gyarba olvadt hunn-bolgár-nyelv maradványá csak Petőfi «Nemzeti dal»-ának refrénje által
nál, mely a régi szkitha és csud-magyar elemek lett igazán népszerűvé s valódi szállóigóvó. Nyo
beolvasztása által úgy hang-, mint nyelvtani mait nyelviünk rögibb emlékeiben eddig nem sike
alak jainál fogva nagyon elütövó vált a többi török- rült még meglelnünk, mert ama közmondások
ségtől. Az avarok is ezen hunn-bolgár vagy ogor (Dugonics I, 26; Erdélyi 5353; Ballagi 3675;
csoporthoz tartoztak s utánuk már a törökségnek Kresznerics I, 264) és népdalok (Erdélyi: Népd. és
egy másik ága, az oghuz vagy szoros értelem mondák I, 39), amelyekben többnyire mint az
ben vett türk lépett föl, nyomon követve az ava idegen zsarnokság miatt elkeseredett honfibú fel
rokat s a VI. sz. utolsó negyedében egész a Vol sóhajtása előfordul, aligha régibbek a XVIII. sz.gáig ésMaeotisig nyomulva, azuturgur-himnokat, nál s valószínűleg a kuruc-költószet elégikus da
• unnugnrokat, alánokat stb. hódolásra kényszerí- lainak visszhangjai. A M.-ben tehát bajos ősrégi
tette. Ekkor történhetett, hogy a magyarság kele mitológiai nyomot keresni, minthogy sokkal in
tibb törzsei — a kósőbbihétnemzetség— politikai kább irodalmi terméknek, mintsem a szerves
és katonai szervezet tekintetében ép úgy alkat folytonossága népies hagyomány elemének lát
részeivé váltak a türk hatalomnak, miként később szik. De még ha a XVIII. sz.-nál régibb korba
a tatárok a mongoloknak s mint itt mongol, a hét visszanyúló nyomaira akadnánk, akkor is alig
magyar nemzetségnél is türk eredetű volt a ve hanem bibliai analógiára vezetne, annyi más ha
zérlő elem s ezért nevezték a bizánciak turknak sonló krónikái szóvirággal együtt, amelyek köz
a már félezredéwel előbb ismertté vált unugur helyekké váltak azon a réven, hogy a magyarok
helyett, a harcosok nagy tömege azonban egy bejövetelét keresztény szellemben Irt krónikáink
nyelvű volt a kazároktól elszakadt kabarokkal. a Mózes vezérlete alatt az Ígéret földéig kalauzolt
Csakis a vezérekre mondhatta Konstantin, hogy Izrael népének vándorlásával szeretik egybevetni.
eltanulták a kabaroktól a kazár nyelvet, mely Ebben gyökerezik alighanem az «Izrael istenéaalatt ez esetben a magyar nyelvet kell értenünk, nek mintájára alkotott M. is. L. még Hadúr.
mert csakis így érthető meg, hogy a turkok má
Magyarok réve, 1. Vádu Ungurului.
sodik-harmadik nemzedéke már a kabarok nyel
Magyarország (25 térképpel, 1 színnyomású
vét beszélte, bár a régi nyelvét sem feledte el. képmelléklettél és 1 szövegmelléklettél. Térképek:
A honfoglalást egy régebbi magyarfajta beköl 1. M. politikai térképe; 2. Hegy- és vízrajzi tér
tözésnek kellett megelőznie ; a hagyomány egész kép ; 3. Földtani térkép; 4—10. A népesség anya
világosan beszél a magyarok kettős bevándor nyelv szerint; 11. A népesség magyarul tudása
lásáról s a régebbi beköltözőktől származtatja a szerint; 12. Népsűrűség; 13—18. A népesség hit
székelyeket, kiket az arab írók eszkil, eszegel felekezet szerint; 19. A népesség írni-olvasni
néven a volgai bolgárok egyik törzsekónt emlí tudása szerint; 20. M. vasúti térképe; 21. M. a
tenek. Igen fontos útmutatás rejlik már most a honfoglalás végén; 22. Nagy Lajos birodalma
monda azon elemében, hogy a két bevándorlás 1382-ben; 23. M. Mátyás király halálakor (1490);
közt hét nemzedéket számit csak, vagyis az első 24. Magyar- és Erdélyország Bethlen Gábor ha
beköltözés 200 évvel előbb történt a másodiknál, lála évében (1629); 25. M. 1848-ban. — Szín
tehát a VII. sz. második felében. Ugyanekkor köl nyomású képmelléklei •• M. címere. — Szövegmel
tözött a Kuvrát által egyesített hunn-bolgár- léklet: A magyar királyi minisztérium 1867—
tiunnugur nép egy része nyugat felé (1. Asz- 1915.). — A cikk tartalma:
paruk). Hogy krónikáink honnan vették ezt az
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adatot, nem tudjuk; de tényleg a hunn-magyar
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it. M. f e k v é s e , h a t á r a i , t e r ü l e t e .
jj jellemzők flzikai földrajzi tekintetben. Kliinája
M. alkotmányos királyság, a magyar szent;; is éppúgy átmeneti a nyugateurópai oceánikus
korona országainak vagyis a magyar államnak ii és a keleteurópai kontinentális, .továbbá a me(melynek alkotórészei: a szorosabb értelemben vett |! diterráneus D.-i s a hűvösebb É.-i vidékek klí
-M., Horvát-Szlavonország, Fiume és kerülete) fö- mája közt, mint fizikai viszonyai. Az ország
és alapalkotórószo, amellyel az 1848. évi pozsonyi egyik részében mediterráneus klímájú, másrésze
VII. és a kolozsvári I. t.-eikk, valamint az 1868. már csikorgó hideggel és forró nyárral jár, iga
XLIV. t.-cikk által Erdély törvényhozás és köz zán a klímák határterületén fekszik. Ez a két
igazgatás tekintetében teljesen és felbonthatat- földrajzi tényező (orográfla, kliina) a határokon
belül ilyen változó lévén, néprajz, foglalkozás, mű
lanuí egyesítve van.
Fekvése, alakja- A szorosabb értelemben vett velés, ipar stb. is igen változó a vidékek szerint.
Fizikai viszonyok tekintetében három nagy
M. az É. sz. 45° 29' és 47° 37»//, valamint a Greenwiehtöl számított K. h. 16° és 26" 30'közt fekszik. medencét találunk az országban: az Alföldet,
Legészakibb pontja Árva vármegyében a Felső- Kis-Alföldet és az Erdélyi medencét. Ezeknek
bölényestőlÉENy.-ra emelkedő Policza-hegy, leg egyes részei ugyan hegyekkel el vannak zárva,
délibbpontja Krassó-Szörény vmegyében a Duna sőt a hegyek közt vannak kisebb önálló medencék
folyam Jucz nevű sellője, Tiszóezától DNy.-ra. is, de ez a három a legnagyobb. Hegységeinek
Legnyugatibb pontja Vas vmegyében Görhegytöl legnagyobb része a Kárpátok különálló, jól el
Ny.-ra van, legkeletibb pontja Háromszék vár határolható, íves láncolatú rendszeréhez tartozik.
megyében Sósmezötől DK.-re. Kiterjedése ÉD.-i Az Alpok végső elágazásai is betekintenek az
irányban 590, KNy.-i irányban 800 km. Alakja országba a Ny.-i határszélen, még Horvátország
aránylag elég szabályos, DK. felé hegyesedő ová ban is megtalálhatók. A variszkuszi ösJwgység
romjai a lengyelországi Lysa Gorától kezdve
lis, összefüggő..
irányban, darabokban megtalálha
Határai. M. É.-on Morvaországgal, Sziléziával ÉNy.—DK.-i
néhol éppen csak előbukkanva. Hasonló
•és Galíciával,K.-en Bukovinával ós Romániával, tók,
valami őshegység lehetett az is, amelyből
D.-en Romániával, Szerbiával és Horvát-Szlavon-: képen
már csak igen halvány nyomok találhatók a
országgal, Ny.-on Stájerországgal és Alsó-Ausz ma
K.-i végénél, ez azonban valószínűleg
triával határos. Határai természetesek, nagyrészt Balaton
mélyre van sülyedve, arait a báró Eötvös
;a Kárpátok láncai határolják, amely Nyitra vár már
graviméteres műszerrel még ki lehet mu
megyétől egészen az Al-Dunáig természetes ha féle
tatni. Ennek a romjaira másodkori rétegek van
tára. D.-en a Dráva és Duna jelöli M. határát Hor- nak
táblásán települve, később sem gyűrődtek a
vát-Szlavonország és Szerbia felé; Ny. felé a ha
hanem töredeztek s ma mint szerte
tár mesterséges, a magyar terület úgy természeti rétegei,
eldarabolódott régi hegység maradt fönn
körülményeire, mint lakosságára nézve is át hullott,
ez a Magyar Középhegység vidéke,
menet Ausztria területébe, emiatt bizonytalan ez rögökben;
a Balaton partján van igen jól kifejlődve.
& határ, természetellenes s ez nyit utat a Ny.-ról amely
Horvátország területén is lehet találni
jövő behatásoknak. A Lajta itt csak csekély hosz- Azután
régi, kristályos hegyromokat, masszívu
szúságban, a Morva valamivel hosszabban vá egyes
ezeknek a hovatartozandósága még ké
lasztja el az országot Ausztriától, lefelé pedig mokat,
tes.
A
DNy.-i
vidéken azonban új jelenség tűnik
nagyobbára még a folyóhatár is hiányzik.
föl a tájképekben: a karsztosodás, amely aí; Alpok
lerülete a2 Határőrvidék polgárosítása
előtt
felől jövő, de attól különválasztott Dinaridák
211,745 km volt, jelenleg 282,900 km 2 ; 1913. folytatásában lévő Karszt-hegységben lép föl
gyarapodott Ada-Kále szigetével (Orsova mel szembetünöleg s húzódik le a Balkán-félsziget
lett), amelyet Krassó-Szörény vmegyéhez csa felé. Az eddig emiitetteken kívül vaunak még
toltak.
egyes szigetszerüleg kiemelkedő hegységek is,
I I . F i z i k a i viszonyok.
ezeket szigethegységeknek nevezzük.
Hegyrajz. M. területe valóban önállóságra
Az Alföld és á Kis-Alföld tulajdouképen egy
termett fizikai földrajzi egység, amely ezred forma képződósüek, geológiai sorsuk és történe
éves államalakulásnak tudott helyet adni. Egy tük úgyszólván egybeforr és csak a Középhegy
séggé teszi egyrészről az a hatalmas medence, ség választja el őket egymástól. Elütő azonban
amelyet magyar medencének vagy Alföldnek az Erdélyi medence, magasabb s az Alföldtől
szoktak nevezni, másrészről pedig az, hogy a különállóan fejlődött is. Az Alföld a pontusi v.
medence természetes határai erősek, kifejezet pannóniai kor végén megszűnt tengerfenék lenni
tek, a medencét jól körülfogják. A magyar me s az Erdélyi medence is már régen különvált
dencét és Így M. területét is Európa közepének, tőle. Az Alföldről azután a tenger vize eltűnt és
szívének tekinthetjük, mert azoknak a részek puszta, valóságos sivatag keletkezett a helyén,
nek, amelyekre Európa teste a természetnél amelyen homokbuckákat kergetett az erős lefogva tagolódik, egymással való érintkező pont vantei szél, a kavicsokat egészen szögletesekre,
jára esik, mindegyikből van benne egy kevés többélűekre csiszolva. Folyói természetesen nem
s ezért igen változatosak a viszonyok az or voltak, csak heves zápor után volt víz a víz
szág határain belül is. így találunk benne fiatal mosásokban s a hegységekről lerohanó vad pa
enráziai hegységeket, azután régi, besülyedezett takok ilyenkor hatalmas mennyiségű törmeléket
vagy összetöredezett variszkuszi romokat, sziget hoztak magukkal. Az éghajlat azonban egyre
hegységeket, nagy medencét, mind azokat a tu nedvesebbé vált, a sivatagból fólsivatagos, füves
lajdonságokat, amelyek Európa egyes részeire puszta lett, amelyen már öntözéssel földet lehe-
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tett művelni. Ez a düuviális eljegesedés idején
köszöntött be, amikor a hegységekben volt hólepel
és a belőlük lenyúló gleccserek már állandó és
elég bővizű patakokat küldtek le az Alföldre. A
fokozatos nedvesülés folytán állandó folyók is
keletkeztek, egyes darabokból összeszedödött a
Duna folyó is, azután lecsapolódott az addig le
folyástalan Alföld, valamint az Erdélyi medence
Is, a folyók hálózata kifejlődött s ennek ered
ménye az Alföldön ma is látható térszín.
Az Alföldből egyes részeket levágott a Kár
pátok vulkánikus zónája, így a bánrévei, nagyidai, máramarosi medencéket, ezeket ,a Kárpá
tokba zárta. Egy része meg letört, az ÉK.-i zug,
ahol a törésvonalat a Nagyszöllősi-, Beregszászi
ba a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy közt vonható
vonal mentén lévő apróbb vulkánikus hegyek is
mntatják.;
A harmadkor neogén részében keletkezett a
Kárpátok rendszere. A gyűrődéssel keletkezett
hegység belső részén, ott, ahol az Alföldből hir
telen emelkedett ki, vulkánok füstölögtek sokáig,
végig a Kárpátok belső oldalán a Ptacsniktól
kezdve le a Hargitában a Csornádig. A Kárpátok
ivót négy részre tagoljuk: az Északnyugati,
Északkeleti, Keleti és Déli Kárpátokra, amelyek
egymástól jól elhatárolhatók s minden egyes
csoportban az előbbitől némileg elütő viszonyo
kat találunk a vonulatok kifejlődését illetőleg.
(A Kárpátok részletes beosztását 1. a Kárpútok
címszó alatt).
A Keleti ós Déli Kárpátok, s a Keletmagyar•őrszági szigethegység (1. o.) zárják be az Erdélyi
medencét, amelynek fölszíne magasabban van,
mint az Alföldé, csapadéka kevesebb, földje is
terméketlenebb s ezért az Alfölddel termelés
ben ma nem votekedhetik. Régebben, a középkor
•elején rendkívül elterjedt volt a haltenyésztés
számos mesterséges halastóban, s a földmivolés
is más, kedvezőbb rendszerű volt; ma mind a
kettő elhanyagolt s ezért népe meglehetősen sze
gény. Az Erdélyi medence beszáradt tengersóit,
valamint egyes helyeken petróleumot kerestek
újabban fúrásokkal s ekkor találtak rá a föld
gázra, amelynek fűtőértéke igen nagy tőkét kép
visel s így az Erdélyrész ipari föllendülése vár
ható a földgáz praktikus kihasználása esetén.
Az Erdélyi medencét az Alföldtől a Kelet
magyarországi szigethegység választja el. Ez
igen különböző elemekből áll. Fiatal vulkánikus
az Erdélyi Érczhegység aranytermő vidéke, ősi
rög a Gyalui havasok tömege, azután találunk
még vetődésekkel határolt, nagyobbrészt mész
kőből álló sasbérceket is, pl. a Kodru-Moma
hegység. Ide tartozik még a Királyerdő, Bihar
hegység karsztos vidéke is, valamint a Ylegyásza
erúptivus tömege. A Sebes-Körös völgyétől É.-ra
terülő hegyvidéket egybefoglalok g Szilágysági
hegyvidék-nek nevezzük a Szamos vidékéig; en
nek részei: a Réz-, Meszes-és Bükk-hegység s a
.hozzájuk támaszkodó kisebb halomvidék.
Az Alföld színéből emelkednok ki a FruskaGora B a Baranyai szigethegység. Helyzetük
éppen izoláltságuknál fogva még nem világos.
Horvátországban az Alpokhoz tartoznak még
a Macelj- s az iwnsm'ca-hegysóg. A Kölnik,
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Bilo, Djel, Papuk, Psunj stb. hegységek már
nem az Alpokhoz tartoznak, hanem üledékes kőze
tekkel nagyobbára eltakart hegyromok, amelyek
nek a kapcsolata más hegységgel még el nem
dönthető. A tengerpartvidék már a Dinári Alpok
hoz tartozó Karszt vidéke: a Nagy- és KisKapela, Velebit-heyység stb.
A Dunántúl Ny.-on az Alpok végső ágait talál
juk meg hazánkban, ezekhez tartozik a Lajta-,
Rozália-hegység, az írott kő (883 m.) vidéke
Kőszeg fölött s még kisebb halmok. A Balaton
partján végighúzódó Magyar Középhegység tag
jai : a Keszthelyi hegység, a tkp. Középhegység,
Bakony-, Vértes-, Budai-, Pilis-, Gerecse-hegy
ség s végül a Borsodi Bükk-hegység.
Végezetül fölemlíthetjük a variszkuszi őshegység szétszórtan, de kétségtelenül meglevő rom
jait, ezek: a Vepor, Szepes-Gömöri Érczhegy
ség, Zempléni szigethegység, Gyalui-, Radnai
havasok, Réz-, Meszes-, Bükk-, Ilosvai-hegi/ség, Verseczi- és Lolwa-hegység.
A síkságok és hegységek elterjedését tekintve,
a Kárpátok lánca borítja2 az országnak mintegy
54%-át (kb. 150,000 km ) s körülbelül egy har
madrész az Alföld (100,000 km2), a hátralevő
terület az egyes hegységek és kisebb medencék
közt3 oszlik meg (a Kis-Alföld mintegy 12,000
km területű). Az abszolút magasságokat te
kintve, a Kárpátok átlagos gerincmagassága
1200—1300 m., az Alföldé 100—120 m., a Tisza
mellékén csak 80—90 m., helyenkint leszáll 70
m.-ig. Az Alföld különben nem olyan síkság,
amint azt képzeljük, kiemelkedik belőle a DunaTisza közén levő homokbuckás vidék, amely a
Bácskában a Telecskai dombokkal száll alá ala
csonyabb térszínre; utolsó darabja ennek a ma
gasabb szintnek a titéli szigetszerű plató (133
m.l Kiemelkedettebb még a Duna-Tisza-közi
buckás vidék mása a Dunántúlon, azután a
Nyírség buckás platója s az Alföld DK.-i sar
kában a Delibláti homokpuszta. A folyók men
tén nagy letarolt árterek vannak, ilyen az Ecsedi
láp, a Hortobágy, a Sárrét, a Duna mentén a
moMcsi, pancsovai ártér s az Alibunári mo
csarak vidéke. Az Erdélyi medence felülete sem
sík, eredeti felszíne 700—600 m. magas volt,
ma a folyók kb. 300—400 m.-ig vágták be, tehát
mintegy 200 m. relatív magasságú halmokat
találunk az egyes folyóvölgyek közt, lankás há
takkal.
Geológiai viszonyok. A Kárpátoknak is,
mint euráziai hegységnek, hasonlít a szerkezetük
az Alpokéhoz, azonban attól egyes tekintetekben
a vonulatok kifejlődését illetőleg' eltér. A magjuk
gránit, kristályos pala, kristályos kőzetek, amely
uralkodó a kristályos vonulatbeli és az öshegysógekben, így a Kis-Kárpátokban, Kis-Fátrában,
Alacsony- és Magas-Tátrában, a Branyiszkói szi
gethegységben, a Radnai-, Máramarosi-, Gyalui-,
Fogarasi-, Szebeni havasokban, a Párong, Betyezát, továbbá a Lajta-, Rozália-hegységben stb.
Gránit van a Baranyai szigethegységben, melafir
az Alacsony-Tátrában, gabbrő az Al-Duna vi
dékén, szerpentin Dobsinán, Naszádoson (KrassóSzörény vármegye), a Borostyánkövön, diorit a
Kis-Kárpátokban, Erdély Ny.-í határterületén,
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porfir a Bihar-hegységben, Pojána-Ruszkában.
Eruptivus kiömlési kőzetek is (riolit, traehit, fonolit, dácit, andezit, bazalt stb.), valamint azok
tuffái és breceiái bőven fordulnak elő a Kárpátok
vulkánikus vonulatában, sok helyütt még ma
is élénk utóvulkános működéssel.
A paleozói képződmények aránylag kis terü
letet foglalnak el, permi a Kis-Kárpátokban, Bán
ságban, Bihar-hegységben, köszónkópződmény a
Krassó-Szórényi hegységben, a borsodi Bükkben.
Elterjedtebbek a mezozóiképzödmények, amelyek
a kristályos kőzeteket veszik takarólag körül, v.
maguk is hegyek, így pl. a Dunántúl a Siklósihegység kizárólag triász-.és jura-képződmények
ből áll, úgyszintén a Mecsek is. Triász-, réciumi,
iiasz-, jura- és kréta-képződményekből áll a Ba
kony-, Gerecse-, felsőtriászból a Vértes- és a Pilis
hegység. A jura a Fehér-Kárpátokban s az Inovecz takarójában gyakori. A kárpáti homokkő,
amely átmeneti a kréta és a paleogén képződmé
nyek közt, nagy kifejlődésben kiséri végig mint
külön vonulat a Kárpátok láncát, kezdve a Ma
gyar-Morva határhegységgel és elvégződve a Bereczki-, Baróti-, Bodoki-hegysógekben. A triász,
jura és kréta kiképződése fontos a Bihar-hegység
ben. A harmadkori képződmények közé igen sok
tartozik, főleg ha az akkor működő vulkánok által
szolgáltatott anyagot is ide vesszük. Legelterjed
tebb harmadkori eruptivus kőzeteink: a bazalt a
Bakony déli részében, Ajnácskő, Abrudbánya
(Detunáta) vidékén, az andezit a Hargitában,
Kelemen- és Görgényi-havasokban stb., dácit a
Bihar-hegységben (Kis-Sebesen), riolit Selmeczbánya vidékén s az Eperjes-Tokaji hegysorban,
ahol még obszidiánt és perlitet is találhatni. A
posztvulkános működések eredményekónt kelet
keztek hazánk gazdag, különféle érctelepei. Oligoeén-képződmény fordul elő a Bakonyban, Bu
dai-, Bükk-hegységben, neogén-rétegek egyes ki
sebb medencékben; az Erdélyi-medence az egész
harmadkori rétegsorozatot mutatja, mint a besaáradó tenger egyes fázisainak képződményeit,
így azután jelentékeny só-, földgáz-telepei, szén
bányái vannak. A negyedkori képződmények kö
zül legfontosabb a lösz, amely a gabonatermelésre
nézve igen termékeny talaj. Ez az alluvium és
diluvium egyéb képződményeivel együtt borítja
az Alföld legnagyobb részét.
Folyók. M. összes folyóvizei, a Poprád és
Dunajecz kivételével, a Dunába ömlenek és így a
Fekete-tenger vlzvidékéhez tartoznak. A hazánk
ban levő több mint 600 kisebb-nagyobb folyó több
nagyobb folyó útján adja le vizét a Dunába. Az
ország Ny.-i részének vizeit közvetlenül a Duna,
K.-i részét a Tisza, az Erdélyi medencét részben
az Olt, az Alföld D.-i részét ismét közvetlenül a
Duna csapolja
le. A Duna vízkörnyéke M.-on
274,000 km2, ebből 153,000 km2 a Tisza vizterületére esik, tehát a Duna vízterületének mintegy
fele.
M. f őf olyója a Duna, amelynek mentén le- és
fölfelé fontos világkereskedelmi útvonal vezet,
ez Kelet és Nyugat termékeinek szállító útja egy
máshoz kölcsönösen. A Duna Dévénynél jön be
az országba, ahol szűk szorosban töri át a Lajta
hegység és a Kis-Kárpátok közti vidéket, majd
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kiér a Kis-Alföldet borító hatalmas törmelékkúpjára, amelyen mindjárt 3 ágra bomlik, egyik
kel zátonyokat építve, másikkal sűrűn kanya
rogva. Esztergom és Váez közt áttör a Bör
zsönyi hegységhez tartozó hegyeken, sőt azok
egy részét a Dunántúlhoz csapja, Vácznál D.-re,
a Dráva torkolatánál'DK.-re fordul, majd csak
nem K.-re s ezt az irányát közelítőleg megtartja
Orsováig, ahol az országhatárt elhagyja AdaKále sziget alatt. Folyása kanyargós, parti mo
csarainak és ártereinek nagyrésze le van csa
polva, sőt az Alduna, valamint a Kazán-szoros
szabályozása is befejezett már. Nagyobb szigetei
a Csallóköz, Szigetköz, Szentendrei-, Csepel- és a
Mohácsi-sziget. Hossza hazánkban 997 km., Dé
vénytől Orsováig egyenes távolsága S69 km.,
hajózható egész hosszában. Jobbról a Lajta, Kába,
Sárvíz, Dráva és a Száva a nevezetesebb mellék
folyói, a Rábával a Lapincs, Pinka, Gyöngyös,
Répcze, Marczal; a Sárvízzel a Séd, Sió, Kapós és
Koppány; a Drávával a Mura(Kerka ésLendva),
Kanizsa és a Rinya önti közvetve vagy közvet
lenül jobbról a vizét a Dunába. A Zala-patak
a Balatont, a Vulka-patak meg a Fertő-tavat táp
lálja. Balparti mellékfolyója jóval több van :
Morva, Vág, Nyitra, Garam, Ipoly, Tisza, Temes,
Karas, Néra, Cserna, továbbá az országon kívül
a Zsil és az Olt. A Morva fölveszi a Miavát és
Radavát; a Vág az Árvát, Ki3uczát, Turóczot,
Rajcsankát; a Nyitra a Zsitvát; a Garam a Szlatinát, Szekinczét; az Ipoly a Korponát és Stavnicskát.
Legnagyobb baloldali mellékfolyója a Tisza,
amely a Máramarosi-havasokban a Fehér- és
Fekete-Tiszaágakból ered. Eleinte ÉNy.-i irányú.
Csapnál hirtelen DNy.-ra fordul s végül Szolnoktól
kezdve egyenesen D.-nek folyik titeli torkolatáig.
Partvidékei sokáig használhatatlanok voltak hir
telen ós hosszantartó áradásai miatt, de ezeket
szabályozásokkal s lecsapolásokkal ma már leg
nagyobbrészt megszüntették. Egész folyása 1411
km., végig M.-on folyik, forrásának és torkolatá
nak egyenes távolsága 455 km. Mellékfolyói jobb
ról : a Sopurka, Apsincza, Talabor, Nagy-Ág, Bor
sóvá, Bodrog, amely a Tapoly, Ondava, Laborcz
(Czirókával és az Unggal), Latorcza (Csarodával
és Sztárával) egyesüléséből ered s a Tiszával a
Bodrogközt zárja közbe. Jelentékeny mellék
folyója a Tiszának még jobbról a Sajó, amely
jobbfelől a Jolsvát, Balogot és Rimát, balról a
Bodvát, Bársonyost és Hernádot (Szinye, Tarcza,
Olsva, Gölnicz) veszi föl. A Sajón alul torkollik
még az Eger, Laksa, Zagyva (a Galga, Tápió ós
Tárna vízével), Szolnoktól Titelig jobbról már
nincs is több mellékvize. Baloldalról a Tiszába
ömlenek: a Vissó, Iza, Túr, Szamos, Körös, Maros
és Béga. A Szamos a Nagy- ós Kis-Szamos egye
süléséből eredve (előbbi a Beszterczével és Sajó
val, utóbbi a Meleg- és Hideg-Szamossal), bal*
felől az Almás, Szilágy, Kraszna és Homoród£
jobbfelől a Lápos és Szászér vizeivel gyarapszik^
alsó folyásán van az Ecsedi-láp. A Körös a Fehér-;.
Fekete-, Sebes-Körös s az ezekbe ömlő Csiger,
Tőz, Szartos, Hollód, Berettyó és Er egyesülé
séből, a Sárrét mocsarain alul keletkezik, alsó
folyásán a Hortobágyot veszi magába. A Maros
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Ásványvízforrások. A Kárpátok vulkánjai
jobbfelöl a Ludast, Aranyost (a Járával) és Ompolyt, balról a Görgényt, Nyárádot, Kis- és Nagy- nak köszönheti hazánk ásványvizeit, amelyek
Küküllőt, Sebest, Sztrigyet, Csernát veszi föl, nemcsak a külföldieket teszik nélktilözhetőkkó,
alsó folyásán az Aranka-fattyúágat bocsátja ki de sok még külföldön is ritkítja párját. Itt csak
magából. A Maroson alul a Tisza még a Bereg- a leghíresebbek fölemlltésére szorítkozhatunk:
szóval egyesült Bégát veszi fel. A Bisztra, Gogo- egyszerű alkáliás savanyú: Lipik, Szolyva, Luhi
nis és Berzava vizeivel egyesült Temes (az Alibu- ccMargita, Bodoki «Matild», <'Rópáti»; alkalikus
nári-mocsarak lefolyásával), továbbá a Karas, konyhasós savanyú: Bikszád, Czigelkai «Lajos»,
Néra és a Cserna közvetlenül a Dunába szakad Málnási «Szikulia», «Mária», Sztojka, Székely
nak, úgyszintén a Zsil és Olt is, de ezek már ro Selters, «Vita»; keserűvizek: «Hunyadi János»,
mán földön. Az Olt jobbról a Tárgyas, Kis- és «Ferencz József», «Apenta», Loser J. «Pálma)>,
Nagy-Homoród, Hortobágy, Szeben, balról a Ká- Schmidthauer«Igmándi».6rí/eK9e és erős konyha
szon, Tatrang, Tömös, Peketeügy és Bareza vi sós vizek: Szobráncz', Csíz, Szováta Fekete-tó,
zeit veszi magába. Erdély K.-i részén van még Vízakna Tökölyi-tó, Korond, Bázna «Ferdinánd» ;
több folyócska, amely a Szereth közvetítésével földes savanyúvizek: «Szatvátor», Borszéki »Főszintén a Dunába ömlik, de csak felső folyásán kút», Mohai «Ágnes», Szántói, Véghlesi «Vera»,
tartozik M.-hoz, ilyenek: az Aranyos, Besztercze, ugyanilyenek, de kénesek is a Balatonfüredi
Dorna, Tatros, Uz, Biska és Bodza. (A folyókra «Katalin» s a Parádi «Csevicze» ; vasas savanyú
vonatkozó közelebbi adatokat 1. az illető cím vizek : Bártfa «Főforrás», Buziási «József», Élő
patak «Főkút», Tárcsa «Ferenez», Borszék «Kosszavak alatt.)
Csatornák. M. nem mondható csatornákban suth», Korytnicza «Bóla», Lubló «Amália», Tus
gazdag országnak. A fennálló csatornák nagyob- nád «Rezső», Vihnye, Szliács; kénes Mvvizek :
bára mocsarak lecsapolására szolgálnak, közle Margitsziget, budapesti Császár-, Lukács-fürdő,
kedésre csak a Ferencz-csatorna (1. o.) szolgál, Artézi-fürdő, Herkulesfürdő, Pöstyén, Trencsénamely Bezdán és Tiszaföldvár közt a Dunát a teplicz ősforrás; egyszerű hévvizek: budapesti
Tiszával kapcsolja össze; kiegészítője ennek a Rudas, Stubnya, Rajecz, Szklenó, Hévvíz, PüspökKissztapártól Újvidékig ásott Ferencz József fürdő, Félixfürdő. L. még az Ásványvizek cím
öntözőcsatorna (1. o.) ós a Baja-bezdáni táp szó alatt.
csatorna. Az Alföldön van még a Béga-csatorna
Éghajlat. Hazánk a mérsékelt övben feküd
(70 km.), a Temes és Béga közti összekötő csa vén, időjárása nagyon változatos, néha napróltorna (10 km.), a Berzava-csatorna, a verseczi v. napra hirtelenül változik és azonkívül a válto
Terézia-csatorna, továbbá a Moravicza-, Berettyó-, zás minden évben más és más. Vannak hideg és
a Dunántúl a Nádor- v. Sárvíz-, a Sió- (Balaton meleg, nedves és száraz évek, melyek temérdek
é3 Duna közt), a Kapós- vagy Zichy-, Albrecht- variációban következnek. Mindazonáltal a 4 év
Karasicza-csatornasaHanságlecsapolásáraásott szak élesen felismerhető stabilis vonása éghajla
többféle csatorna.
tunknak. A leghidegebb hónap a januárius, a leg
melegebb a július. Az éghajlat az egész ország
Tavak és mocsarak. M.-nak két nagyobb
2
tava van:
a Balaton és a Fertő (690 km és területén nem mutathat egységes képet, mivel a
335 km2), amelyek közül csak a Balatonon fej földrajzi hosszúság, szélesség ós a domborzati
lődhetett ki kellő mélysége miatt egyre élénkülő viszonyok módosítólag hatnak. Az első tényező
gözhajóközlekedés. Kisebbek: a Velenezei-tó (Fe okozza a hőmérsékletnek északra való csökkené
hér vmegyében) s a Palicsi-tó (Szabadka mellett). sét, a második tényező Ny.-K.-i irányban fokozza
Magas hegyi tavak, a diluviális hógyiijtő terüle a kontinentális jelleget (nagyobb szárazságot ét>
tek mélyedésében lévő «tengerszemek» 1200— hőmérsékleti ingadozást), de kétségtelenül a leg
2000 m. magasságban elég gyakoriak (van 115). jelentősebb hatása van az orográflai viszonyok
Vadregényes fekvésnek, klímájuk miatt rend nak, mely a másik két tényezőt jórészt elnyomja.
kívül keresettek, legnagyobbak: a Nagytó (a Alföldünk évi hőmérséklete körülbelül 10-5° C.,
lengyel Ottó csoportjában), a Halas-tó, Czarny 700—800 m. magasan fekvő hegyi községeink
stav?, Tengerszem, Csorbai-tó és a Nagy-Hinczói ben felényire, kb. 5°-ra száll le. A csapadékelosz
tó. Hasonló, bár jóval kisebb tavak vannak a lás térképe nagyjában a magassági szintvona
Liptói-havasokban is, a Retyezátban (Zenoga-tó, lakat követi, akképen, hogy a csapadék függő
Zsemenye), a Fogarasi-havasokban (Bulea-tó); leges irányban növekedik. A Kárpátok hatását
más eredetű a híres Szent Anna-tó, Gyilkos-tó hazánk éghajlatára azelőtt túlbecsülték, amikor
stb. Erdélyben is találhatni még néhol tavakat, azt hitték, hogy az északi szelek és a hideg ellen
védőfalat alkot. Hazánk éghajlati felosztásánál
a hajdani híres halastavak maradványait.
A hegyekből kijövő folyók törmelékkúpjai sok az egyes területek között nincs éles határvonal.
helyütt az Alföldből rossz lefolyású területeket A szárazföldi típus két főalakja: 1. a síkvidé
vágtak el, ezeken mocsarak vannak, bár a XIX. ken (Nagy- és Kis-Alföld) és 2. a hegyvidéken
sz. közepe óta ezeknek nagy részét lecsapolták (felvidék és Erdély) van képviselve, a' tengeri i
és ezzel sok földet tettek termővé. Legnagyobbak típus pedig a partvidéken. A Dunántúl és Hor
voltak: a Fertőhöz csatlakozó Hanság, a Duna vátország mindenképen átmenetet alkot.
melletti Sárköz, a Borsóvá melletti Szernye, az
Az Alföld egyforma éghajlati viszonyok szín
Ecsedi láp, a Bodrogköz egy részét borító Hosszú helye, a július hőmérséklete kb. 22°, a januáriusé
rét, a Körös-Berettyó közti Sárrét, az Alibunári —3°, a legnagyobb meleg nem több mint 40°, a leg
mocsár, továbbá még sok mocsár a Duna és nagyobb hideg nem ér el —30°-ot. Az utolsó fagy
Tisza mentén.
többnyire áprilisban (elvétve májusban) van, az
Révai Nagy Lexikona. XJ1I. Jcőt.
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első fagy rendszerint október végén köszönt be.
Az aszályosságáról elterjedt vélemény túlzott, az
évi csapadék móg kedvezőtlen pontokon is 50—
60 cm. között változik. Panasz csak egyes évek
ellen lehet. A hegyvidék a bonyolult felszinalakulás miatt az egyenlőtlenségek szinhelye. A
magas csúcsokon és gerinceken a nyár hűvös
és a tél enyhe és így a hőmérséklet ingado
zása fölfelé kisebbedik. Katlanokban és völ
gyekben az ingadozás közel olyan, mint az Al
földön, ellenben fensikokon és magas meden
cékben az ingadozás a legnagyobb. A legna
gyobb szélsőségek Árvaváralján —36-7° (1888
jan. 2.1 és 343« (1863 júl. 11.), Nagyszebenben
—35-1° (1888 jan. 2.) és 36'0° (1881 aug.).
A Dunán- és Drávántúli vidék azért át
menet, mert rajta a hegyvidék jelleme szelidebb
alakban jelenik meg és a rónaság egyöntetűsége
sem található meg rajta. A tél e tájon nem oly
kemény, mint az Alföldön és a nyár sem oly
foiTÓ. Átmenetinek azért is mondható, mert míg
az Alföldön a legtöbb eső nyáron (júniusban) van,
a tengerparton ellenben ősszel (októberben), addig
Horvátország és a Dunántúl e két esőmaximum
között az átmenetet közvetíti. A januárius hőmér
séklete Csáktornva-Belovár vidékén —2°, a júliusé
21».
A partvidéken a hőmérséklet ingadozása kor
látoltabb, Fiume hőmérséklete jan.-ban 5°, július
ban 23°, az eddig tapasztalt két abszolút szélső
ség 37-2° (1892 aug. 21.) ós — 9-7° (1905 jan. 1.).
De a partvidék közelében a Karszt fensikjain
csikorgó téli hideg ós forró nyári hőség szokott
lenni. A tengerpart esőben nagyon gazdag. L. még
Csapadék.
I I I . Ásványország.
Hazánk Európában egyike a leggazdagabb és
legnevezetesebb ásványtermő országoknak. Van
nak speciális magyar ásványok és speciális ma
gyar ásványelőfordulási viszonyok. Hazánk Euró
pában a leggazdagabb aranytermő ország és egy
úttal nálunk az arany eredeti fekvőhelyén szép
kristályosodott állapotban fordul elő. Aranyban
leggazdagabb hegységünk az Erdélyi Érczhegység (abrudbányai, verospataki és bucsumzalatnai
bányavidék, továbbá Botes, Faczobája, Nagyág,
boiczai ós körösbányai bányavidék, Brád stb.) és
a Magyar Érczhogység (Solmecz- és Körmöczbánya környéke). Igen nevezetesek ama nagy tormésarany-leletek is, amelyekre hazánkban már
három ízben bukkantak, először Verespatakon
(Katroncza tömzs), utána az erdélyi Magurában
és a legnagyobbat (57'726 kg.) Brádon találták
1891. Kiváló nevezetességű hazánkban a terméstellur előfordulása Paczebáján Zalatna mellett.
Nagyág, Faczebája, Aranyosbánya, Botosbánya
helyeken világnevezetességre tettek szert a tellurércek, a szilvánit (betűére), a nagyágit (levélére),
a petzit (tellurarany-ezüst), a hessit (tellurezüst),
tetradymit (tellurbizmut), tetturit (tollurossav).
bunserdn. illetőleg krennerit (tellurarany), stützit
(tellurezüst). Nagy nevezetessége hazánknak a ne
mes opál, igazi magyar drágakő, melyet sokáig
szintén kizárólag hazánkból (Tokaj-Eperjesihegylánc, Vörösvágás vidékén) ismertek. A kősó
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tisztaságára nézve ugyancsak egyik nevezetes
sége hazánknak. Óriási területen terem telepek
ben s tömzsökben ós sziklákat, kis hegyeket alkot
a felszínen (Parajd, Szováta), ami Spanyolorszá
gon kívül (Cardona) csupán hazánkból ismeretes.
Alföldünkön a sziksó- (szóda), úgyszintén a salctrom-kivirágzás szintén hazai specialitás. A buda
lágymányosi keserűvíz (keserüsó) keletkezése iga
zán érdekes. Nevezetes magyar ásványok a kalinkai kénbányából a hauerit (mangánszulfld);
Vaskő magnotit-telepóből a ludwigit, Hont vm.
Börzsöny vidékéről a welvrlit (telíurbizmut, ás
vány) ; Urvölgy (Zólyom vm.) bányáiból való az
úrvölgyit (a német irodalomban leginkább Horrengrundit néven olvasható, bázikus rózszulfát); a
legelőször Libetbányán talált libethenit (bázikus
rézfoszfát); Bélabányán a Ferdinánd koronaher
ceg nevű altárnából való bélabányit (víztartalmú
timföldszilikát), a németek dillnitje; a Rézbányá
ról (Herceg Lobkowitz-bánya) leirt rézbányit
(ólombizmutszulfid); a Felsőbányáról való semseyt (ólomantimonszulfid); dietrichit (víztartalmú
cink-aluminiumszulfát) Felsőbányáról; dognácskait (rézbizmutszulfid) Dognácskáról; fanserit
(magnéziatartalmú mangánszulfát) Úrvölgyről;
felsöbányit (víztartalmú aluminiumszulfát) Felső
bányáról ; biliarit, szájbélyit Rézbányáról; veszelyit Vaskőről; pseudobrookit Arany vidékéről
(Hunyad); kapnicit Kapnikbányáról; oravicit
Oraviczabányáról; andorit Felsőbányáról: a
romljoklász és szomolnokit Szomolnokról, a fizélyi.t, az avasit. Speciális magyar kőzetek a ditróvidéki (Csík vm.) ditróit (szodalit-tartalmú eloolitszienit) és a diaüagperidotit (régebben wehrlit,
kőzet) Szarvaskőről (Heves). Egyes ásványok
speciálisabb hazai változatai a Máramaros vár
megyéből meg a Szeposségből homokkőben, ho
mokban ós márványban ismeretes máramarosi
gyémánt (torzult hegyi kristály); a wólmyn (oszlo
pos barit) Betlór, Dobsina, Krasznahorka-Váralja, Dernő, Ruszkicza ós Nagy-Muzsaly vidé
kéről ; Vaskő szerpontinjében a schweitzerit (ros
tos szerpentin); ungvárit (klóropál vagy nontronit); iglóit (aragonit-vasvirág) Iglóról: dobscjiauit
(gersdorfflt) Dobsináról; az Aranyi-hegy andezit
jében a szabóit (elváltozott hipersztén); az úrvölgyi mészpát-aragonit paraniorfóza. Kiváló
szép ós nevezetes hazai ásványok móg: a budai
(kissvábhegyi) mészpát; a budai, felsőbányai ós
kapnikbányai barit; a felsőbányái antimemii, a
dognácskai pirit, ugyanonnan gyönyörű gráná
tok, aragomt, utóbbi Úrvölgyről és Radnáról is;
a felsőbányai, kapnikbányai, újmoldovai auripigment és realgár ; az újmoldovai fluorit; a vaskői
mágnesvaskö (magnetit); a dobsinai kobalt-nikkel
ércek; a vaskői tremolit, a csiklóbányai vezuvianit és wollastonit; a selmoczbányai ametiszt; a
kapnikbányai, vereshegyi ós ütösbányai tetraedrit
(fakóérc); a kapnikbányai bournonit (kerékére),
ugyanonnan, valamint Radnáról a szfalerit. A
kőszén tekintetében hazánk annyiban nevezetes,
hogy nagy terjedelmű és nagy vastagságú barnaszéntelopeink vannak. Nagy nevezetesség a hazai
barnaszenek közül a zsilvölgyi, mely az egyedüli
kokszolható barnaszén. Liaszkorú kőszén fordul
elő Pécs környékén és az Aldunán, míg karbon-
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korú kőszén csak az Alduna mentén található.
Hazánk területére esett az eddigelé ismeretes leg
nagyobb meteorkő (Knyahina [most Csillagfalva]
1866), súlya 332 kg. Világhírű a kabai (Bihar vm.
1857), melybon legelőször konstatáltak szerves
vegyületet. A hrasinai (1757) meteorvason ész
lelték legelőször a Widmanstátten-féle rajzokat;
az árvái meteorvasban találtak legelőször gra
fitot. Kőzettani tekintetben hazánk klasszikus
földje a harmadkori vulkanizmusnak, nevezetesen
a traohitoknak és andeziteknek, valamint külön
féle, úgy üveges, mint nem üveges módosulataik
nak. Híres a tokajhegyaljai obszidián (fekete és
piros), az ottani, valamint selmeczvidéki perlit,
litlwidit, szurokkö és különféle szferolitok meg
gömbös andezitek és riolitok úgy Selmecz vidé
kéről, mint a Mátrából. A zöldkő úgy tudományos,
mint bányászati tekintetben nagyfontosságú, ha
zánk különböző andezit-vidékeiről; az alunitos
módosulat Muzsaly és Sárospatak vidékéről, utóbbi
helyről a kvarcosodott riolit különösen érdekes.
IV. M. növényföldrajza.
Hazánk területét a magassági, klimai ós geoló•giai viszonyok változatosságával és a földrajzi
helyzettel kapcsolatosan nagyon változatos nö
vényzet borltja. Ennek egyes részleteibe csak
ügy nyerhetünk bepillantást, ha mind a fejlő
déstörténeti okokból egységes területrészleteket,
mind az ökológiai növényföldrajzi területegy
ségeket figyelemre méltatjuk (1. Növényföldrajz).
Ezeken klviil fontossággal bírnak itt a tisztán
statisztikai alapon megállapított elterjedési ha
tárvonalai is bizonyos növényfajoknak, pl. az
ezüstlevehi hársnak, a molyhos tölgynek, a ho
moki szegfűnek stb., valamint egyes kultúrnö
vényeké is, pl. a szőllő, a tengeri optimális terü
letének határai stb. Ezekkel a statisztikai növényföldrajzi területekkel itt nem foglalkozunk; nagy
részt ismertetve vannak azok az illető növények
leírásában.
M. területe fejlődéstörténeti-növényföldrajzi
szempontokból a középeurópai flóravidékhez tar
tozik (1. Növény földrajz), csupán déli szélén, az
Adriai-tenger pártján van egy keskeny szegélye,
amely a mediterrán flóravidékhez csatlakozik.
Magas hegységeinket arktikus-nivális és alpesi
növényfajok népesítik, melyek a jégkorszak alatt
a sarkvidék tájairól, a jégáraktól űzetve vándo
roltak le s az utóbbiak visszahúzódása után a
természetüknek megfelelő magassági régiókba
elhelyezkedve maradtak meg. Ilyenek a havasi
Kőrontó (Saxifraga), Silene, Pedicularis, Tár
nics (Gentiana), Dryas, fűz (Salix) stb. fajok
(idevonatkozólág 1. Havasi növényzet, színes
képmelléklettel). Alacsonyabb hegyeinket, dom
bos és sík vidékeinket ezzel szemben a harmad
kori arktikus növényfajok borítják, melyek a har
madkorban a sarkvidék tájain éltek és a foko
zatos lehűléssel kapcsolatosan vándoroltak le las
sanként tájainkra, ahol tudvalevőleg a harmad
kor elején még pálmák és más melegövi növé
nyek éltek. Ezek viszont ma már még délebben,
a szubtropikus és tropikus tájakon élnek. Maguk
a nálunk honos harmadkori arktikus flóra nö
vényfajai két csoportra oszthatók, ú. m. először
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a boreális erdők növényfajaira, mint tölgy, bükk
s általában főleg a lombos erdőink régióit borító
növényzet fajaira ós másodszor a szteppek nö
vényfajaira, mely utóbbiak a száraztalajú síksá
gok és dombok füvei.
Hazáuk flóráját tehát nagyjából az említett
két főcsoportja a flóra-elemeknek, ú. m. a mai és
a harmadkori arktikus növények fajai ós ezek
leszármazottjai teszik ki. Ezek természetesen úgy
magassági, mint szélességi övek s a termőhely
milyenségei szerint, valamint a szomszédos terü
letek behatásai alatt, különféleképen csoporto
salva okozzák azt, hogy hazánk egyes részeit más
és más természetű növónyszövetkezetek és nö
vényformációk (1. o.) borítják. E szerint a válto
zatosság szerint hazánk területére a középeurópai
flóravidéknek több flórakerüíet,e esik, ú. m. 1. a
Dunai flórakerüld; 2. az Északi Kárpátok
flórakerülete és 3. az Illir flórakerület. Az Alpok
flórakerülete volna a 4-ik, de ez csupán igen
keskeny sávon érinti hazánk Ny.-i részét. Ezen
kívül pedig, amint már említettük, az Adriai-ten
ger partján keskeny sávban érinti hazánkat a
mediterrán flóravidék. Ezek közül M. legnagyobb
részét a Dunai flórakerület foglalja el, amely
nek hazánk területére eső része négy flórakörnyókre osztható, ú. m.: 1. a Pannóniai flórakörnyék, amely főleg a Dunántúlra terjed ki.
Melegebb fekvésű dombsorain, különösen amelyek
az Alfölddel érintkeznek, pusztai növényfajok,
mint árvalányhaj (Stipa pennata), törpe nő
szirom (Irispumüa),homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), kései szegfű (Dianthus serotinus),he\eTönavvirá,g(Fumanaprocumbens)stb.
élnek, ezeken kívül pedig jellemző növényei a
törpe mandulacserje (Prunus nana), a Seseli
leucospermum stb. Sós mélyedéseiben megtalál
juk az Alföld halofita növényzetét. Hegyes vidé
kein pedig ós itt-ott mocsaras tájain is hegységi
növényfajok, mint Botrychium matricariae,
Nárdus stricta, Streptopus amplexifolius, Fagus silvatica, Drosera rotundifolia, Pirola
minor, Vaccinium vitis idaea, Galluna vulgáris
stb. is keverednek flórájába; de rajta a délibb
vidékek hatásai is érezhetők, ami pl. a Convolvulus cantabricus, Parom/chia cephalotes, Campanula macrostachya, öeterach officinarum s
más hasonló természetű fajokban jut kifejezésre.
2. Az Alföldi flórakörnyék vegetációját pusztai
és pedig főleg a nyugateurópai pusztai növény
fajok jellemzik, mint: Tragus racemosus, Stipa
pennata, Grypsis aculeata, Atropis distans, Festuca sulcata, Bromus hordeaceus, Silene conica,
Astragalus excapus, Astragalus austriacus,
Alkanna tinctoria, Plantago arenaria stb. Ezek
közé keleti pusztai növényfajok is keverednek,
mint: Secalefragile, Iris arenaria, Polygonum
arenarium, Gamphorosma ovatum, Silene longi,flora, Dianthus polymorplius, Paeonia tenuifolia, Syrenia angustifölia, Astragalus dasyanthus, Vinca herbacea, Jurinéa mollis stb.
Az utóbbi, keletiek száma azonban messze mö
götte marad az előbbi, nyugati csoportnak. Az
Alföldi flórakörnyók D.-i részébe délibb vidéki
növényfajok, mint: Celtis australis, Comandra
elegáns, Rindera umbellata stb. keverednek;
13*
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ÉK.-i részének, a Nyírségnek flórájába pedig verticillata, Campanula Seheuchzerii, 0. puészakibb, illetőleg hegyi elemek vegyülnek, mint: silla, Aster alpinus, Doronicwm Glusii, Chry
Comarumpalustre, Menyanthes trifoliata, Be- santhemum alpinum stb. fajokat, melyekhez'a
tula pubescens, Hypericum montanum, Cen- havasok, az alsóbb fekvésű fenyvesek és a lomb
taurea axillaris, Ligularia sibirica. Pontos, erdők övének számos növényfaja csatlakozik.
hogy az Alföldön a szikesek kivételével minde Fenyveseit főleg Picea excelsa és Abies álba
nütt van fás növényzet. 3. A Keleti Kárpátok alkotja; a Pinus silvestris, Larix europaea
flórakörnyéke (Erdélyi v. Dák flóravidék) Er csak itt-ott, különösen a mészköves talajú rész
délyben terjed el; flórája részben az erdélyi me leteken alkot erdőfoltokat; a Taxus baccata
dence száraz dombjainak, lapályainak és sós la pedig csak itt-ott keveredik közéjük. Lombos er
posainak pusztai növényfajaiból, — amelyek dőiben uralkodó a Fagus silvatica és lejebb a
szintén nagyrészt nyugateurópaiak úgy, mint az Quercus sessiliflora és Carpinus betulus. Utób
Alföldéi és kisebb részben keletiek, — részben pe biak közé pedig számos középeurópai lombhullató
dig a környező hegyek hegyi és havasi növény fa, ú. m. kőris, szil, juhar, éger stb. keveredik.
fajaiból áll. Ezek közé számos déli, a Balkán felé
A Mediterrán flóravidék hazánk tengerpart
elterjedő növényfaj keveredik, mint: Juniperus ján húzódik keskeny sávban végig. Jellemző erre,
sábina, Corylus colurna,SileneLerchenfeldiana, hogy egyes örökzöld fák, mint a babér, kamelMelandrium nemorale, Arabis procurrens, liák, Chamaerops stb. a szabadban megélnek és
Bruckenthalia spiculifolia, Buphthalmum spe- szaporodnak. Ez öv cserjéseiben (macchia) és ten
ciosum, Centaurea Kotschyana stb. Endemikus gerpartján megtaláljuk a Juniperus oxicedrus,
növényfaja, mint: Alopecurus laguriformis, Smilax aspera, lris illyrica, Coronilla emeDianthus cállizonus, Hepatica transsitvanica, roides, Pistacia terebinthus, Phillyrea média,
Cardamine gelida, Waldsteinia trifolia, Saxi- Statice cancellata stb. fajokat.
fraga luteoviridis, Syringa Josikaea. Áchűlea
M.növónyföldrajzát külön, nagyobb kimeritőmü
Schurii stb. szép számmal van. 4. A Szerémségi még nem tárgyalja. Az itt adott beosztás Tuzson
flórakörnyék a Dunától D.-re terül el, amely J. Magyarország fejlődéstörténeti növényföldraj
különösen délibb növényfajok által, mint: Gerá zának főbb vonásai c. dolgozatában ós Növény
nium asphodeloides, Paliurus australis, Gycla- rendszertana II. kötetében van részletesebben tér
men hederifolium, Celtis australis stb. van jel képpel ismertetve (Mathem. Természettud. Ért.
lemezve. Ez a teriilet csupán kis részen érinti 1911 ós németül Natúrw. Berichte aus Ungarn
1913), ahol további irodalmi hivatkozások ia
M.-ot.
Az Hlir flórakerület M.-ot délen két flórakör vannak.
V. M. á l l a t v i l á g a .
nyékével érinti, ú. m. a Karszti és a HorvátHazánk állatainak zöme a palearktikus állat
Szlavon flórakörnyékkel. Növényfajaik részben
hidegebb hegységiek, részben a Karszt forró mész- földrajzi régió európai alrégiójába tartozik. A
szikláinak növényfajai. Jellemző növényei a Lí nagy többségben lévő középeurópai fajokhoz egy
tium carniolicum, Carpinus orientális, Helle- felől keleteurópai, másfelől földközi-tengeri, ú. n.
borus atrorubens, Spiraea cana, Cytisus alpi- •mediterrán fajok elegyednek s éppen ez az
nus, Daphne Blagayana, Fraxinus ornus, elegyedés teszi faunánkat különösen érdekessé s
Omplialodes verna, Digitális laevigata, Ódon- nyom rá sajátságos bélyeget. Keleteurópai fa
jaink, melyek hazánk határán túl nyugaton vagy
tites verna, Lamimn orvala stb.
Az Északi Kárpátok flórakerülete magában egészen hiányoznak, vagy csak kevéssé lépik túl
foglalja az Északi Kárpátokat és előhegyeiket az a magyar területet, közösek déli Oroszországgal,
Uzsoki hágótól egészen Pozsonyig. Többféle flóra sőt részben déli Szibíriával, a Káspi-tenger kör
borítja, amelyek főleg magassági övek szerint nyékével és a kaukázusi tartományokkal. Mint
oszlanak meg. Flórája sok vonatkozást mutat a hogy pedig a ponto-kaspiai terület a szomszéd me
Szudéták és az Alpok flórájához, de azoktól el diterrán területtől élesen alig választható el, sok
is tér sokban. A havasi tájak, a fenyvesek, a esetben nehéz eldönteni, vájjon keleteurópai vagy
lomberdők ós a völgyek üde rétjeinek növény mediterrán fajjal van-e dolgunk.
fajai népesítik. Endemikus fajai a Dianthus Magától értetődik, hogy hazánkkeverók faunája
nitidus, Delphinium oxysepalum, Erysimum összetételében a földrajzi fekvés, az oro- és hidro
Wittmanni, Saxifraga peráurans, Daphne ar- gráfiai viszonyok, a geológiai alakulás, a tenbuscula, Chrysanthemum Zawadskyi. Növény gerszin feletti magasság s mindezekkel kapcso
fajai közt találjuk a törpefenyő övezte havasok latban az éghajlat s a növényzet változásával
harasztféléinek és pázsitfajainak egész sorát; területenkint szintén változik. A keleti jellem
a sások, Eriophorumok magashegységi alakjait, vonás természetesen élesebben rí ki az erdélyi
a Pinus cembra, Juniperus nana, Salixsile- részek, mint az északi Kárpátok területének fau
siaca, S. herbacea, Betula carpatica, Silene nájából s határozottabban van meg a szármát
acaulis, Dianthus superbus, Hanímculus glaciá pusztákkal megegyező Alföldön, mint a Kis-Kárlis, Trollius europaeus, Aconitum moldavicum, pátok, vagy a pannóniai (dunántúli) dombvidék
Arabis alpina, A. bellidifolia, Bibes alpinum, területén. Mediterrán fajokban leggazdagabb ha
Mosa pendulina, Astragalus alpinus, Empe- zánk legdélibb része, a régi Bánság területe s a
trum nigrum, ÍÁgusticum mutellina, Calluna magyar tengerpart. Hogy a magyar tengerpart
vulgáris, Primula farinosa, Pr. auricula, P. mediterrán állatokban a leggazdagabb, természe
minima, Soldanella alpina, Polemonium coeru- tes, mert ez a terület már a mediterrán alrégióba
leüm, Melampyrum silvaticum, Pedictilaris \ esik.
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M.-ot állatvilága alapján a következő alterü- tanus Botezat) és az őz (Caprella rupicapra L.)
letekre lehet felosztani: északi hegyvidék, erdélyi fordul elő. Rendek szerint a hazai emlősök igy
hegyvidék, Alföld, Bánság, dunántúli dombvidék, oszlanak meg: rovarevő 10, denevér 22, ragadozó
Horvátország és Szlavónia, tengerpart. Termé 14, rágcsáló 35 ós patás 7 faj. Ezekhez járult
szetesen ezen területek faunája éles határok nél még aránylag rövid idő előtt a már hazánk terü
letéről eltűnt hód (Castor flber L.) és bölény (Bison
kül csap át a szomszédos területekébe.
A hazánk területén élő fajok számát 2Q,564-re europaeus L.).
A madarak (Aves) helyváltoztatásuk könnyű
becsülhetjük. Legjobban ismerjük hazánk gerinces
állatait, a gerinctelenek tüzetes tanulmányozása, sége következtében sokkal nagyobb területen ter
valamint a hazai állatok eredetének kutatása jedhetnek el, mint a földön mozgó állatok. Ez ma
gyarázza meg azt, hogy hazánk madárfaunájámost van folyamatban.
I. Gerincesek. Az emlősök (Mammalia) osz ban sokkal több a keleteurópai és mediterrán faj,
tályából, a háziállatokat és a mesterségesen meg mint az emlősök között. Egészben véve azonban
honosított ÍHjokat nem tekintve, 88 faj és alfaj madaraink zöme szintén a középeurópai fauná
fordul elő. A ragadozók (Garnivora) rendjéből a hoz tartozik. Leggyengébben a nyugateurópaiak
medve (Ursus arctos L.), farkas (Canis lupus L.), vannak képviselve. A keleti fajok meglehetős
közönséges sakál (Canis aureus L.), borz (Taxus számmal találhatók, úgyszintén az északiak is,
meles L.), vidra (Latax lutra L.), nyuszt (Zibel- mely utóbbiak főleg a tavaszi és őszi vonulás
lina martes L.), nyest (Z. foina Brxleb.), hermelin alkalmával jelennek meg. Elég szép számúak
(Mustella erminea aestiva Kerz.), közönséges me (20) a mediterrán alrégióból származó madarak,
nyét (M. nivalis L.), nyérc (M. lutreola L.), gö de ezek főleg a magyar-horvát tengerpartra szo
rény (M. putorius L.), vadmacska (Felis sil- rítkoznak. Hazánk madárvilága ma hiteles ada
vestris Schreb.), közönséges hiúz (Lynceus lynx tok szerint 364 fajból áll. Régen valószínűleg
L.); a rágcsálók (Bodentia) rendjéből 3-féle több volt a madárfajok száma s ez a szám is a
nyúl (Oryctolagus cuniculus L., Lepus euro- kultúra térhódításával arányban még csökkenni
paeus Pali., Lepus timidus varronis Miller), al fog. Állandó madaraink száma 87; itt fészkelő
földi csíkos egér (Sicista loriger Nath. és S. loriger költözködő madár van 151; az átvonulok száma
trizona Pet.), északi csíkos egér (Sicista montana 56; téli vendég 24 és rendkívüli vendég 46.
Méh.); a pelék közül a kerti pele (Eliomys querA csúszómászók (Reptüia) osztályából 26
«inus L.), erdei pele (Dryomys nitedula Pali.), nagy faj él hazánk területén. A Teknősök rendjéből a
pele (Myoxus glis L.) és a mogyorós pele (Mus- mocsári teknős (Emys orbicularis L.) és a görög
cardinus avellanarius L.); az egér-félék sorából: teknős (Testudo graeca L.). A Gyíkok (Lacertilia)
a hörcsög (Heliomys ericetus L.), erdei pocok rendjéből a korongos ujjú gekkó (Hemidactylus
(Evotomus glareolus Schreb.), csalitjáró pocok turcicus L.), seltopuzik (Ophisaurus apus Pali.),
(Microtus agrestis L.), mezei pocok (M. arvalis törékeny kuszma (Anguis fragilis L.), a zöld
Pali.), vízi pocok (Arvicola terrestris L.), földi po gyík (Lacerta viridis Laur.), a fürge gyík (IJ.
cok (Pitymys subterraneus Sélys-Longsch), erdei agilis L.), a hegyi gyík (L. vivipara Jacq.), réti
egér (Apodemus sylvaticus L.), pirók-egér (Apode- gyík (L. praticola Eversm.), fali gyík (L. muralis
mus agrárius Pali.), törpe egér (Micromys minutus Laur.), homoki gyík (L. taurica Pali.), mozori
pratensis Ocskay),házi patkány (Epimys rattusL.), gyík (L. mosoriensis Kolomb.), Horváth gyíkja
•egyiptomi patkány (Bpimys rattus alexandrinus (L. Horváthi Méh.), görög gyík (Algiroides nigroGeoffr.) és a vándorpatkány (Epimys norvegicus punctatus D. a B.) és pannóniai gyik (AbleErxl.), házi egér (Mus musculus L.) és güzüegér (M. pharus pannonicus Gray). A Kígyók (Ophidia)
"Wagneri Eversm.); a földi kutyák közül 3 faj (Spa- rendjéből a vízi sikló (Tropidonotus natrix L.),
lax hungaricus Nhrg.. Sp. hungaricus transsylva- a kockás sikló (Trop. tessellatus Laur.), haragos
nieus Méh. és Sp. monticola syrmiensis Méh.); a mó zaménisz (Zamenis gemonensis Laur.), párduc
kusfélék közül a közönséges mókus (Sciurus vul sikló (Coluber leopardinus Bp.), szalagos sikló
gáris fuscoater Altum), közönséges ürge (Spermo- (C. quattuorlineatus Lacép.), erdei sikló (G. lonphilns eitellus L.) és m.irmota (Arctomys marmota gissimus Laur.), rézsikló v. sima sikló (CoroL.); a Denevérek íChiroptera) rendjéből 22 nella austriaca Laur.), macskakigyó (Tarbophis
faj, melyeknek túlnyomó többsége közép-európai, vivax Fitz.), kurta kígyó (Vipera berus L.), rákosi
•de van egy észak-európai (Vespertilio borealis vipera (V. ursinii Bp.) és a homoki vipera (>".
Nilss.) és négy középtengeri (Rhinolophus euryale ammodytes L.) fordul elő.
Blas., Myotis emarginatus Geoffr., Miniopterus
A kétéltűek (Amphibia) osztályából 16 faj él,
Sehreibersii Natt. és Myotis Capaceinii Bonap.) nevezetesen tíz békafaj (kecskebéka, gyepi béka,
fajunk is; a Rovarevők (Insectivora) rendjéből mocsári béka, erdei béka, zöld és bania varas
a vakondok (Talpa europaea L.), erdei cickány béka, levelibóka, ásó béka, vörös- és sárgahasú
(Sorex araneus L. és S. araneus tetragonurus unka), két szalamandrafaj (foltos és fekete sza
Herm.), törpe cickány (S. minutus L.), havasi lamandra) és négy gőtefaj (tarajos, hegyi, kö
cickány (S. alpinus Schinz), vízi cickány (Neomys zönséges gőte és Montandon gőtéje).
fodiens Schreb. és N. Milleri Mottaz), szálkásf arkú
A halak (Pisces) csaknem oly szabadon mozog
.cickány (Crocidura leucodon Herm. és Cr. mimula nak a vízben, mint a madarak a levegőben, de
Mller); a Patások (Ungulata) rendjéből a vad- azért elterjedésük mégis korlátoltabb, mert a víz
'disznó (Sus scrofa IJ. és Sus Attila Thomas), ne hálózathoz van kötve s ehhez képest a hal-fauna
mes szarvas (Cervus eiaphus germanicus Desm., egyazon állatföldrajzi régión belül is különbözik
C. eiaphus campestris Boteait és C. eiaphus mon- egymástól. A különbség különösen kirívó azokon
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a halakon, amelyek ivásra rendes vándorlásokat
tesznek a tengerből az édesvizekbe vagy megfor
dítva, de abban is nyilvánul, hogy az egyes folyamrendszereknek megvannak a maguk benszülött
fajaik, amelyek szomszéd folyamrendszerekből
hiányzanak. Hazánk vizei a Fekete-tengerbe sza
kadó Duna folyamrendazeréhez tartoznak; csak
a Poprád kivétel, mely a Kárpátok vízválasztóját
áttörve, a Dunajecczel s evvel együtt a Visztulá
val egyesülve, a Keleti-tengerbe szakad. Az euró
pai alrégió tőlünk nyugatra eső részének folyam
vendszerei ellenben, a Duna középeurópai mellék
vizei kivételével, a Földközi-, Atlanti-, Északi- ós
Keleti-tengerbe ömlenek. E tengerek vándorhalai
a fekete-tengeriektől különböznek; valamennyire
jellemző vándorhal az angolna (Anguilla anguilla
L.), az Északi- és Keleti-tengerre pedig az an
golnán kívül még a lazac (Trutta salai' L.), melyek
a Fekete-tengerben nem élnek; viszont a Fekete
tenger jellemző vándorhalai, a tokfélék (Acipenserini), az Északi- és Keleti-tengerben hiányza
nak. Énnek megfelelőleg hazánk vizeiből, a Pop
rád kivételével, hiányzik a lazac és az angolna,
vagy csak mint eltévedt vendég jelenik meg nagy
ritkán; ellenben jellemzők a tokfélék: a szintok
(Acipenser glaber Fitz.), kecsegetok (A. ruthenus
L.), söregtok (A. stellatns Pallas), fajtok (A.
schypa Güldenst), vágótok (A. Güldenstádtii
Brandt) és a vizatok (A. huso L.). Tengerjáró
vándorhahmk a folyami ingola (Petromyzon fluviatilis L.) is, mely közös hala egész Közép-Euró
pának, továbbá a garda (Pelecus cultratus L.),
mely azonban a Balatont, melynek egyik legjel
lemzőbb hala, sohasem hagyja el. Ichtiológusaink
még egy tengerjáró vándorhalról tesznek emlí
tést, a vándor alózáról (Alosa vulgáris Troschel),
de ez csak ritkaságszámba megy. Az egész palearktikus régió édesvízi hal-faunájára jellemző a
pontyfélék (Cyprinoidei) túlnyomó száma: hazánk
70 halfaja közül 31 tartozik a pontyfélókhez.
Faunánknak csupán hazánkra szorítkozó ge
rinces állatfaja voltakópen egy sincsen, de halaink
között több oly faj van, mely ha nem is szorítko
zik éppen csak hazánkra, mégis jogosan tekint
hető benszülött fajnak, mert a Duna vízhálózatán
kívül nem él; ilyen a magyar és német bucó,
selymes durbincs, leánykoncér s a dunai galóca.
Horvát-Sziavonországnak kút igazi benszülött
faja: a horvát csellé (Paraphoxinus eroaticus
Steind.) és a sokpénzű csabak (Telestes polylepis
Steind.).
II. Gerinctelenek. A gerinctelenek faunájá
nak általános jellemvonása megegyezik a gerin
cesekével. Legnagyobb számmal vannak a közép
európai fajok, amelyekhez hazánk földrajzi fek
vésének megfelelően keleteurópai és mediterrán
fajok elegyednek. Mai ismereteink szerint hazánk
területén összesen kerekszámban 20,000 (húsz
ezer) gerinctelen állatfaj él. Természetesen ezt a
számot az újabb vizsgálatok folyton szaporítják.
Eddigi adataink szerint a hazánk területén élő ge
rinctelen állatfajok a következők: Véglény (Pro
tozoa) 498, ebből 239 a csillós ázalékállatokra(Infusoria), 161 az ostoros állatkákra (Flagellata), 15
a spórás állatkákra (Sporozoa) és 83 a gyökérlábúakra esik (Rhizopoda). Tömlős állat (Coclentc-
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rata) 9, még pedig 3 hydroidea és 6 szivacsfaj. Fé
reg (Vermes) 641, ebből 152 lapos féreg (Plathelminthos), 231 fonálféreg (Xeniathelminthes), 71
gyűrűs féreg (Annelida), 4 mohállat (Bryozoa) és
173 kerekes féreg (Rotatoria). Ízeltlábú (Arthropodaj 18,432, ebből 241 jut a rákokra (Crustacea),
17,032 a rovarokra (Insecta), 1008 a pókokra
(Arachnoidea) és 151 a százlábúakra (Myriopoda).
A rovarok csoportjában legnagyobb fajszámmal
vannak képviselve a bogarak (Coleoptera), ezek
nek fajszáma 6043; a hártyásszárny úak (Hymenoptera) fajszáma 3155, a legyeké (Diptera) 2921, a
lepkéké (Lepidoptera) 2628, a félfedelesszámyúaké
(Hemiptera) 1643, a recésszárnyúaké (Neuroptera)
214, az egyenesszárnyúaké (Orthoptera) 173, az álrecésszárnyúaké (Pseudoneuroptera) 148 és az ösrovaroké (Apterogenea) 107. A pókok csoportjában
741 az igazi pókok (Araneae), 58 a kaszás pókok
(Opiliones), 175 az atkák (Acarina), 30 a skorpiók
(Scorpiones) és 4 a medveállatkák (Tardigrada)
meg a féregatkák (Linguatulidae) száma. A puha
testűek (Mollusca) állatköréből hazánkban 397
faj él, miből 379 jut a csigákra (Gastropoda) és
18 a kagylókra (Lamellibranchiata).
A vizeinket népesítő állatok szintén nem egy
aránt vannak hazánk területének összes vizeiben
elterjedve. Különbség van a hideg hegyi patakok,,
tengerszemek, havasi tavak s melegebb vizű, alan
tabb folyó patakok, folyók, tavak, lápok, mocsa
rak állatvilága között, bár e különbség főleg
az alsóbbrendű állatokon észlelhető. A halak leg
több faja megél a legkülönbözőbb természetű
vizekben; csak a lazacfélék élnek kizárólag hideg
hegyi patakokban és havasi tavakban. Héwizeinket néhány érdekes állat jellemzi, mely hideg
vizeinkben nem él; így a tarka géb (Gobius marmoratus) csak az O-Buda melletti s a keszthelyi
hévviz kifolyásában él; a nagyváradi püspökfürdő hévvízének pedig van egy nevezetes spe
cialitása, a Melanopsis Parreyssii nevű kis csiga.
Egészen meglepő sajátságos faunával tűnnek ki
az erdélyi (szamosfalvi, kolosi, tordai, vizaknai,
dévai stb.) konyhasós tavak. E tavak faunájának
legfeltűnőbb — mert szabad szemmel is látható —
állatjai közé tartozik több bogár ós néhány vizi
poloska, mely utóbbiak egyike, a Coriza Fussa,
az erdélyi sósvizek sajátos faja, továbbá az
Ephgdra macellaria nevű légynek töméntelen
mennyiségben élő lárvája; e légy eddigelé csak
Triesztből volt ismeretes, ahol lárvái egy vágó
hídnak a tengerbe ömlő kifolyásában élnek; végül
a sóféreg (Artemia salina) nevű kecses rákocska.
Még érdekesebb a tavak mikroszkópi állatvilága:
több apró rákocska, sodróféreg (Rotatoria) és vég
lény (Protozoa), amelyek közül több faj e vizek
specialitása, más fajok a szomszéd édesvizekben
is élnek, több faj végre a közelben sehol sem,
hanem csak az e tavaktól oly távol eső ten
gerekben él. Tipikus tengeri állatoknak előfordu
lása az erdélyi sóstavakban annál meglepőbb,
mert a nyugateurópai sóstavak faunájában ez a
tengeri jellemvonás nincsen meg, ellenben meg
van a Charkov melletti déli oroszországi sóstavak
faunájában, melytől az erdélyi sóstavak faunája
csak abban különbözik, hogy az orosz tavakban*
még több a tengeri faj, mint az erdélyiekben.
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Végül meg kell még emlékeznünk a barlangok
sajátságos állatvilágáról. Barlangjainkat a dene
véreken s ezeknek élősdiein kívül több állandóan
csak barlangokban élő vak állat lak ja: nevezetesen
az Anopthalmus- (12 faj), Quedius-, Pholeuon- és
Dn'meote-nemekbe tartozó bogárrajok, egy álskorpió (Blothrus), egy ászkaféle (Titanethes) s
egy Amphipoda-rák (Nyphargus), melyek közül
több faj eddigelé csak hazánk barlangjaiból isme-
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Az egyes vármegyék ós városi törvényhatóságok
népsűrűsége természetesen sokkal nagyobb hatá
rok közt ingadozik. Ha a törvényhatósági váro
sok népességét számon kívül hagyjuk, a várme
gyék népsűrűsége — a szélsőségeket említve —
á következő:
Legritkábban
Legsűrűbben
népesített vármegyék
85-2

Csik_

. _ 28-8

Pest . .
VI. Képesség.
29-5
84-7 Besztercze-Naszód
Csanád ...
36-8
84-3 Máramaros
A népesség száma. M. népességének száma Esztergom
38-1
82-8 Háromszék
Nyitra
első izben II. József császár alatt állapíttatott
81-4
Liptó
38-7
meg az 1785. évi népösszeírás által. Később 1840. Sopron ... . . .
— 79-8 Bogaras.
_ 3Sí»
79-6
Árva
39-0
Fényes Elek egyházi adatok alapján becsülte M. Vas ... ... ._.
77-8 Krassó-Szörény
42-1
— —
népénekszámát; 1850., 1869. években és 1880 Zala
75-6
Hunyad
...
43 • 5
Ugocsa ...
óta évtizedenkint népszámlálások foganatosíttat
tak. Ezek szerint a népesség száma volt (min A törvényhatósági városok népsűrűsége arány
maximumát Budapesten éri el,
denütt csak M.-ot értve, Horvát-Szlavonország talanul nagyobb;
ahol 1 kms-re 4538'0 lélek jut; utána legsűrűb
nélkül):
ben él a lakosság a következő városokban: Fiume
1785. évben
8.002,917 | 1880. évben 13.833,964
23717, Nagyvárad 13368, Pozsony 1042-7, Mis1840.
.
11.274,676 I 1890.
.
15.261,864
1850.
«
11.554,877
1900.
.
16.838,255
kolcz 970-7^ Temesvár 853-6, Győr 820'4 ; leg
1857.
c
12.067,183
1910.
•
18.264,533
ritkább a lakosság Debreczen (67'5), Kecskemét
1869.
«
13.663,691
(76-6),Hódmezö-Vásárhely (82'1) városaiban. Ez a
A népesség évi átlagos szaporodása volt e számarány a város határának nagyságától függ
szerint:
vén, voltaképen nagyobb jelentőséget nem lehet
az 1850—57. időszakban 0'63°/ 0
neki tulajdonítani.
az 1858—69.
«
0-98»/0
Nemi, családi és korviszonyok. M. polgári
az 1870—80.
•
0-11%
az 1881—90.
«
098%
lakossága közt volt 1910-ben 9.062,935 íóríl és
az 1891—1900. «
l-030/o
9.201,598 nő; ezer férfira tehát 1015 nő esett, míg
az 1901—10.
•
0-85»/o
tíz évvel előbb 1011. A női nem az ország legna
A népességnek országrészek szerinti száma és gyobb részében túlsúlyban van; Erdély nagyszaporodása volt az ntolsó két évtizedben :
részében azonban több a férfi, mint a nő s a leg
kevesebb Csik (1000 férfira 922), Udvarhely (942),
|
Jelenlegi népesség
OrszágTész
Hunyad (954), Besztercze-Naszód (969), Három
I
1890
1900
1910
szék (972) és Szolnok-Doboka (971) vármegyék
.1 2.771,294 2.923,401 3.084,404 ben van. Kevesebb nő, mint férfi van még a
Dnna balpartja ...
. . 1.889,099 2.049,611 2.175,924 Dunántúl egyes vármegyéiben és elszórtan más
Duna-Tisza köze
_.
2.778,514 3.284,233 3.769,658
. 1.529,259 1.674,241 1.769,681 vidéken is. Másutt mindenfelé a nők vannak
Tisza balpartja
... . .
2.076,803 2.336,104 2.594,924 túlsúlyban, így nevezetesen az egész felföldön
Tisza-Maros szöge
. . 1.918,623 2.054,712 2.141,769 tetemes a nők többlete; a maximum Trencsén
Királyhágón túl
.. .
2.267,935 2.476,998 2.678,367
Fiume
.
30,337
38,955
49,806 (1176), Sáros (1137), Árva (1134), Szepes és Zem
Magyarország . .] 15.261,864 16.838,255 18.264,533 plén (1129), Abaúj-Torna (1109), Liptó (1117)
vmegyékre esik, ami kétségtelenül annak tulaj
A népesség szaporodása eszerint a Duna-Tisza donítandó, hogy ezekből a vármegyékből igen sok
közén volt a legnagyobb, ahol főleg Budapest és férfi vándorol ki. Családi állapot tekintetében összePest vármegye népességének nagymérvű gyara iratott 9.753,540 nőtlen, 7.345,362 nős, 1.128,979
podása okozta a nagy lendületet.
özvegy és 36,652 elvált. A kor tekintetében van
Népsűrűség és a népesség tömörülése. 35-5°/o 0—15 éves, 56-3°A> 15—60 éves és 8-2»/o
M. népsűrűsége nem mondható nagynak.2 Az egész 60 éven felüli. Az előző népszámlálások eredmé
országban átlag 64-6 lélek esik 1 km -re, míg nyeivel összehasonlítva, feltűnő az idősebb kor
1890-ben 539,1900-ban 59\5. Az egyes ország osztályok viszonylag erős szaporulata szemben a
részek közül a Duna-Tisza köze (1044) és a Duna fiatalabb korosztályban állók arányának csökke
jobbpartja (69'2) van legsűrűbben népesítve, leg nésével. A városokban a fiatalabb korosztályok
ritkábban Erdély (46'3) és a Tisza balpartja (59-0). jóval kisebb, a magasabbak (különösen a 15—40
Az országrészek népsűrűségének 20 év alatti vál évesek) sokkal nagyobb arányban vannak kép
tozásai a következő adatokból tűnnek ki:
viselve, mint a vidéken.
Szülőhely és honosság. M. lakói közt talál
1890
1900
1910
tatik szülőhelye szerint: (1900) 11.786,403 helybeli
Dnna jobbpartja
59-5
65-6
69'2
(74-4%),2.853,719azonvm.-beli(16-9%). 1-917,121
Dnna balpartja
57-4
62-3
66-1
más vmbeli(ll-370), ebből 35,515 horvát-szlavónDuna-Tisza köze
. .
77-0
90-9
104-4
Tisza jobbpartja
_ 48-0
52-6
55-6
országi, továbbá 194,852 ausztriai és 41,508 kül
Tisza balpartja
479
53-9
59-9
földi születésű. A közlekedési eszközök fejlődé
Tisza-Maros szöge
52-8
56-6
59-0
sével mind nagyobb azok száma, kik szülőhelyü
Királyhágón t ú l . . .
... 3 9 2
42-9
46-8
ket elhagyva, más községben telepednek meg;
Magyarország
53-9
59-5
64-6
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innen van, hogy a helybeli születésűek arány Pozsony (105), Arad (100) városokban él legtöbb
száma állandóan csökken, ellenben az idegen zsidó.
születésűek arányszáma fokozódik. Legkevésbbé
Nemzetiségek. M. nemzetiségeinek számát
mozgó természetű Erdély népessége, hol a népes első ízben 1840- Fényes Elek állapította meg az egy
ségnek 81'6%-a helybeli születésű; legmozgal házi névtárakból; azután az 1850. évi népszám- •
masabb ellenben a Duna jobbpartja, ahol a népes lálás szintén kimutatta a nemzetiségeket, de a
ségnek csak 681%-a született lakóhelyén. Nagy magyarságra nézve ellenséges irányzattal. 1870.
különbségek vannak e tekintetben vidék és város Keleti Károly a tanköteles gyermekek anyanyelve
közt; míg a vármegyékben a népesség 75'3%-a szerint kiszámította M. nemzetiségeinek létszá
helybeli születésű, addig a 25 törvényhatósága mát, végül 1880 óta a népszámlálások a nem
városban csak 536, sőt Budapesten csak 38'2°/° zetiséget is felvették kérdéseik közé. Ez adatok
(Kassa 40-5, Hódmező-Vásárhely 907). A kül alapján volt a nemzetiségek száma:
földiek közül legtöbb volt a
1880
1870
1890
1900
1910
1840
németországi (10,818, ebből po
rosz 2499, bajor 1319), olasz Magvar
7.357,936
8.651,520 9.944,627
6.404,070
4.807,608 6.163,438
országi (5771), svájci (1151), Német
1.200,451 1.820,922 1.870,772 1.990,084 1.999,060 1.903,857
1.683,698 1.817,230 1.855,451 1.896,665 2.002,165 1.946,357
romániai (6460), bulgáriai (1481) Tót
2.202,542
2.469,918 2.403,041 2.589,079
2.798,659 2.948.186
Ólán
és szerbiai (2260).
442,903
469,421
353,229
379,786
424,774
464,270
Rutén
108,199
206,655 V 639,986
194,412
191,432
194,808
Hitfelekezetek. M.-on szá Horvát
324,186
267.845
495,133
437,737
461,516
Szerb
mos hitfelekezet van képviselve; Egyéb
446,089
4,421
223,054
259,893
333,008
401,412
túlsúlyban ar. k.-ok vannak, kik Összesen — 11.274,676 13.219,350 13.749,608 15.162,988 16.838,255 18.264,533
az egész lakosságnak közel felét
E szerint a nemzetiségek százalékos eloszlása a
teszik. Az 1910. évi népszámlálás szerint volt
következő volt:
9.010,305 = 49-3°.'„
római katolikus
görög katolikus
görög keleti
ágostai e v a n g é l i k u s
református—
unitárius
zsidó
egyéb _ —

.
.
.

2.007,916
2.333,979
1.306,384
2.603,381
74.275
911,227
17,066

= 11-0%
= 12-8%
= 7-1%
= 14-3%
=
0'4°/ 0
=
5-0%
= 0-1%

Földrajzi eloszlásukat illetőleg kiemelendő,
hogy a róm. kat.-ok az ország szivében és Ny.-i s
É.-i részében vannak legnagyobb számmal, ahol
a túlnyomó többséget alkotják ; legkatolikusabb
vármegyék Zala 92-9, Heves 89'0, Mosón 875,
Trencsén 87-4, Árva 88'6, Pozsony 87"4%-al, leg
kevesebb katolikus az oláh és rutén vármegyékben
van, ahol arányszámuk 3-2%-ig (Fogaras, NagyKüküllő) száll alá. A görög kat.-ok ÉK.-i M.-on
és Erdélyben élnek legtömörebben; a maximumot
Máramarosban(71'l°/o), Ugocsában (627) és Szol
nok-Dobokában (617) érik el. A görög keletiek
Erdélyben ós D.-i M.-on a legszámosabbak; leg
erősebben Krassó-Szörény (72'4), Fogaras (65'0) és
Hunyad (63"9) vármegyékben vannak képviselve.
Az ág. ev.-ok majdnem az egész országban vannak
elszórva, de abszolút többséget még Turócz vár
megyében sem tesznek (49-6%); nagyobb szám
mal laknak még Liptó (405), Zólyom (31-8) és
Gömör (307) vármegyékben, Békésben (35'4) és
Erdély D.-i részében (41—42%). A reformátusok
ellenkezőleg az ország szivében, a Dunántúl és
Erdély magyar vidékein tömörülnek; legtöbb van
Hajdú vrnegyóben (76°/°), Háromszékben (41%),
Maros-Tordában és Biharban (38—39%). Az uni
táriusok csak Erdélyben laknak nagyobb töme
gekben, de az egy Udvarhely vmegyét kivéve
(ahol a lakosság 22-9%-a unitárius), e hitfeleke
zet hívei még csak öt vmegyében tesznek 3%-nál
többet. Az izraeliták az egész országban el van
nak terjedve; legtöbb van Máramarosban (23'6%),
Beregben (15'2), Ungban (10-9), Zemplénben (96%);
a városok közül Nagyváradon 23-6% (15,155 fő),
Budapesten 23-0% (203,687), Szatmár-Németiben
(206), Miskolcz (20'0), Kassa (15-2), Kolozsvár
(11-6), Maros-Vásárhely (108), Komárom (107),

1900
Magyar
Német
_ ...
Tót
Oláh . . .

I 51-4
| 11-9
| 11-9
I 16-6

1910 ll
54-5 j Rutén—
10-4 f Horvát
10-7 S z e r b . . .
16-1 || Egyéb

1900

1910

2-5
l'l
2-6
20

2-5
11
2-2

A magyarság térhódítása eszerint az összes
többi nemzetiségekkel szemben szembeötlő; vala
mennyi nemzetiség közül ez van legerősebben el
terjedve. Az egyes nemzetiségek eloszlása a kö
vetkező adatokból tűnik ki:
:
i
i
i toob
; 1-10 10-20 eű-30 30-40 40-505O-0OCO-75 75-90 mint
!
i
1
í
1
1
íüázalékkal vannak képviselve hAny vár megyében

__J_!°.

A magyarok
A németek
A tótok
Az oláhok
A ruténok
A horvátok
A szerbek

_

8
30
10
3
2
i
3

8
8
2
4
1
2
2

6
7
4
1
1

6
3
2
3
2

1

1

4
1
1
i
2

8
1
3
1

5

9

9

—
2 —
3 —
1
6
4
—
— —— —

A földrajzi eloszlás tekintetében megemlítendő,
hogy a magyarok két nagy főtöniegben laknak.
A magyarság főzöme egy összefüggő tömegben a
nagy magyar Alföldet s ezzel kapcsolatban a kis
magyar síkságot és a Dunántúl legnagyobb részét
lakja. E magyar-lakta óriási területet É.-on Po
zsony, Nyitra, Losoncz, Rozsnyó és Ungvár; K.-en
Szatmár-Németi, Nagy-Várad, Gyula és Arad:
D.-enÓbecse, Zombor és a Dráva folyó; Ny.-on nz
Alpok végső ágai, vagyis Szentgotthárd, Szombat
hely és Sopron városai jelölik; de tiszta magyar
nak, ahol más nemzetiség nem vegyül közbe,
voltakópen csak a két magyar Alföld és a Dunán
túl egy része nevezhető. A magyarság közt holyenkint ugyanis nagy másnyelvű népszigetek
vannak elhintve; így a Dunántúl két nagyobb
német terület van a magyarság közt, egyfelől1
Tolna és Baranya vmegyékben, másfelől a Magya;
Középhegységben a Bakonytól egészen Buda
pestig, ahol a németség a Duna balpartjára is
átlép. Tetemesebb németség vegyül a magyarok
közé Bács vinogyóbon is, ahol egyébiránt a szerb

McbnezŐTasárTiety...
Kassa- .. Kecskemét
Kolozsvár
_...
KüTnáronv
Maros-Vásárhe^r
MisTwlcz
NagyváradPancsora,
Pécs...
Pozsony-.
SeZmecz-ésJiélaoáriya
SoproTL
SzabadkaSzatmár-Németi- .
Szeged
SzékesfeJiermr
Temesvár
Újvidék.
Tcrsecz
Zombor
íszck,
Várasd
7agrab
limorar.

GJÖT....

02
72
0'7
28
56
2'/
IS
22
339
12S
419
30
5TI
20
J'S
22
lö
436
176
496
71
359
44
36
'6S3

26

Arad.
69
Baja83
Jiudapesb
90
Debreczen, . ,,.... . 07
Fiume*-.
. -.. 47

Törvényhatósági joggal
felruházott városok

Törvényhatósági joggal
felruházott városok
Auid
730
Baja,
799
JtudapesL
859
Debreczav
985
J-wm&...
~. 130
Györ._..
949
Mdmezö-Yásáfkéb[;„-99'2
Kassa7őyt
Kecskemét
989
Kolozsvár..,
834
Komárom,
892
Maros -Vásárheif.
893
Miskölcz
...... 95'4
Nagyvárad,
_
9fí
Puncsom162
Pécs
836
Pozsony..
W6
Selnia>z-ésB3abámfa,/tT8
Sopron,
442
Szabadka,
588
Szaünár-KémetL.
949
Szeged
959
Székesfehérvár
96'S
Temesvár
394
Újvidék,
391
Versecz
142
Zomior....... ....
330
Kszék,
119
Tarasd
3'5
Zágráb
,57
Zimoriy.
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elem is erősebben lép fel. Az ország szívében, ségek összefüggő nagy területeken túlnyomó tö
Budapest körül fel egészen Esztergomig és Nóg megben élnek, másfelől ugyanazon a vidéken több
rádig, lefelé pedig Pilis és Alberti feló a tótság nemzetiség sűrűn keveredve fordul elő. Mindamel
terjeszkedik kisebb-nagyobb, de kevéssé össze lett egyik nemzetiségnek sincsen oly nagy kiterje
függő szigetekben; ugyanily nagyobb, de elszige désű, összefüggő és idegenektől kevéssé tarkított
telt tót területek vannak az Alföldön is, Szarvas, területe, mint a magyar fajnak, mely 31 várme
Csaba, Bánhegyes, Nagylak körül, Bács vmegyó- gyében abszolút többségben van, míg az oláhokben pedig a Duna közelében, sőt egyes apró tót csak 11, a tótok 9 s a németek 1 vármegyében
foltok a Nyírségben, Borsod és Heves vmegyék- teszik a népesség nagyobbik felét, a többi nemze
ben is vannak. A magyarság második nagy terü tiségek pedig egyik vármegyében sem vergődnek
lete a Székelyföld, ahol a magyar (székely) elem túlsúlyra. Tekintetbe veendő még, hogy a ma
Csík, Hároniszék.Udvarhely és Maros-Torda vme gyarság ezenfelül 4 vármegyében relatív többség
gyékben összefüggő és csak helyenkint az olá ben van; továbbá, hogy a városok a magyarság
hokkal tarkított tömegben él; e magyar terület gócpontjai, mivel0 a 27 törvényhatósági városban
legnyugatibb állomásának Maros-Vásárhely te a népesség 73'7 /o-a (isso. 61'9%), magyar; az
kinthető. Innen Ny. felé a magyar elem ugyan előbbiek közt legmagyarabb Kecskemét (98'9%),
szintén elég gyakori, de oláhokkal annyira ve Hódmező-Vásárhely (99'5), Debreczen (98'5), Szé
gyítve van, hogy összefüggése egyes erösebb ma kesfehérvár (96'5) és Szeged (959); legkevésbbé
Verseez (14'2), Pancsova (16'2) és Fiume
gyar gócok dacára is (minő Kolozsvár, a Kalota magyar
szeg, Torda, Toroczkó, Nagyenyed vidéke) erősen (13-0); a rendezett tanácsú városok közül leg
meg van szakítva, bár a magyarságnak Szilágy magyarabb Hajdúböszörmény, Nagykőrös, Kis
somlyó és Nagykároly felé való terjeszkedése kunfélegyháza, Jászberény, Kisújszállás, Túrkeve,
Karczag, Szentes, Hajdúnánás, Gzegléd, Kiskun
•ezért felismerhető.
Az ország szívét elfoglaló magyar elemet kö halas, Makó, Szolnok, Gyöngyös, Kézdivásárhely
röskörül különböző nemzetiségek övezik. Ny.-on és Mezőtúr, mind 99—98°/o magyar lakossággal;
(Stájerország és Alsó-Ausztria feló) a vendek legkevésbbé magyar Szepesolaszi, Szakolcza, Sze(Zala és Vas vmegyókben), németek (Vas, Sop pesváralja. Modor, Újbánya, Breznóbánya, Szász
ron és Mosón vmegyékben) és ezek között liorvátok sebes és Szentgyörgy. A nem magyar ajkú lakos
laknak, a németek közt a magyarság (a vasvárme ságból a törvényhatósági városokban 43'4% (i880.
gyei Őrségben) kis szigetet képezvén. A Duna 29'2) beszéli a magyar nyelvet, az egész ország
balpartján Pozsonytól kezdve Ungvárig a tótok ban ellenben csak 16-4°/0 d880. ll'l), mi világo
nagy tömege következik, melyben néhány na san arra mutat, hogy a városok a magyaroso
gyobb német sziget van, ú. m. Németpróna, Besz- dásnak főgócai és oszlopai. A magyarul beszélők
tercze- és Körmöczbánya vidékén, Felső-Szepessé- összes száma volt (isso.) 7.221,841, ellenben 1910.
gen és Alsó-Szepességen, míg magyarok csak már 11.820,416, vagyis akkor 52\5, most 64'7°/o;
elenyésző csekély számban vannak a tótok közt a törvényhatósági városokban a magyarul beszé
•elszórva. A tótok mellett és köztük Szepes vme- lők százaléka az utolsó évtizedben 80'4-ről 85 l-re
gyétől kezdve, eleintén csak a határszélen keskeny emelkedett.
•övben, utóbb mindjobban szélesedve élnek a ruté
Hivatás és foglalkozás. Az 1910. évi nép
nok, kik Ung, Bereg és Máramaros vmegyókben számlálás szerint M. lakossága foglalkozás sze
összefüggő nagy tömeget képeznek, csak helyen rint a következőképen oszlott meg:
kint németekkel keverve. Máramarostól kezdve az
oláhságot találjuk, mely nemcsak egész Erdélyt
1 Kereső Eltartott Összesen
(a székely vármegyék kivételével), de a szomszé- Őstermelés
1 4.655,576
6.743,546 11.399,122
71,214
139,195
210,409
<ios magyarországi vármegyéket is lakja, Szat- Bányászat és kohászat 1
Ipar
_.
1.346.72S 1.759,311 3.106,039
már-Németi, Nagy-Várad és Arad városáig és Kereskedelem és hitel
278,104
395,543
673,647
D. felé az Aldunáig. Területén jelentékenyebb ma
188,111
397,416
585,527
379.023
630,469
gyar szigetek vannak Felső- 03 Nagybánya, Szi Közszolir. és szabad fogl.j 251,446
Véderő
„ _ . . . ...
122,333
22,217
144,550
lágysomlyó, Bánffyhunyad (Kalotaszeg), Torda, Napszámosok
k. m. n.
[
203,085
250,292
453,377
Toroczkó vidékén; a németek két helyen képez Házi cselédek
|
366,376
38,693
405,069
388,324
655,624
nek nagyobb tömegeket, egyfelől Erdély D.-i ré Egyéb és ismeretlen t'ogl.lj 267,300
Összesen
;[ 7.750,273 10.513,500 18.263,833
szében, a régi szász székekben, ú. m. Szászsebes,
Nagyszeben, Medgyes, Segesvár, Újegyház, NagyEszerint a népességnek 62'4%-a (1900-ban. 66-5)
•sink ós Kőhalom vidékén és a Barczaságon foglalkozik őstermeléssel, l-9°/o (0'9) bányászat
(Brassó), másfelöl Besztercze-Naszód vmegyében. tal, 170 (14-3) iparral, 3-2 (24) kereskedelem,
Elég gyakori ezenfelül a német elem Krassó-Szö- mel, 3'2 (2'4) közlekedéssel s 3-4°/0 (31) tartozik
rény vmegyében és az oláhok és magyarok-lakta a szabad foglalkozásokhoz. Az őstermelő népes
vidékek között Torontál és Temes vmegyékben. ség a városokban igen csekély (Budapesten csak
A Maros-Tisza közén a bolgárok (Krassova, Vinga, l'3°/0, a törvényhatósági városok közül 16-ban
Óbesenyő vidékén) és szerbek is tömegesebben 10°/o-on alul marad, legnagyobb Hódmező-Vásár
élnek. Négy nagyobb örmény kolónia van Erdély helyen 64'1, Kecskeméten 582 és Szabadkán
ben (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószent- 53'5°/o); az ipari és forgalmi népesség térfogla
miklós és Csikszépviz), Szolnok-Doboka, Kis- lása az utolsó időben igen általános volt, kivált
Küküllő és Csik vármegyékben.
a városokban; a legmagasabb arányt Fiume mu
M. eszerint nemzetiségek tekintetében felette tatja (69'4%). kivált a kereskedelem ós közleke
kevert ország, melyben egyfelől egyes nemzeti dés révén, utána következnek Budapest 68'5%1-kal
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és 'Győr, Pozsony, Miskolez és Arad több mint
60%-kai: a mezőgazd. jellegű városokban már
csak 22—27°/0 közt mozog. A vármegyék közül
az északi felvidék
egy nagy összefüggő területén
(Zólyom 38-40/0, Szepes, Liptó, Gömör, Turócz)
van az ipar-forgalom legjobban kifejlődve (több
mint 30°/0) és ezt- csak Budapest környéke és
Brassó vmegye (37 4°/c) haladja meg. A kereske
delemmel foglalkozók arányszáma legerősebben
az északkeleti felvidéken növekedett, ahol a túl
nyomóan kereskedelemmel foglalkozó izraelita
lakosság mutatja a legnagyobb szaporodást; a
váTOSok közül a kereskedők aránya legnagyobb
Budapesten (15-0°/o), Nagy-Váradon (12'9), Fiúmé
ban (14'8), továbbá Győr, Pozsony, Újvidék, Kassa,
Miskolez városokban. A közszolgálathoz és sza
bad foglalkozásokhoz tartozók aránya legnagyobb
Kolozsvárt (121°/0), Maros-Vásárhelyen (11-8),
Sopronban (108). Kassán (106) és Budapesten
(10"2%), a vármegyék közül azokban, amelyekben
a felekezetek keverődésénél fogva az egyházi és
tanügyi személyzet nagy (pl. a Királyhágón túl).
Népesedési mozgalom. A házasságkötések
száma óvenkint 160—170,000 között szokott in
gadozni és volt:
1910-ben
1911-ben
1912-ben _

.

158,299
171,354
. 161,105

ezer leiekre
8-7
98
8-2

Az egyes országrészek közül legtöbb házasság
köttetett (1912) a Duna-Tisza közén (96), legkeve
sebb a Tisza jobb partján (78); A vegyes házas
ságok száma volt (1912) 22,107 vagyis 13'7%;
szamuk az évek folyamán lassan emelkedik. A
vegyes házasságok aránya a városokban jóval
nagyobb. A felbomlott házasságok száma 110—
120,000 szokott lenni évenkint (1912: 121,091),
ezek legnagyobb része a halál által bomlik fel,
mig az elválások száma, mely régebben 1200 kö
rül volt, 1912-ben már 8187 volt.
A születések száma évenkint 650—680,000 kö
zött szokott ingadozni és volt:
ezer lélekre
1910-ben ...
1911-ben ... ...
1912-ben

644,012
688,082
„ 665,093

35-4
S4-8
36-0

A születések aránya állandóan csökken; míg a
kilencvenes években még 42 élveszületés jutott
ezer lélekre, addig azóta állandóan 34 és 37 közt
ingadozik az arány. Az egyes országrészek közül
legtöbb születés esik a Tisza balpartjára (41 8) és
a Tisza jobbpartjára (364), legkevesebb a Duna
jobbpartjára (32"2) és a Tisza-Maros szögére (332).
A0 városokban a születési arány általában 4—
5 /o0-kel kisebb, legkisebb Komáromban és Pécsett
(21/5 és 23-1). A hitfelekezetek közül a legnagyobb
születési arany a gör. katolikusoknál és a róm.
katolikusoknál van, a legkisebb a zsidóknál. A
törvénytelen születések száma 60—65,000 szokott
lenni, vagyis az összes születések 90—9'5%-a,;
legtöbb a gör. keletieknél (15'3%), a zsidóknál
(14-4) és az unitáriusoknál (11-0), legkevesebb az
ág. evangélikusoknál (5'7). A városokban a tör
vénytelenek aránya jóval nagyobb, de a különb
ségek e tekintetben feltűnő nagyok : mig Szabad
kán ós Hódmező-Vásárhelyen csak 5—6°/„, addig
Pozsonyban, Nagy-Váradon s Temesvárt 20—
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2570. sőt Budapesten 30-on felül is van, aminek
oka abban rejlik, hogy az alföldi városokban a
népesség túlnyomó nagy zöme házasságban él, a
fejlettebb városokban azonban igen nagy a há
zasságban nem élők száma.
A halálesetek száma 420—450,000 között szo
kott ingadozni és volt:
ezer leiekre

1910-ben
1911-ben
1912-ben

... 426,022
455,006
425,124

234
24-8
2S'0

A halálozás aránya évről-évre csökken s míg a
kilencvenes években 30-on felül volt, most állan
dóan 23—25 közt ingadozik. Az egyes ország
részek között legtöbb haláleset jut a Tisza balpart
jára (28'6) és a Tisza-Maros szögére (23'9), leg
kevesebb a Duna jobbpartjára (21'1). A városok
halandósága egészben véve nagyobb, még pedig
azért, mivel a városi kórházakban sok idegen
ember hal meg, de vannak városok csekély ha
landósági koefficienssel is; legnagyobb a halan
dóság Nagy-Váradon, Pécsett, Szabadkán (26—
27); legkisebb Budapesten (18'7) és Sopronban
(188). A hitfelekezetek közül a halandóság leg
kisebb a zsidóknál és unitáriusoknál, legnagyobb
a görög keletieknél és a róm. katolikusoknál. A
gyermekhalandóság igen nagy, az elhaltak 41—
45°/„-a öt éven aluli gyermek szokott lenni s az
élveszülöttek 26—30°/0-a ötödik évén alul hal el.
A javulás az újabb időben e téren is igen jelen
tékeny. Az országrészek közül a-gyermekhalandó
ság a Tisza-Maros szögében (29 5) és a Tisza balpartján (27'7) a legnagyobb s a Dana jobbpartján
(24'7) a legkisebb. A hitfelekezetek közül a zsidók
nál hal meg legkevesebb (167) gyermek, a gör.
keletieknél legtöbb (33 2). A halálokok közül a
fertőző betegségek szednek sok áldozatot, kivált az
alföldi városokban, míg az észak- és nyugatma
gyarországi városok helyzete kedvezőbb. E téren
is azonban nagy javulás állapítható meg.
Anéf ességtermészetesszaporodásanagy inga
dozásoknak van alávetve, átlag azonban 190—
240,000 lélek közül mozog; 1910—1912-ig volt
217,990, 183,076 és 239,969, vagyis ezer lakóra
120,100 és 130; legnagyobb a zsidóknál, leg
kisebb az ág. evangélikusoknál és görög keletiek
nél. Az alföldi városokban igen nagy, ellenben a
műveltebb városokban jóval csekélyebb.
Vándormozgalom. Hazánk'népessége élénk
vándormozgalomban él; egyfelől jelentékeny
belső vándorlás folyik, melynek folytán a vár
megyék lakossága kölcsönösen kicserélődik 8
különösen a városok magukhoz vonzzák a körü
löttük elterülö,demóg a távolabbi vidék lakosságát
is, másfelől az ország határain túl is halad a
mozgalom. Külföldről hazánkba csak jelentéktelen
bevándorlás folyik, annál nagyobb arányú azon
ban népességünknek külföldre való kivándor
lása. Ez négy irányba folyik. A Dunántúl nyu
gati vármegyéi Ausztriába és kivált Bécsbe ván
dorolnak; a Dunántúl déli vármegyéiből, valamint
Bács-Bodrogból és Torontálból Horvát-Szlavónországba özönlik a népesség. Erdély K.-i és D.-i
határmegyéinek népét Románia (főleg Bukarest)
vonzza. Végül a felföldről, nevezetesen eleintén
Szepes, Sáros, Abaúj-Torna, Zemplén, Ung, Gö
mör és Liptó vármegyékből, újabban azonban az
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ország egész területéről nagy néptömegek vándo
rolnak az Északamerikai Egyesült-Államokba. A
rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a
Magyar birodalomból kivándorolt:
1886—1890 években
1891—1895
•
1896—1900
.
1901—1905
1906—1910
«
1911—1912
«

141.535 egyén
125,023
•
159,718
•
550,950
«
685,942
.
194,170
«

VIT. ő s t e r m e l é s , b á n y á s z a t .
Mezőgazdaság. M. népességének legnagyobb
része az őstermelést íizi, ebben pedig a mezei
gazdálkodásnak van legnagyobb tere és fontos
sága ; ez volt a nemzet eredeti foglalkozása s je
lenlegi (1910) népességének 64-5%-a is ennél ta
lálja meg életfentartását. M. területe oly szeren
csés alakulású, hogy legnagyobb része a terme
lésre alkalmas, a folytonos talajjavításokkal pe
dig ez a rész (1850 után 84°/o) ma már 94'9%-ra
emelkedett. A 28.239,051 ha. összterület műve
lési ágak szerint való megoszlása (1912) a ka
taszter szerint:
szántóföld _
kert
—
rét
KZÖ1I6 — ..
legelő — ...
erdő — __.
nádas — ...
nem termő

... 12,605,037 hektár =
376.047
2.707,818
288.563
3.359,136
7.384,007
61,458
1.456,985

44-64%
1'33%
9-59%
l-02«/„
il-90°/„
26-15%
0-22%
5.157,,

Az idők haladásával a művelési ágak közül
a szántóföldek ós a kertek területe szaporodik,
ami a belterjesebb művelés terjedésének a jele.
A szántóföldek jobb kihasználása megnyilvánul
abban, hogy mlg 40 évvel előbb 21-6% feküdt
ugarban, ma az leszállott 8'17%-ra.
Az ország mezőgazdasági termeléséről s annak
fokozódásáról csupán a legfontosabb gazdasági
növények után az alábbiak adnak képet.
A learatott terület s a termések voltak :
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terjesebb gazdálkodásnak köszönhető. Közép- és
nagybirtokainkon legnagyobb részben már a
helyes váltógazdasági rendszer honosult meg; a
nép ugart tartó nyomásos gazdálkodása is helyet,
adott igen sok helyen már a helyesebb vetésfor-''
góknak. A táblázatban felsorolt növényeknél
látható az egyes növények nagy térfoglalása, de
ezenkívül tekintélyesenmegnövekedettmóg egyes
iparnövények: len, kender, komló, cirok, hüve
lyesek, olajmagvak, mezei zöldségfélék (bolgár
kertészet) s fűszernövények: paprika, hagyma és az
értékes takarmánymagvak termelése is. Szántó
földi termelésünknél a kalászosak 57'54%-át, a
tengeri 20'85%-át, együtt 78-39»/0-át teszik a
learatott területnek. A bevetett területből az
utóbbi 5 év (1908—12) alatt átlagosan 1-45%.
esett áldozatul az elemi csapásoknak. Mezőgazda
sági évi termelésünk értéke (1912) 4816 millió
koronát képvisel. A rétek, kaszálók ós legelők
javításában, helyes kezelésében és kihasználásá
ban örvendetes haladás látható. A legelőhiányban
szenvedő községek legelők megszerzése céljából,
állami támogatásban részesülnek, így 1912-ben
30 község 8390 katasztrális hold legelő törlesztéses megszerzésére 60,730 korona, 2-40 község
pedig 88,277 katasztrális hold legelőj a vitáshoz
289,592 korona államsegélyt kapott. A 19 kultúr
mérnöki hivatal évente 25—30,000 holdon végez
Majjavítási munkálatokat, mikből legnagyobbrész: 95% Iecsapolásra, a többi pedig alagcsövezésre, öntözésre, vízmosások megkötésére
esik. Lásd még Birtokmegoszlás, Földbirtok
Gabonakereskedelem, Gabonatermelés, Legelör
Rét, Talajjavítás.

Szőllészet. M. ez ősi és fontos mívelési ága.
tudvalevőleg a 40 év előtt fellépett íilloxera által
rendkívül nagy károkat szenvedett és területe is
emiatt nagyon megfogyatkozott. Míg ugyanis
hazánknak szőllöterülete a filloxera pusztítása
előtt 367,653 hektár volt, ez 1895-ben leszállott
202,865 hektárra, tehát 44% veszteséget szen
vedett. Azóta a filloxera
ellen való sikeres véde
1912. évben
1870—79-ig
kezéssel részint a ki
átlag
átlag
összes
összes
Termény
pusztult szőllők felújít
termés
termés
terület
termés
termés
terület
ha.-kint millió q tattak, részint új s kü
ha.-kint millió q
hektár
q
q
lönösen homoki terüle
tek telepíttettek be, úgy,
12-34
47-2
7-00
15-80 3.540,373
Búza—
—
— 2.259,456
12-45
13-7
1.510,630
6-50
9-72 1.131,033
Rozs és kétszeres
hogy az anyaország szől
15-30
15-8
930,886
7-38
6-81 1.053,372
löterülete már 1912-ben
5-40
5 9 3 1.000,724
1110
11-1
Zab " " . _ . ~
- — 1.057,089
319,149 hektárra emel
7-70
0-35
13,492
10-50
00-14
45,370
Köles
8-55
14-45 2.437.247
18-70
44-8
1.683.122
Tengeri —
kedett. A területhiány
7-37
0-28
45,801
15-10
00-47
88,749
Magbükköny
a régihez képest még
5-62
0-50
20,732
8-00
00-16
89,113
Repce
mindig 48,000 hektár,
7-90
0-45
00-76
56,410
48.528
15-71
Dohány . . . „
— —
9-66
53-8
de a telepítés az utóbbi
389.904
21619,298
87-00
Burgonya
—
3-17
172,259 278-41
47-9
Cukorrépa
—
22,169 140 •—
10 év (1903—1912) ada
5-28
72-1
Takarmányrépa
50,125 104-—
219,336 327-77
tai szerint átlag évi 8000
3-63
2S-5
Lucerna és lóherfélék
142,428
25-2
535,272
44-00
hektárral halad. Az or
2-86
Zabos bükköny stb., széna
130.227
21-8
402,229
36-30
14-6
szág jelenlegi szőllöterülete termőhely szerint
Az utóbbi 20 év (1893-1912) alatt átlagter így oszlik meg:
méseink voltak hektáronkint: búzából 1218,
rozsból 11-20,
árpából 12-55, zabból 11-04, tenge
immúnis homoktalajon áll
...
131,946 ha.
nem immúnis talajon
«
187,203 «
riből 14-80, burgonyából 77'43 q. Terméseink vi
szonylagos és általános emelkedése nemcsak a
Ez utóbbiból a hegyi szőllők tesznek 137,583"
szántóföld nagyobbodásának, hanem a jobb talaj- ha-t, aeík- és lapályszőllők pedig 57,620 ha-t A nem.
mlvelésnek, teljesebb trágyázásnak, műtrágyák immúnis talajon álló szőllőkből amerikai veszalkalmazásának s általában az okszerűbb s bel szőkkel van beültetve 109,348 ha, európai vesz-
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kökkel pedig- 77.855 ha. Az immúnis homokterü mértékben termel ós oszt ki, a gyümölcstermés
leteken a szöllő térfoglalását különösen az tün jobb értékesítése végett a készleteket nyilván
teti ki, hogy a fllloxera pusztítása előtt csak tartja s az árakat közli; a termés feldolgozására
47,000 ha. homoki szöllő volt; az új ültetések aszalókat ad ki, távolabbi szállításhoz csomago
legnagyobb része: 96,791 ha. a Duna-Tisza lási útmutatásokat rendez. A zöldségtermelés fo
közének homokterületein létesült. A szőlőterü kozása céljából a nagy piacok mellett termelő
letben beállott ingadozásoknak természetes kö telepeket (5) létesített s ilyenek létesítéséhez se
vetkezménye volt a bortermés megfogyatko gélyt nyújt. Emeli a kerti magtermesztést, fűzzása. A pusztulás előtti időkben, eltekintve né telepekhez dugványokat (7.796,800 drbot) és
mely rendkívül jó termőévtől, az évi bortermés pénzsegélyt ad. Az állami szakiskolák, faiskolák
átlaga 4345,000 hektoliter volt, ez 1892-ben le s más intézmények telepeiről (1912) 667,970 drb
szállt 885,000 hl.-re, nagy hézagot hagyva hátra kiültetésre való gyümölcsfaoltványt adott M leg
a nemzeti jövedelemben ós sok vidék szöllős- nagyobbrészt ingyen. Gyümölcsészetünk fejlő
gazdáit juttatva szegénységre. Az 1908—12-ig dése már a külforgalomban is érezteti hatását,
terjedő öt év alatt a bortermés évi átlaga a rend amennyiben az 1906—12-ig terjedő 7 év alatt
kívül bötermésű 1908-iki évvel együtt 4263,394 átlagban 8 millió K kiviteli értéktöbbletünk van,
hl. volt, ez év nélkül 3.520,488 hl. Minőségtekin ami a jobb termőévekben 10—13 millió K-ra is
tetében rossz évek voltak 1912 és 1913. A borter emelkedik. L. még a gyümölcs ós kertészet kö
mésből az 1885—1912-iki évek átlagában fehér rébe vágó cikkeket.
bor volt 66-3, siller 20-9, vörös 127 és aszú 0-17„. Erdészet. M. egész termőterületének26-150/ -át
0
Borkivitelünk volt 1912.1489,737 q. 67.854,760
az erdők, melyeknek legnagyobb része az
kor. értékben, behozatal 349,514 q. 15.687,157 teszik
keleti és déli Kárpátokon terül el. Er
kor. értékben. A szőllők felújítása érdekében az északi,
kiterjedését s egyéb viszonyait az alábbi
állam vessző- és oltványtermelő telepeket tart dőink
számok mutatják az 1912-ik évről:
fenn.melyeken 1912—13.
Magyar
Horvát-Szlavonji
24-5 millió vesszőt ós
Terűiét hektárokban és %-ban
Együtt
országban
országokban I1
oltványt állítottak elő,
•ebből rendes és kedvez Altalános kiterjedés
7.418,433
1.530,442 —
8.94S.875
ményes áron eladtak 9'7
803,568152-50/Jj 6.853,934 76-50/o
feltétlen erdőtalajon áll 6.050,366 81
millió, további terme Talaj szerint:
«
nem *
«
«
955,614 12-90/o 690.644|45-10/(i| 1.646.258 18 -30,0
lésre fordítottak 14-8 mil- «*
35,943| 2-30W 337,168 3-70/e
301,225 4-00/0'
«
véderdő
«
«
287 0-020/5, 111,515 1-50/0
liódrb.-ot. A mind erőseb «
111,228 l-50/o
t
futóhomokos
«
«
I
ben fellépő Peronospora Fanemek szerint: tölgyerdő
336,434j22-00/<» 2.308,195 25-8»/0
1.971,761 26-50j
!
-ellen a szöllősgazdák
52-50/„
bükk és más lomb-e. 3.676,041 49-60/„ 1.019,842j66-60/J 4.695,1
fenyőerdő
_. 1.770,63l[24-QO/t| 174,168|ll-40/J 1.944.797 21-70/0
-eléggé iparkodnak vé
dekezni, mert 1912. a Tulajdonosok szerint kincstári erdők 1.288,061 17-40/J 356,! 28-S0/o 1.644,591 17-SO/o
182,412 ha. megtáma
magán tul.-ban 6.130,372 82-60,'a1 1.173,912 76-70/o 7.304,284 82-70/o
dott területtel szemben
•t.722,946,'63-60/0
74-7°/olj5.865,05S;66-őO/0
Tervszerű
kezeiéire és
köteiezve
•295,940 ha.-on permeteztek.
A szőllészet
bo
rászat emelésére fennálló számos állami intéz
Az állam által kezelt erdők és kopár területek
mény mellett említést érdemelnek a borok jobb kiterjedése M.-on: 2.047,001 ha., 16,710 birtokos
•értékesítése érdekében legújabban létesített állami kezében, akik a kezelésért évi átalányban 792,503
borpincék, melyekből 1913—14. megnyittatott 6 K-t fizettek. Az állami kezelésbe vett területek
(Sátoraljaújhely, Badacsony, Miskolcz, Dicsőszent beerdősítésére termelnek csemetéket 186 csemete
márton, Pécs és Beregszász) 2 pedig (Ménes, kertben 550 ha. területen. Ezekből (1912) kiosz
Bihardiószeg) 1915. nyílik meg. L. Magyar boroJc tatott 64-6 millió facsemete. A kopárságok beül
s a borászat és szőllészet körébe vágó cikkeket. tetésére szolgál még 190 csemetekert. Ezekből
Kertészet, gyümölcstermelés. M. kerti te a mondott célra 38-7 millió ingyenes csemetét
rülete 376,047 ha., mely á házi, konyha-, disz-, adtak ki. A beerdösitések előmozdítását és a ko
kereskedelmi kerteket, faiskolákat és gyümöl- párságok beültetését az állam még pénzsegéllyel
<csösöket foglalja magában. A kertészet, mint a és jutalmakkal is kívánja előmozdítani s ilyen
nép lakóhelyével szorosan összeforrott mlvelési elmen 1912-ben 1073 birtokot 163,832 K-val segé
ág, a nép ősi gazdasági foglalkozása s vele kapcso lyezett és jutalmazott. Az állami erdőhivatalok
latban foglalt tért a gyümölcsészet; mindkettő faiskoláiban (14) a gyümölcsészet és selyemte
a kultúra haladásával lett intenzivebbé s a fo nyésztés szolgálatára számos ezer vadcsemetét,
gyasztás és kereslet emelkedésével üzletszerűvé. gyümölcsfaoítványt és eperfát nevelnek és adnak
Hazánk kertészeti ágában örvendetes a haladás
a földmív. minisztérium rendeletére. Az állami
a múlt évtizedek állapotához képest, de még min ki
dig tág tér nyílik a fejlesztésre. Az ehhez való kezelésbe vett erdőknél az ú. n. legelőerdők terü
intézményeket az állam létesíti és tartja fenn és lete mostanig 244,417 ha. A havasi gazdaságok
támogatja az egyesek ós egyesületek munkálko fejlesztésére is történtek újabban lépések, főleg a
dását. Elsősorban a szakismereteket terjeszti az máramarosi erdőségekben ntak, itatok, istállók
-ő iskoláival, tanfolyamaival, szakközegeivel. Má stb. építése által.
Erdőtermékeink külkereskedelmi forgalmát az
sodsorban pedig gyakorlatilag nyújt segélyt és
-pedig a gyümölcsészet fejlesztésére alanyoknak 1908—1912. évekről ezek a számok mutatják:
•való csemetéket és gyümölcsfaoltványokat nagy a behozatal összes értéke volt átlagban 81.283,000
korona; kivitelünk értéke volt átlagban 70.031,000
korona.
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A kincstári erdők értéke (1912) M.-on 155-6, delte el s ezek 949,975 kor. vételárának 20%-át
, Horvát-Szlavonországban 60'9, együtt 216-5 millió viselte. Az ú. n. lengyol-yorkshirei fajtából 1912.
K-val vau kimutatva, a kat. tisztajövedelem 4635 darab kocát hozatott be az állam Galíciá
20-szorosaként, amely összeg azonban a tényle ból s osztatott ki s ezek 470.433 K vételárának
ges értéket meg sem közelíti. L. még Fa és az 50°/0-át viselte, A sertésforgalom emelésére fog
szolgálni a megszűnt kőbányai hizlaló-telep he
erdészet körébe vágó cikkeket.
Állattenyésztés. Hazánk állattenyésztésének lyett a Tétényben berendezendő telep. A 'baromfi
állapotát és fő ágainak az idők során való szám tenyésztés fellendítésére a kormány 1912. 270,000
koronát fordított nemes baromfiak beszerzésére
szerű alakulását az alábbi számok mutatják:
és kiosztására részint díjmentesen, részint igen
1881
| 1895 | 1911
Az anyaország- í
kedvezményes áron a tenyésztők között, a ki
tan Tolt
|
darab
állításokat is segítette s Gödöllőn baromfite
nyésztő munkásnőket, kópzőiskolát s ennél te
Szarvasmarha
(és bivaly) _.
4.599.9561 4.879,033 5.829,585 6.184,264 nyésztő telepet tart fenn. Ez a kis tenyésztési
Ló
_
1.899,900 1.748,859 1.997,098 2.001,431
águnk, mely a hazai családi élelmezés körül oly
Juh
14.800,000 10.501,831 7.526,784 7.697,719
Kecske
,
|
286,392
331,383 lényeges szerepet tölt be, kivitelünknél pedig 90
470,000
270,192
Sertés
[ 3.578,531 4.803,639 C.447,370| 6.416,424 millió k'íriüi bevételt nyújt, örvendetesen fejlődik
Az 1911. évben tartott orsz. állatszámlálás sze s a fejlesztés határai mág messzire terjeszthetők.
rint volt Magyarországon összesen 2.264,666 ál Az ország külkereskedelmi forgalmában az élő
lattartó gazda, de ezek közül 561,991-nek nem állatok értéke ilyszámokkal szerepel az 1910—12
volt birtoka. Az 1 holdnál kisebb ós 20 holdig ter évek átlagában: Behozatal ér féke: 10.228,333,
jedő birtokú egyének tették az 1,702.675 állat kivitel: 295.514,333 K, tehát 285 millió K aktiv
tartó gazdák 86'2°/o-áí, ezeknél volt a nagyobb forgalom mutatkozik az ország javára. Méhésze
gazdasági házi állataink nagyobb része ós pedig tünk a megelőző 2—3 évtized alatt ügyszámban,
a szarvasmarhának 58%-a, a lónak 57%-a, a mint okszerű kezelésben jól haladt, de a legutóbbi
sertésnek 57'7%-a, a kecskének 86°/0-a, a juh évek alatt a ménekre rendkívül rossz időjárás
miatt szenvedett és a 607,986 méhcsalád leapadt
nak csak 40%-a.
Szarvasmarhatenyésztésünk úgy számban, 1912.565,785-re. A fogyatkozás a régi köpükben
mint értékben nagy arányban fejlődött, amire történt, miknek száma 335,286 volt. A méz és
különösen a tejgazdaságok terjedése volt hatás viasz magasabb ára az 1912-iki termelés értékét
sal. Legnagyobb részben ennek tudható be az 3 millió koronára emelte, az 1911. évi 2-8 millió
állományban a fajta-változás nagy aránya is; korona értékkel szemben. A mozgó rendszerű
mert míg 1870-a magyar fajta 78°/0-ot képviselt, kaptárak tették az összesnek 20 év előtt 25°/o-át,
ezazarányl895.66%-ra, 1911. pedig már 27%-ra jelenleg 45%-át. A selyemtenyésztés, mely a hat
szállott le a színes fajták terjedése folytán. 1912. hatós állami támogatás és kitűnő vezetés mel
528 tejszövetkezetműködött 55,777 taggal, 86,474 lett oly örvendetesen fellendült, az 1912. évben
. üzletrésszel és 91,515 tehénnel. A köztenyésztés nagy visszaesést szenvedett, még pedig a késői
emelésére (az 1908. XLIII. t.c. alapján) közre tavaszi fagy miatt, mely a szederfák lombjait
működik az állam bikák beszerzésével ós kiosztá megsemmisítette. E miatt az előző évben az
sával. 1912. ilyen célra 1761 magyar é3 6372 drb anyaországban volt 84,067 tenyésztő száma le
nyugati fajta, összesen tehát 8133 bika 5.991,432 apadt 57,702-re, a magyar birodalomban pedig
korona árban vásároltatott ós osztatott ki, ehhez 96,971-ről 66,280-ra, a termelt gubó mennyisége
az állam 1.080,887 K-t adományozott és a bikák pedig 1.878,396 kg.-ról 1.298,428 kg.-ra. Az át
egyévi biztosítási díját, 198,194 K-t is viselte. lagos keresete egy családnak az anyaországban
Továbbá eredeti állatok importálásával, állat 41, a Dráván túl 31 K volt.
díjazásokkal, tejszövetkezetek alakulásának segé
Vadászat. A vadászat a régi rendszertelenül
lyezésével, tej- ós vaj versenyek támogatásával, ál űzött szórakoztató mulatság jellegéből a célszerű
lami vajmesterek kiküldésével, tejgazdasági isko törvények (1883. XX. és XXIII. t.-c.) és kormány
lák fentartásával, községi legelők megszerzésére rendeletek (földmlv. min. 1910. 36,219 és 90,420)
éa javítására adott segélyekkel. Tejelést ellen hatása alatt hasznos és közgazdasági jelentősé
őrző egyesületek is alakultak (1912-ben 10). Ló get nyert foglalkozássá alakult át. A jóváhagyott
tenyésztésünk kitűnő anyagának fentartásáról s alapszabályokkal alakult vadászati társulatok
fejlesztéséről állami ménesintézeteink gondoskod szükség esetén a hasznos vadak szaporítására
nak. A köztenyésztés javára több megyében segélyt nyerhetnek élő állatokban vagy pénzben,
csikólegelőket létesítettek az állam támogatásá a kártékony vadak irtására pedig jutalmak adat
val. Lóállományunk fokozatos szaporodást mu nak. Hazai vadászatunk egy évi (1912 febr. 1.—
tat A juhtenyésztés emelése érdekében tenyész 1913 jan. 31.) eredményét az alábbi számok mu
kosokat (1912-ben 436 drb-ot) osztatott ki a föld- tatják. Elejtetett hasznos szőrmésvad: 1.471.251
mívelésügyi minisztérium. Áz 1870-től kezdve drb, köztük 1.338,255 drb nyúl; hasznos szár
felére leapadt állomány ebben a számban tartja nyas vad: 1.579,425 drb, köztük 912,068 drb
magát, sőt csekély emelkedést is mutat. Sertés fogoly. Kártékony szőrmés vad: 116,556 drb,
tenyésztésünket az 1895. kiütött sertésvész ször köztük 36,780 róka; szárnyas vad 796,629 drb,.
nyen megbénította s csak az ellene való védeke köztük 558,827 drb varjúféle és szarka. A vadá
zés sikeresebb módjainak alkalmazása segítette szatban a hasznos vadat is zaklató kopózás,
fel mai állapotára. Az állam 1912. 6033 drb zsír valamint a síkvidéki agarászás mindinkább rit
fajta és 635 húsfajta tenyészkan kiosztását ren kul, ellenben a vizslával való vadászat terjed.
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V. ö. Statisztikai Évkönyv (1912); Magyarország lemző, hogy a halászati jogtulajdonosokból 92 tár
fóldmivelésügye (1912).
sulat alakult, akik együtt 296,720 kat. hold kiter
Halászat. Az ország kiterjedt és jelentékeny jedésű vízterületen gondozzák a halászatot. To
vízhálózatánál s e vizeknek haltermelésre felette vábbá létesült 180 halköltőház, amelyek az 1913.
alkalmas voltánál fogva, a hal mint táplálék, a év folyamán 5 - í millió salmonida ikrát költettek,
halfogás pedig mint népies foglalkozás minden hogy a kikelt ivadékkal a felvidéki pisztrángos
kor jelentős szerepet játszott a magyar nép köz vizeket halasítsák.
gazdaságában. Hajdan egész nemzetségek éltek
Bányászat és kohászat. A bányászat és ko
a halászatból s a vízmenti városokban virágzó hászat virágzásához szükséges foltételek hazánk
halászcéhek voltak, amelyek a lakosság legva természeti viszonyaiban megvannak.
gyonosabb elemeit egyesítették. A halászat fej
Magyarország bányászatára vonatkozólag a
lettségéről szól továbbá az is, hogy az Árpádok következő, 1912. évre szóló adatokat közöljük:
és a vegyesházból származó királyok korából ránk Adományozott bányatelek volt ... ...
108,86904 hektár
maradt okiratok több ezer olyan halastóról tesz
melyhez járult összesen 89,048 zártnek említést, amelyek csatornákkal és zsilipek
kutatmány, kereken
500,000területtel
kel ellátva álltak használatban. Ám ha az utób
Osszesen tehát: 608,869-04 hektár
biak később, leginkább a török hódoltság alatt el
terület.
is pusztultak, természetes vizeink halbősége a Az adományozott bányatelkekből arany-,
ezüst-, ólom- és rézre esik . 27,078*29 hektár
múlt század közepéig változatlanul fenmaradt s
Vasércre esik
12,067*03
«
irigyelt kiváltsággá avatta a halászat jogát. En Asványszénre
esik...
_
55,570*92 «
nek a hanyatlása akkor következett be, amikor a Egyéb ásványokra esik
7,234-72
«
mezőgazdasági termelésünk érdekében végrehaj
A
termelés
eredményét,
külön-külön
részletezve
tott nagyszabású vizszabályozó, lecsapoló és ármentesitő munkálatok folytán vége szakadt az a következő táblázat tünteti fel:
addig évről-évre ismétlődő árvizeknek és velük A bánya- és kohótermelés mennyisége és pénz
értéke az 1912. évben.
együtt a halak mindenkorra elestek legjobb ívó
és tápláléktermő helyeiktől. Ez az intézkedés, pá
A termelés
rosulva a kíméletet nem ismerő és általánosan A termény megnevezése
pénzértéke
mennyisége
alkalmazott halfogással, a pusztulást oly roha
K-ban
mossá tette, hogy alig másfél évtized alatt a köz
_ | kg.
8,851-708 9.353,556*38
vizek teljesen néptelenné váltak, a halászati jo Arany
10,781-764 1.023,277*51
...
—1 «
gok értéke aláhanyatlott, a hal ára ellenben Ezüst
2,417-790
379,43070
Réz
J q
hihetetlenül felszökött. Az így keletkezett pana Ólom
16,053-560
680,95987
1 «
1.088,090-800 1.062,584-76
szok orvoslására a kormány a halászat védelmére Vaskovand
*c 85.313,071000 78.974,260-99
Barna kőszén...
törvényt hozott s más államok példáján indulva, Fekete kőszén
10.790,968*000 13.661,817-88
mesterséges haltenyésztő-telepeket állított, to Kőszénbrikett
c
... «
1.185,054*600 2.198,848-21
1-499,125-500 4.815,633-50
!j *
vábbá állami szakértőket alkalmazott, hogy azok Koksz
Finomításra
való
nyersvas
*
5-416.5S9-000
44.434,08912
díjtalanul álljanak a gazdaközönség rendelkezé Öntött nyersvas _
f :
111,797-000 2.013,07077
sére a halászatot vagy haltermelést érintő minden Külföldre szállított vasérc
5.915,859-000 5.650,660-35
<
€
44,597-000
676,970*—
ügyben. A regenerálás munkáját a társadalmi Földszurok
3.097,582-270 36.918,627-89
Kősó . . . . . .
...
tevékenység is fölkarolta s ma már számottevő Egyéb
*
bánva- és kohó
eredményekben állapítható meg annak a sikere. t e r m é k
... C
263,057.638 3.405,632-82
Noha természetes vizeink hajdani halbőségét
Vasérckivitelünk, mint a táblázat mutatja, tete
többé visszaállítani nem lehet, hiszen a haladó mes
mértékű, ami nemzetgazdasági szempont
kultúra a vizek haltermő képességét nemcsak ból igen
káros, de eddig az összes érdekelt ténye
apasztja, de gyakran egészen tönkre is teszi, a zők munkája,
az megakadályoztassék, mind
halászat iránti érdeklődós nagyban fokozódott, össze a kivitelhogy
bizonyos csökkentésót volt képes
a halászati közállapotok örvendetesen javulnak, elérni. Ha már most
az itt vázolt fontosabb bányá
a halászati jogok értéke emelkedik, a haltermelós szati és kohászati termelés
eredményeit az eddi
pedig a mezőgazdák által fölkarolva nagyban ter giekben nem is érintett kisebb
fontosságú terme
jed s mint részben vagy egészben meddő terüle lési ágakkal együtt összefoglaljuk,
ahazaibányatek termővé alakításának egyik eszköze nyer al ós kohó tenne! és készárúinak pénzértékére
vonat
kalmazást. Beszédes bizonyítéka ennek az, hogy kozólag az 1890—1912 évek fejlődését a követ
19 i 3 végéig 201 helyen összesen 20468 kat. hold kező táblázat mutatja:
halastóban űznek rend
szeres haltermelóst s ezek
A termelés mennyi
közül 10,393 kat. holdra
A termény meg
sége
nevezése
rúg azoknak a kiterje
1912
dése, melyek teljesen le
csapolhatok. Eme tógaz Arany
..
kg. 2,131*3557 2,851*70^1 + 38-7
..
|17,049*7522 10,781*7645 — 42
daságok legtöbbjében a Ezüst
..
2,754
2,417! — lá-2i
halakat etetik is, úgy, Réz
Ólom _. ... _ ..
23,853
16,053 i — 33 :

3

A

i.

, y Y7 ,Y'
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Barnaszén

fhogy azok evi hal termese Koszén ... _ ..
^ m e g h a l a d j a a 4 millió K

Finomításra való

fértéket. A közvizek hala- 0 ^ ^ ^ ~ "
:szatára nézve pedig jel- K<ÍSÓ ...*•_ .1 '.l - I

22.490,982 81.313,0711! +261
9.948,117 10.790,968

+

2.851,021
140,047
1.599,121

5.416,589' + 90
111,797] — 20
3.097,582; + 98
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Ha e táblázat végösszegeivel összehasonlítjuk bánya, Szólakna; Besztercze-Naszód vm.^ben
az évi barnaszéntermelés értékét, arról győző Óradna; Szolnok-Doboka vm.-ben Oláhlápos
dünk meg, hogy az előállított termékek értékét bánya ; Szatmár vm.-ben Kapnikbánya, Felső
tekintve, első hely illeti meg hazai bányászatunk bánya, Nagybánya, Fernezely, Borpatak, Lápos
ban a baroaszéntermelést, azután következik a bánya, Misztbánya, Illóba; Heves vm.-ben Recsk;
vas- és kősótermelés, amely három csoport ter- Bihar vm.-ben Rézbánya.
melvényeinek értéke az összes bánya- és kohóRézbányák: Zólyom vm.-ben Urvölgy; Götermékek értékének 75%-át jóval felülhaladja. mör vm.-ben Dobsina; Szepes vm.-ben Ötösbánya,
Az 1912. évben a bányák és kohók összesen Szlovinka, Szomolnok; Heves vm.-ben Recsk;
80,409 munkást foglalkoztattak.
Krassó-Szörény vm.-ben Csiklóbánya; Bihar
M. bányatelepei a termeivények szerint csopor vm.-ben Rézbánya; Csik vármegyében Balántosítva a következők:
bánya.
Barnaszénbányák: Nyitra vm.-ben NyitraVasércbányák: Zólyom vm.-ben Libetbánya ;
bánya, Fenyökosztolány ; Zólyom vm.-ben Erdő- Gömör vm.-ben Tiszolez, Felsősajó, Dobsina, Oláh
bádony; Nógrád vm.-ben Nagykürtös, Kiskitrtös, patak, Alsósajó, Hisnyóvíz, Vashegy, Rákos, CsefrRomhány, Kósd, Salgóbánya, Baglyasalja, Salgó nek, Betlér, Rozsnyó, Dernő, Lucska, Licze ; Sze
tarján, Pálfalva, Mizsérfa, Kisterenne, Mátra- pes vm.-ben Igló, Bindt, Rosztoka, Szepesmorény,
novák; Szolnokdoboka vm.-ben Szurduk; Borsod Ötösbánya, Szlovinka, Korompa, Gölniczbánya,
vm.-ben Disznóshorvát, Járdánháza, Arló, Som- Prakfalu; Abauj-Torna vm.-ben Kassahámor,
sály, Bánszállás, Királd, Sajókaza, Sajókazinez, Meczenzéf, Jászó; Máramaros vm.-ben Dolha ;
Sajószentpéter, Parasznya, Pereczes, Diósgyőr; Borsod vm.-ben Rudóbánya; Zágráb vm.-ben
Heves vm.-ben Egercsehi; Pest vm.-ben Pilis Topuskó, Beslinác; Krassó-Szörény vm.-ben Nad
vörösvár, Pilisszentiván; Esztergom vm.-ben Eb- rág, Ruszkicza, Vaskő, Dognácska, Resicza, Csik
szőny, Tokod, Dorog, Annavölgy, Csolnok ; Ko lóbánya ; Arad vm.-ben Menyháza, Dézna; Bihar
márom vm.-ben Tatabánya, Pelsőgalla; Sopron vm.-ben Kiskoh, Vaskoh; Torda-Aranyos vm.-ben
vm.-ben Lajtaújfalú, Brennbergbánya, Réczény ; Szolcsva, Toroczkó; Hunyad vm.-ben Aranyos,
Veszprém vm.-ben Szápár, Várpalota, Ajka; Zág Gyalár, Alsótelek, Vaspatak; Udvarhely vm.-ben
ráb vm.-ben Topuskó ; Szerem vm.-ben Vrdnik: Szentkeresztbánya, Száldobos.
Krassó-Szörény vm.-ben Oravicza, Bozovics, MeKénkovandbányák: Szepes vm.-ben Szomol
hádia; Bihar vm.-ben Nagybáród, Bodonos; Ko- nok ; Alsó-Fehér vm.-ben Kenesd.
lozs vm.-ben Forgácskút, Egeres; Hunyad vm.Antimonbányák: Gömör vm.-ben Csúcsom;
ben Czebe, Petrozsény, Vulkán, Lupény; Három Vas vm.-ben Szalónak.
szék vm.-ben Köpscz, Nagyajta; Csík vm.-ben
Sóbányák: Sáros vm.-ben Sóvár ; Máramaros
Borszék; Várasd vm.-ben Ivanec, Krapina, Golu- vm.-ben Aknaszlatina, Rónaszók, Sugatag; Szol
bovec.
nok-Doboka vm.-ben Désakna; Torda-Aranyos
Köszénbányák: Tolna vm.-ben Nagymányok, vm.-ben Torda ; Alsó-Fehér vm.-ben Marosujvár,
Máza, Tolnaváralja ; Baranya vm.-ben Szászvár, Vizakna; Udvarhely vm.-ben Parajd.
Komló, Vasas, Somogy, Szabolcs, Pécs ; KrassóAszfaltbányák: Bihar vm.-ben Felsőderna.
Szörény vm.-ben Bogsán, Anina, Berzászka, Új
VIII. Ipar.
bánya; Brassó vm.-ben Volkány, Keresztény
falva.
M. ipara a német és szász elem bevándorlásá
Aranybányák: Bars vm.-ben Körmöczbánya; val kezdődik. A háziszükségletek Melegítése pri
Abauj-Torna vm.-ben Aranyida; Besztercze-Na- mitív készítésű iparcikkekkel ugyan — mint
szód vm.-ben Óradna; Szolnok-Doboka vm.-ben mindenütt — itt is honos volt, de ez nem volt
Oláhláposbánya; Szatmár vm.-ben Kapnikbánya, soha rendszeres ipari foglalkozás, hanem pusz
Felsőbánya, Nagybánya, Fernezely, Borpatak, tán a kényszerűség következménye. A német elem
Láposbánya, Misztbánya, Illóba; Torda-Aranyos bevándorlásával azonban városok alakultak s e
vm.-ben Aranyosbánya; Alsó-Fehér vm.-ben Ve városokban fejlődött ki az ipari élet, mely leg
respatak, Koma, Abrudbánya, Bucsony, Zalatna; inkább Erdélyben és az ország felvidéki részei
Hunyad vm.-ben Czebe, Brád, Sztanizsa, Tekerő, ben vert gyökeret, majd a Dunántúl is és a
Nagyalmás, Hondol, Boicza, Csertés, Nagyág.
régi bánsági vmegyék egyes részeiben. Még mai
Eziistbányák: Bars vm.-ben Körmöczbánya : iparunk tagoltsága is egyenesen erre enged kö
Hont vm.-ben Hodrusbánya, Bélabánya, Selmecz- vetkeztetni, amint tényleg látjuk is, hogy a fő
bánya, Szélakna; Szepes vm.-ben Ötösbánya ; város ós környékének kivételével — mint amely
Abauj-Torna vm.-ben Aranyida; Besztercze- az ország ipari gócpontja — még ma is e vidé
Naszód vm.-ben Óradna ; Szolnok-Doboka vm.- keken összpontosul a tulajdonképeni ipari élet s
ben Oláhláposbánya ; Szatmár vm.-ben Kapnik nagyobb iparüző városaink is e vidékeken van
bánya, Felsőbánya, Nagybánya, Fernezely, Bor nak.
patak, Láposbánya, Misztbánya, Illóba; Heves
Legrohamosabb volt az ipari fejlődés Erdély
vm.-ben Recsk; Bihar vm.-ben Rézbánya; Torda- ben ós ennek is a régi királyföldi részében, ahol
Aranyos vm.-ben Aranj'osbánya; Alsó-Fehér vm.- Brassó, Nagyszeben, Segesvár és Besztercze vol
ben Verespatak, Zalatna; Hunyad vmegyében tak a nagyobb ipari gócpontok s ezek között is
Brád, Sztanizsa, Tekerő, Nagyalmás, Hondol, első helyen Brassó, mely a múlt század második
>Csertés, Nagyág.
felének végéig tényleg az ország legelső iparos
Ólombányák: Bars vm.-ben Körmöczbánya; városa volt. Mint minden ipari fejlődés, a mienk
Hont vm.-ben Hodrusbánya, Bélabánya, Selmeoz- [ is fokozatos volt. Előbb kisipar jellegével birt és
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csak utóbb, fokozatosan alakult át bizonyos ré XXVIII. t.-c. az iparfelügyelökröl és az ipari
szében gyáriparrá, ami mellett azonban természe munkánál előforduló balesetek elhárításáról. Az
tesen megmaradt még kisipari jellege is. Külö ipari munkások érdekeinek megóvására egyrészt
nösen tekintélyes volt az erdélyi ipar kivitele a és az iparfejlesztés nagyobbmérvű felkaro'lhatákeleti országokba, be egészen Kis-Ázsiáig, mely sara másrészt szervezték nálunk is az iparfel-'
piacokon domináló szerepe volt az első hajó és ügyelői intézményt (1. Iparfélügyelet). A munká
vasút megjelenéséig, amikor a fejlettebb iparral sok sorsának javítására irányult a kötelező betegbiró nyugati államok versenye fokozatosan leszo segélyezési törvény (1. Munkásbiztosítás), az
rította évszázados piacairól.
1891. XIV. t.-c, majd ennek hatályon kívül he
Kiváló hírnévre tett szert egész Európában a hí lyezésével az 1907. XIX. t.-c. megalkotásával
res erdélyi (brassói, szebeni és kolozsvári) zománc- szélesebb alapokon szervezték a betegsegélyezést
(émail) és ötvös-ipar, melynek több remekét őrzik és behozták a kötelező balesetbiztosítást. Mint
ma egyes gyűjtemények, de amely iparág az idők idevágó törvényhozási intézkedés említendő még
folyamán teljesen megszűnt. Egyes iparágak te a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény is.
kintetében hazánk megelőzte a művelt Nyugatot
E törvényhozási intézkedéseken kívül a kor
is. így a kontinens első papírgyára — természe mány a rendes igazgatás keretében is igyek
tesen primitív papirmalom — 15-i6-ban Erdély- szik az iparosok és ipari munkások szellemi és
t>en, Brassó vm.-ben épült s vétetett üzembe, mig anyagi érdekeit a lehetőségig előmozdítani. így
Angliában csak fél évvel később kezdi meg üze anyagilag is támogatja az iparos-szövetkezetek
mét az első papírgyár. Ámde a nagy versenyben létesítését; külön alapokat teremtett törekvő ipa
háttérbe szorul ipari termelésünk és így fejlődés rosok támogatására, új iparágak meghonosítá
helyett előbb teljes stagnáció, később határozott sára ; az iparosok szakképzettségének emelésére
visszafejlődés áll be, iparágak egész sorozata va pedig gyakorlati alapokon szervezett iparoktatás
lósággal kipusztul olyannyira, hogy nyoma sem ról gondoskodott (1. Iparoktatás), melynek kere
marad. Csak az újabb időben, a múlt század het tében évről-évre gyarapodik az egyes ipariskolák
venes éveinek vége felé kezd ismét élénkülni az és azok növendékeinek száma. A munkások okta
'ipari élet, illetőleg az annak élénkítésére való tására külön bizottság működik az egész ország
törekvés, nem számítva a negyvenes évek ipar- területére kihatólag, mely népszerű előadások s
pártolási és védegyleti törekvéseit, melyeknek felolvasások tartása által igyekszik a munkások
hatását a később bekövetkezett politikai viszo értelmi szinvonalat emelni. Bz a bizottság kezde
nyok teljesen tönkretették. Csak akkor kezd is ményezte Budapesten a munkás-kaszinók ügyét,
mét kedvezőbbé alakulni a helyzet, midőn a kor mely ma már tényleg meg is valósult a székes
mány ragadja kezébe az iparfejlesztést és ez ak főváros több kerületében. A munkásviszonyok
ció is csak az 1900-ik évvel kezdett hatályo hazánkban aránylag elég kedvezők.
sabban érvényesülni, midőn rendszeresen létesít
Ami iparunk tagoltságát illeti, az három cso
tetnek ipariskolák a szakképzettség terjesztésére, portra oszlik: házi-, kis- v. kézmű- és gyáriparra.
kiosztatnak gépek és szerszámok a kisipari ter
Háziiparunk — bár közgazdasági szempont
melés technikájának javítására és létesíttetnek ból különösen hazánkban birna nagy fontosság
nagy számban gyárak. Az állami iparfejlesztés gal, hol a kereső lakosság 64'5%-ának őstermelés
gyáripari vonatkozásában tulajdonképen az 1881. foglalkozása van s mint ilyen az év nagy részé
XLIV. t.-c. megalkotásával kezdődik. (Bővebben ben nincs rendszeres foglalkozása — nem volt
1. Állami kedvezmények és Iparpolitika.) A képes eddig nagyobb tényezővé válni. (Bővebben
gyáripar terén legrohamosabb volt a malomipar, 1. Háziipar.)
majd a gépipar fejlődése, mely ma hazánkban
A kis- vagy kézműipar határozott hanyatlást
elég magas színvonalon áll. Fokozatos fejlődést mutat, bár felkarolására sok irányú intézkedés és
mutat a fonó- és szövőipar is, melynek terén az kezdeményezés történt. Újra leendő felélesztését
egykori kis takácsipar helyén ma nagyobb gyá szolgálják az ipariskolák, az ipari szövetkezetek
rak tekintélyes száma áll.
s a gépek használatának elterjesztése, valamint
Tekintve iparunk jelenlegi helyzetét és vi a kisipari hitel rendezése. Kisipari termelésünk
szonyait általában : van szerény, de sok ágában értéke 1200 millió K-ra tehető.
Gyáriparunk csak különösen az utolsó három
életképes háziiparunk, tekintélyes kis-, iíletve
kézműiparunk, és ha nem is nagy, de a rövid évtizedben mutat örvendetes fejlődést. Attól ter
múlthoz viszonyítva elég tekintélyes gyáripa mészetesen még nagyon messze vagyunk, hogy
runk. Általában iparunk fejlődő stádiumban van; iparállammá legyünk, de az a körülmény, hogy
gyáripari termelésünk ma már megközelíti az
fokozatos átalakulásának korát éljük.
Törvényhozási intézkedésekkel az ország ipara évi 3 milliárd korona értéket, mutatja, hogy gyár
fejlesztésének előmozdítása az említett 1881. iparunk már számottevő tényezővé tudott az or
XLIV. t.-c. megalkotásával kezdődött meg. Az szágban fejlődni. A legnagyobb gyáripari góc
ipari adminisztrációt és ipari munkát az 1884. pont Budapest és közvetlen környéke. Mint az
XVII. t.-cikkben foglalt ipartörvény szabályozza, alábbi kimutatásból kitűnik, a 4020 gyári vállalat
mely egyúttal gondoskodott a kisiparosok szer- között 134 olyan van, amelyek állandóan 500-nál
vezkejúéséröl is, megteremtvén az ipartestületi több munkást foglalkoztatnak és ezek között 37
intézményt. Ez a törvény szabályozza az ipari olyan, melyekben a munkások száma az ezret is
munkát; ez teszi egyúttal a munkaadók köteles meghaladja. Az ország ipara igen örvendetesen,
ségévé a munkások életének és egészségének fejlődik, gyáripari jellege mind erősebben domkT" '**
védelmét, melyre nézve késóbb létrejött az 1893. rodik ki.
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A szorosabb értelemben vett Magyarországon
az 1910-iki népszámlálás eredményei szerint fog
lalkozott tulajdonképeni iparral 1.297,086, az
f i;ész magyar birodalomban 1.405,324 személy,
ezek között 1.161,940 férfi és 243,384 nő ; házi- és
uépiparral 44,370, az egész magyar birodalom
ban 49,205; vándor iparral 5272, az egész ma
gyar birodalomban 5964. Ezek közül önálló Ma
gyarországon 399,300, a birodalomban 439,778;
segédszemélyzet 897,786, a birodalomban 965,546.
A tulajdonképeni iparral foglalkozók a főbb
ipari csoportok szerint:
vas- és fémipar
gép- és hajógyártás
kö-, agvag-, üvegipar ... ...
fa- és csontipar
bör-, sörte-, szőr- és tollipar...
fonó- és szövőipar..
ruházati ipar ...
papirosipar
élelmezési és élvezeti ipar...
vegyészeti ipar
építőipar
_
sokszorosító és műipar
szállodás-, vendéglős- és ká
vésipar

Magyar - A magyar biországon rodalomban
148,756
158,469
107,327
112,501
61,963
67,597
112,171
129,622
19,184
20,411
48,633
. 51,624
329,827
356,892
11,723
12.400
154,569
168,140
22,063
24,055
154,444
166,086
22,686
24,460
103,046

112,278

A tulajdonképeni iparral foglalkozó népesebb
iparágak:
Magyar- A magyar biországon rodalomban
kovács
l a k a t o s ...
téglagyártás

...

fazekasipar
fürészárúgváitás
asztalos..."
szabó
cipész és csizmadia

... ...
_

51,777
27,605
26,056

57.983
29,594
27,982

5,587
31,085
59.364
104,918
124,522

6,348
39,602
65,884
112,456
132,825

malomipar
s ü t ő i p a r . . . . . . ...

43,326
20,247

47,677
22,930

hentes és mészáros
szeszgyártás ... _
kőműves...
ács

31,429
6,001
58,153
30,140

84,004
6,159
63,452
31,939

_.

Húsznál több segédszemélyzetet alkalmazó, te
hát voltakópeni gyáripari vállalatok száma Ma
gyarországon 3749, segédszemélyzete 392,939;
a magyar birodalomban összesen 4020, segéd
személyzete 416,543, ezek között 337,757 férfi és
78,786 nö. Foglalkozás szerint a gyáripari segéd
személyzet következőleg oszlik meg: tisztviselő
23,964, művezető 13,765, egyéb 378,814. A gyár
ipari vállalatok közül:
21—50 segéddel
51—100
«
_
101—200
«
201—300
«
301—500
.
_
501—700
e
701 - 1 0 0 0
«
_
1000-nél több segéddel

v-Waiat
Vállalat
2,346
826
428
131
155
61
46
37

_ ...
_
...

Segédszemélvzet

73,017
67,810
58,878
31,835
58,069
30,448
38,295
63,191

IX. Kereskedelem.
Vám- és kereskedelmi viszonyaink. Az
1867. XII. t.-c. a M. és Ausztria közötti gazdasági
viszony rendezését időnkinti kölcsönös megegye
zésre utalja. Ha az egyezkedés nem vezet sikerre,
M. önálló rendelkezési joga sértetlenül fenmarad. Ez alapon jött létre az első vám- és keres
kedelmi szövetség 1867. (XVI. t-.c), a második
1878. (XX. t-e.), a harmadik 1887. (XXIV. t-e.)
10—10 évre. Az 1887. évi vám- ós kereskedelmi
Hévai Nagy Lexikona. X1E.

köt.
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szövetség lejárta ntán a megegyezés nem sike
rült és M.-ra nézve az önálló vámteriilet jogi
állapota következett be. Az 1899. XXX. t.-c.
ezen az alapon a viszonosságnak Ausztria részé
ről való feltételezésével az eddigi állapotot 1907.
évi december 31-éig fentartotta. Ennek lejártá
val a kormány biztosítani akarta továbbra is az
önálló vámterületnek legalább jogi állapotát és
kifejezésre juttatni M. állami és gazdasági ön
állóságát és igy jött létre az addigi vám- és ke
reskedelmi szövetség helyett M. és Ausztria
között a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi vi
szonyok szabályozása iránt 1907. október 8-án
kötött szerződés (1908. XII. t.-c), melynek fontosabb rendelkezései a következők :
1. A vámterület. A két szerződő fél területeit
egységes vámhatár veszi körül. A szerződós tar
tama alatt a szerződés mellékletét képező vám
tarifa (mely az 1907. LIII. t.-c. alatt becikkelyezett autonóm magyar vámtarifával azonos) és
a vámszabályok érvényben maradnak és csak
közös egyetértéssel változtathatók meg. Idegen
államokkal kötött kereskedelmi-, vám-, hajózásiés konzulátusi szerződések mindkét államra egy
aránt kötelezők. Új szerződéseket a két állam
kormánya közt létesítendő megállapodások alap
ján a külügyminiszter köthet, amelyek, ha nem
kizárólag francia nyelvűek, magyar és német
nyelven is kiállítandók és mindkettő eredeti
szöveg gyanánt Írandó alá. A külföldi államok
kal kötött szerződések lejártával a külügymi
niszter köteles azokat akár M., akár Ausztria kí
vánságára felmondani. — 2. Hajózás, halászat.
A tengeri hajózás üzésére, a tengeri egészség
ügyre és a tengeri halászatra vonatkozó kikötőügyi
és tengeri egészségügyi közigazgatás egyenlő sza
bályok szerint fog intéztetni. A tengeri ós folyami
hajózás és a tengeri halászat űzését illetőleg a
két fél hajói és polgárai egyenlőknek tekintetnek.
— 3. Vasút. Amennyiben katonai vagy általá
nos forgalmi érdekek kívánják, a fővasutakat
mindkét állam területén egyenlő elvek szerint
kell építeni, üzemben tartani és igazgatni. —
4. Konzulátusok. A konzulátusi ügyeket a közös
külügyminiszter intézi, aki fontosabb ügyekben a
két kereskedelemügyi miniszterrel egyetértöleg
tartozik eljárni. A szakminiszterek kereskedelmi,
mezőgazdasági vagy műszaki kérdések tanulmá
nyozása céljából a külföldre szaktudósítókat küld
hetnek. — 5. Statisztika. A külkereskedelemre
vonatkozó adatok kölcsönösen közlendők, a köz
benső forgalomra vonatkozó statisztikai anyag
pedig egyenlő elvek szerint gyűjtendő. — 6. Só és
dohány. A só- és dohányjövedék egyenlő törvé
nyek és szabályok szerint kezeltetik, amelyek csak
közös egyetértéssel változtathatók meg.—7. Szesz,
sör, ásványolaj, cukor. Az átutalási eljárás,
amelynek célja az adónak a fogyasztási terület
részére való biztosítása volt, továbbra is hatály
ban marad, azzal a módosítással, hogy ha az adó
tétel a két államban nem volna egyenlő, mindig
csak a kisebbik tételű adó téríttetik meg. A szesz-,
sör-, ásványolaj- óscukoradóra vonatkozó intézke
dések csak közös egyetértéssel változtathatók
meg. — 8. Mérték és súly. A mótermérték és súly
rendszer csak közös egyetértéssel változtatható
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meg.— 9. Fémjelzés.kz arany- és ezüstárúk finom
sági tartalmára vonatkozó szabályok szintén csak
közös egyetértéssel változtathatók meg. — 10.
Ipar és kereskedelem. Az egyik állam polgárai,
kik a másik állam területén kereskedést és ipart
akarnak fizni v. munkát keresnek, továbbá a ke
reskedelmi utazók a belföldiekkel egyenlő bánás
módban részesülnek. A vándoripar és házalás kü
lön elbírálás alá esik. — 11. Találmányok és sza
badalmak. Iparilag alkalmazható új találmányok
a két államban az ipar minden terén törvényes
oltalomban részesülnek. Az egyik állam polgárai
a másik állam területén mindenben, ami a talál
mányok oltalmát illeti, ugyanazokat a jogokat
élvezik, minTaz utóbbi saját polgárai. Ha az egyik
államban szabadalmi oltalom céljából bejelentett
találmányt három hónapon belül a másik állam
ban is szabadalmi oltalom céljából bejelentik, ez
a bejelentés megelőzi az ugyanarra a találmányra
vonatkozó mindazokat a bejelentéseket, amelyek a
hazai államban tett bejelentés után nyújtattak be
a másik államban. — 12. Kereskedelmi és gyári
jegyek. Kereskedelmi és gyári jegyek, mustrák
és minták, valamint a kereskedelemben és a for
galomban használt nevek, cégek, címerek ós te
lepmegnevezések a két államban teljes törvényes
oltalomban részesülnek. Hazai árújegyeknek az
egyik állam illetékes lajstromozási hatóságánál
történt belajstromozásával v. valamely mustrá
nak v. mintának letételével a törvényes oltalom
a másik állam területére nézve is automatikusan
megszereztetik. Közhatósági elmert tartalmazó
árújegyet a másik államban is csak az annak
használatára jogosított számára szabad lajstro
mozni. A lajstromozásból kizárhatók a másik or
szág árúira alkalmazott olyan árúmegjelölések,
amelyek a fogyasztóra azt a hatást gyakorolhat
ják, mintha az árúk hazai származásúak volná
nak. — 13. Posta és távírda. A postát, távirdát és
távbeszélőt a két állam mindegyike saját terüle
tén önállóan szabályozza és igazgatja. Az ez
iránti forgalmat a két szerződő fél területei kö
zött külön egyezmények állapítják meg, ha pedig
ily egyezmények nem jönnének létre, az egyete
mes postaszerződés és nemzetközi távirdaszerződés határozatai nyernek alkalmazást.— 14, Rész
vénytársaságok, szövetkezetek. Az egyik állam
területén törvényesen megalakult részvénytársa
ságok, biztosító társaságok, közkereseti és iparszövetkezetek működésüket a másik állam terü
letére, az ott törvényesen megengedett üzletekre
nézve, kiterjeszthetik ós ott fióktelepeket állíthat
nak, amely esetekben a belföldi társaságokkal és
intézetekkel egyenlőknek tekintetnek. — 1B. Ál
lategészségügyi intézkedések. Az egyik államból
származó állatok, állati nyerstermények és ra
gályfogó tárgyak a másik államban általában
elvileg nem fognak másképen kezeltetni, mint a
saját állambeli hasonló szállítmányok. Ha vala
mely szállítmányban ragadós állatbetegség álla
píttatnék meg, a szállítmány visszaküldhető; ily
betegség behurcolása v. annak különösen vala
mely határmenti kerületben való fennállása ese
tén a betegség iránt fogékony állatfaj bevitele
korlátozható v. tilalmazható. — 16. Bor és más
mezőgazdasági termények. M.-on egy óv leforgása
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alatt új bortörvény alkotandó, amely a természe
tes bor védelme, bort tartalmazó és borhoz ha
sonló italok készítésének korlátozása, valamint
a bor s az előbb jelzett egyéb italok forgalma te
kintetében legalább oly szigorú rendelkezéseket
tartalmaz, mint az 1907. évi osztrák törvény.
Ausztriában viszont nem fog olyan új törvény al
kottatni, amely kevósbbó szigorú rendelkezéseket
tartalmazna, mint az 1907. évi törvény. A tokaji
bor védelméről részletes intézkedések gondoskod
nak. A fontosabb mezőgazdasági termények s a
mezőgazdasági termelés céljaira szolgáló cikkek
hamisításának megakadályozása azonos alapel
vek szerint fog történni. —17. Tőzsde. A magyar
kormány kötelezettséget vállal, hogy mielőbb tör
vényjavaslatot terjeszt be a budapesti tőzsde üz
leti forgalmának szabályozása dolgában. — 18.
Vám- és kereskedelmi értekezlet. A kereskedelmi
szerződésekre, valamint a vámokra, a közvetett
adókra és egyéb idevágó tárgyakra vonatkozó
törvényhozási és közigazgatási intézkedések egy
nemű alapon való előkészítése és közvetítése a
vám- és kereskedelmi értekezleten történik, mely
különösegybehívás eseteitől eltekintve, havonMnt
felváltva Budapesten és Bécsben tartja üléseit.
—19. Bosznia és Hercegoviiul. A szerződés meg
felelő határozmányai Bosznia és Hercegovinára
is alkalmazást nyernek. — 20. Választott bíró
ságok. Egészen új a szerződésnek a választott bí
róságokra vonatkozó cikke, amely szerint a két
állam kormányai közt a szerződéses határozatok
értelmezése v. alkalmazása tekintetében netán
felmerülő és ki nem egyenlíthető nézeteltérések
az egyik v. másik állam kívánságára választott
bírósági ítélettel döntendők el. Nem tartoznak vá
lasztott bírósági döntés alá a nemzetközi szerző
dések felmondására ós az azok formájára, a kon
zulátusokra és szaktudósítókra, az állategészség
ügyre és a vám- és kereskedelmi értekezletre vo
natkozó kérdések. — 21. A szerződés tartamaA szerződés 1908 jan. 1-től 1917 dec. 31-ig marad
hatályban, tehát fontosabb vám-és kereskedelmi
szerződéseinkkel egy időpontban jár le. A vámés kereskedelmi viszonyoknak 1918 jan. 1-től kez
dődő szabályozására nézve legkésőbb az 1915 év
elején M. ós Ausztria között tárgyalások indítandók meg.
A szerződés mellékletét tevő vámtarifa, amely
mint M. autonóm vámtarifája az 1907. évi LII1.
t.-cikkbe van becikkelyezve és 1906. niárc. 1. lé
pett életbe, a szerződéses vámterület mezőgaz
dasági és ipari termelésé uek a külföldi verseny
ellen való védelmére általában nem túlmagas
védővámokat állított fel, amelyek a különböző
tarifaszerződések révén még mérsékléseken es
tek át. 1914-ben a következő tarifaszerződéseink
vannak érvényben: A Belgiummal 1906. II. 12.
kötött kereskedelmi és hajózási szerződés. Érvé
nyes 1917. XII. 31-éig. Azontúl a felmondástól
1 évig. A Franciaországgal 1884. II. 18-án kö
tött kereskedelmi egyezmény, amely csak ré
szünkről tartalmaz egy tarifális engedményt,
nevezetesen a pezsgő vámjának mérséklését.
Érvényes felmondása után 6 hónapig. A Né
metbirodalommal az 1891. XII. 6-án kötött
kereskedelmi ós vámszerződés és az ezt kiegó-
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szítő, az 1905. évi I. 25-én kötött pótszerző hogy gyáriparunk összes termelésének értéke
dés. Érvényes 1917. XII. 31-éig, illetőleg felmon 1898. 1.369 millió K-t, 1906. pedig 2.161 millió
dása után 1 évig. (1915. XII. 31-ére is felmond K-t képviselt. Legújabban mezőgazdaságunk évi
ható). Az Olaszországgal 1906. II. 11-ón kötött 6.000 millió K-ra tehető termelésével szemben
kereskedelmi ós hajózási szerződés. Érvényes összes (gyári és kis-) ipari termelésünk évi érté
mint a német kereskedelmi szerződés. Az Orosz két 4000 millió K-án felül becsülik. A főtermeországgal 1906. II. 15—2-án kötött kereskedelmi lési ágak viszonyszámaiban az ipari termelés
-és hajózási szerződés. Érvényes mint a német javára észlelhető oz eltolódások által M. gazda
kereskedelmi szerződés. A Romániával az 1893. sági élete állandóbb jelleget ölt s ezzel a nagyon
XII. 21-én kötött kereskedelmi egyezményhez ingadozó terméseredményektől — mondhatni az
tartozó, 1909. IV. 23—10-én kötött pótszerződós. időjárás szeszélyeitől — függő helyzetéből fel
Lejár 1917. XII. 31-én, azontúl felmondása után szabadul.
egy óv múlva. A Svájccal 1906. III. 9-én kötött
Ipari fejlődésünk története szempontjából nem
kereskedelmi szerződés. Érvényes 1917. XII. hagyható figyelmen kivül az a körülmény, hogy
31-éig, azontúl felmondásától egy évig. A Szer M.-nak az iparban gazdag Ausztriával közös
iiával J.910- VII. 14-én kötött kereskedelmi szer vámterületté egyesítése foiytán a védővámok
ződés. Érvényes 1917. XII. 31-óig, azontúl a fel iparfejlesztő hatása a magyar iparra érvényesít
mondástól egy évig. Mindezek a szerződések az hető nem volt és M. iparának megteremtése és
illető országokból behozott árúkra nézve a leg fejlesztése érdekében más állami eszközökről kel
nagyobb kedvezményt is biztosítják. A legna lett gondoskodni. 1881 óta a gyári ipar törvény
gyobb kedvezményre, vagyis a szerződéses vám hozási úton állami támogatásban részesül. Adótételek alkalmazására a fentebbieken kívül még és illetékmentesség, pénz- és gópsegélyek, a köz
a következő államoknak van igényük: Bul szállításoknál a hazai ipar elsőbbségének bizto
gária, Dánia, Egyiptom, Északamerikai Egyesült- sítása voltak különösen azok az állami eszközök,
Államok, Görögország, Japán, Libéria, Mexikó, amelyek az iparfejlesztés körül sikerrel nyertek
Nagybritannia, Németalföld, Norvégia, Perzsia, alkalmazást ós amelyek hatása az ipari tormelés
Spanyolország, Svédország, Törökország. A ta nagymérvű emelkedését tanúsító fentebbi ada
rifaszerződések, valamint a legnagyobb kedvez tokban is megnyilvánul.
ményi szerződések rendszerint a következő meg
Gazdasági helyzetünk és termelési viszonyaink
állapodásokat is tartalmazzák: A szerződő államok képe külkereskedelmünkben is visszatükröződik.
alattvalóinak kölcsönösen biztosítják a kereskede Kivitelünk ugyanis főleg mező- és erdőgazdasági
lem, a hajózás és a letelepedés szabadságát; a ke termékeink, gyümölcs- és szőllőtermelósünk és
reskedelem és ipar űzését a szerződő felek egymás állattenyésztésünk feleslegeiből, valamint mező
alattvalóinak ugyanazon feltételek mellett enge gazdasági iparunk termékeiből alakul, bár az áru
dik meg, mint saját polgáraiknak; a felek pol forgalmi statisztika az ipari félgyártmányok és
gárai egymás között akármelyik állam területéE gyártmányok kivitelének évről-évre való emel
köthetnek szerződóseket, bármennyi ingó és leg kedéséről is tanúbizonyságot tesz, — behozata
alább annyi ingatlan vagyont szerezhetnek a lunkban ellenben az ipari gyártmányok még nagy
másik állam területén is, amennyi telepeikre túlsúlyban vannak.
szükséges; a bíróságok és hatóságok részéről
Az acélos magyar búza, amely kémiai összetéte
ugyanazon jogvédelem biztosíttatik a szerződő fél lének és a klimatológiai viszonyoknak köszönheti
polgárai számára, amelyben a saját polgárai ré kiválóságát, a világpiacnak igen kedvelt árúja. A
szesülnek ; a gyári és kereskedelmi jegyvédelem- termelés azonban az ország megnövekedett fo
tien szintén a belföldi polgárokkal egyenlő elbá gyasztási szükségleteivel nem tudván lépést tar
nás illeti meg a szerződő másik fél alattvalóit; tani, mind kevesebb és kevesebb árú kerül kivi
a szerződésben megállapított kereskedelmi tilal telre, főleg Ausztriába és Németországba, s kisebb
makon kivül a felek semmiféle új korlátozásokat mértékben Franciaországba és Nagybritanuiába.
nem alkalmazhatnak egymás ellen. A tarifa-szer Ezeken a piacokon újabb időben erős versenytársa
ződések pedig bizonyos árúkra nézve külön-külön lett a magyar búzának az orosz és az amerikai
kölcsönösen kötelezöleg megállapítják a kiviteli búza is. Árpakereskedelmünk terén megemlítenés beviteli vámokat.
dők az évenként egyes gócpontokon megtartott
M. ezidőszerint még túlnyomóan mezőgazda és igen népszerűvé vált sörárpa-vásárok.
sági állam, bár iparosodása különösen az utóbbi
Lisztkereskedelmünk a malomipar magas fej
időkben nagy haladást mutat. Az összes népesség lettsége folytán szintén igen jelentékeny; őr
százalékában:
leményeinknek a magyar búza kémiai összetéte
a bányászat, lében jelentkező előnyök a világpiacon első he
őstermelésipar és forgá
séi foglallom körében lyet biztosítanak s ezt a malomipar technikai
kozott
talált foglal készültsége révén mindmáig sikerült megtar
kozást
tanunk. A vámkülf üldre irányuló kivitelünk azon
1890-ben ...
72'5
16-2
ban állandóan csökken, aminek oka nemcsak a
1900-ban
_
68'4
196
1910-ben ... _
6i'5
23-6
termelési viszonyokban, hanem azokban a tariE népszámlálási adatok szerint tehát az őster fáiis kedvezményekben is keresendő, amelyek
meléssel foglalkozóknál észlelhető 19-3 százalé kel egyes államok — különösen sötét- és közápkos csökkenéssel, az ipari csoportban foglalkoz lisztfajokban — sikeresen támogatják termelé
tatottaknak 45'7 százalékos emelkedése áll szem sük versenyét azokon a piacokon, ahová kivite
ben. Iparunk fejlődésének további bizonyítéka, lünk irányul.
14*
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Bortermelésünk, miután a filloxera pusztítá
sait íij szöllőültetésekkel nagyrészben pótoltuk,
fokozatos fejlődésben van. Régi piacainkat azon
ban nehezen fogjuk visszahódíthatni, mert hiá
nyoznak a várnkülföldön azelőtt nagy kereslet
nek örvendett borfajaink, t. i. a jó és olcsó vörös
borok, továbbá az édesített, ú. n. aszúboraink.
Az édesített borok készítését és forgalomba ho
zatalát ugyanis törvény tiltja, a vörös borok
termelése pedig mindinkább hanyatlik, mert ter
melésük túldrága ahhoz, hogy Francia-, Spanyol
os Olaszország sokkal olcsóbb áraival a versenyt
felvehetnék. Ilyenképen egyedüli piacunk Ausz
tria, ahol azonban az olcsó dalmát borok, főleg
az ú. n. Petiot-bor nyomja az árakat.
Gyümölcskereskedelmünk főleg a kajszinba
rack-termelés fokozatos emelkedése révén mu
tathat fejlődést. B cikkből kivitelünk állandóan
emelkedik; hasonlóképen szilvából, almából és
dinnyéből is. A honi szilvának újabban a kali
forniai árú támaszt igen erős versenyt, német
országi piacunkon pedig az olasz vasúti intézke
désekkel (gyorstehervonatok, gyümölcsszállító
különvonatok stb.) támogatott olasz gyümölcs
kivitellel kell megküzdenünk.
,
Szarvasmarhakereskedelmiink általában stag
nál : az állatok teljes kihizlalása nem mutatko
zik nyereségesnek s ezért gazdáink már félig
hízott állapotban piacra hozzák az állatokat. Ser
téskereskedelmünket ma is nagy kivitelünk jel
lemzi, de az újabban gyakrabban fellépett raga
dós betegségek miatt sok kárt szenvedtünk, kü
lönösen olyan esetekben, amidőn a vész sertéskereskedelmünk gócpontjában, a kőbányai ser
téshizlaló telepen is fellépett. Lókercskedelmünk
terén a kivitel fokozatos hanyatlása tapasztal
ható, bár kivitelünk még ma is jelentékeny. Ba
romfikereskedelmünk szép fejlődésben van, éven
ként kb. 6 millió eleven szárnyast viszünk ki.
A borkereskedelem terén az aukciók nem vol
tak képesek az irányító befolyást úgy magukhoz
ragadni, mint a gyapjuüzletben, s az üzletet itt in
kább az 1913. létrejött talpbőrkartell irányította.
A kartell rohamos áremelkedést vont maga után,
amelynek felszínen maradását magas védővámok
is elősegítik. A bőrfeldolgozó iparágakban a kar
tell erős ellenszenvet szült, mert a magasabb
árak, főleg a cipőiparban, arra vezettek, hogy
a fogyasztó közönség a külföldi készcipő vásár
lására tért át. Mivel az 1914-ben kitört háború az
ország egész bőrtermelését a hadsereg céljaira
kötötte le, a kartell feloszlott, de a bőrárak ennek
dacára is rendkívüli magasra emelkedtek.
Gyapjuüzletünk túlnyomó mértékben a buda
pesti gyapjuaukciókon bonyolódik le, rendszerint
a világpiaci árakon, amelyeket úgy nálunk, mint
külföldön, elsősorban a katonai szükségletek mér
téke s másodsorban a gyapjufeldolgozó ipar ál
talános gazdasági helyzete irányít.
Fakereskedelmünk igen jelentékeny. Épület
fából évenként kb. 1 millió mm.-t viszünk ki.
Dongákból kivitelünk csökkent, mert az olcsó
és tarifális kedvezményekkel is támogatott orosz
árúval a versenyt nem vehetjük fel. Fürészelt
fenyőfából sokat viszünk ki Albániába, Angliába,
Egyiptomba, Tuniszba és Marokkóba. Talpfákat
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csak Franciaországnak és Olaszországnak szál
líthatunk, de csak tengeren, vagyis oly helyek
ről, amelyek Fiúméhoz közel feküsznek, vagy az
oda való szállítás olcsó fuvardijtételek mellett
lehetséges.
Cukorkereskedelmünk nemcsak az egész or
szágotlátja el, hanem nagy mennyiségben expor
tál a Balkánra, sőt Indiába is.
Vasból és egyéb fémekből gyártott cikkekben;
behozatalunk 200 millió korona értéket képvisel,,
és bár vasmüiparunk rendkívül fejlődik és emel
kedik, különösen kovácsolt vasban és a mező
gazdasági gépekben a behozatalnak nagy szerepjut.
Bár szesztermelésünk meglehetősen jelentős,,
szeszkivitelünk erősen csökkent.
Kereskedelmi forgalmunk lebonyolításának
eszköze a behozatalnál a vasút és nagyban a
posta, míg a kivitelnél a posta szerepe igen cse
kély, de annál nagyobb a vasúté, a folyami- és
tengerhajózásé. Ennek a magyarázata is abban
rejlik, hogy a nyerstermónyekben való kivitelünk
tömegesen történik és a posta- vagy a száraz
földi fuvarozás díjtételeit nem birja el.
M. behozatalának fontosabb árúnemei az 1912.
évben a következők voltak (a zárójelben foglalt
számok az illető árúk forgalmának értékét tün
tetik fel millió koronákban): pamutszövetek:
(197-5), gépek és késziüékek (130'8), gyapjúszö
vetek (125'6\ vasárúk (91-4), kikészített bőrök
(75-8), kőszén (65-1), felsőruha (56-4), cipészárúk
(40'9), gabona (51'7), nyers fémek ós hulladékaik
(36'—), selyemszövetek (33'7), pamutfonalak
(32'—), fémárúk (28'4), fehérnemű (28'3), nyers
pamut (27'7), hántolatlan rizs (26"5), nyers bőrök
(25-7), fabútor (25-6), nyers- kávé (25-3), kötött
pamutárú
(25'2), papiros (24 4), buca- és rúdvas.
(21-3), európai műfa, fürészelve
(20'8), kalapok
(20'8), nyers
ásványolaj
(19-7), drágakő, igaz
r
gyöngy (19 1), n5 ers vas (17'9), friss hús (16'6),
koksz (16"5), len- és kenderszövet
(15'9), nyers
dohány (15'9),
bor, must (15--7), jutaszövet és juta
zsák (15 6), papirosárú (15 1), fogyasztási
cukor
(14"1),
technikai zsiradékok (13-7), kaucsukárúk
(13 4), műszerek (12'2), gyapjú (11-9), öblös üveg
(10-6), táblativeg (10-5), pléh és lemez vasból
(10-4), aranyom vesárú(10-4), szappan (10-3), étel
zsiradékok (10'—), könyv, hirlap (10'—).
M. kivitelében az 1912. évben a következő
fontosabb árúnemek szerepelnek (értékük a
zárójelben millió koronákban): Gabona- (311"6),
gabonaliszt (272'9), szarvasmarha (177 6), sertés
(90*2), bor, must (67-9), nyers cukor (65-l), európai
műfa, fűrészelve (54'ő),
fogyasztási cukor (44-5),
ételzsiradékok (37-5), szárnyas (34'4), ló (33'5),
tojás
(32-7), nyers bőrök (26-8), kikészített bőrök
(25-9), pamutszövetek (23-4), gépek és készülékek
(22-4), nyers dohány (22-4), vasárúk (19-5), hán
tolt- rizs (17-9), gyapjúszövetek (17-6), friss hús
(17 —), gyapjú (167), pamutfonál (15'8), száraz
bab (15-7), európai műfa, nyers (12-8), égetett
szeszes folyadékok (12-6), európai műfa, bárdolva
(11.9), tej (11-8), vasérc (11-7), bőrárúk (11-4), toll
(10-4).
Ausztriával való mindkét irányú forgalmunk
ban ugyanezek a fentebb felsorolt árúk játezák
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a főszerepet. Egyéb forgalmunknak főbb árú ban : nyers pamut (19 6), nyers vörösréz (12-2),
cikkei az 1912. évben a következők voltak:
mezőgazdasági gépek (3-9), foszfátföld
(2-3),
Bosznia- és Herczegovinávál: a behozatalban: ásványi kenőolaj (2*2), cipészárú (2 l); a kivitel
gabona (6 7), -európai műfa, fűrészelve (3'6), buca- ben: száraz bab (3'6), égetett magnezit (3*5),
és rúdvas (3 5), szarvasmarha (2-4); a kivitel nyers bőrök (2-5), nyers cukor (1*3); Argentíná
ben : gabonaliszt (11-3), gabona (6-—), fogyasztási val : a behozatalban: tengeri (3-5), lenmag (3-5);
cukor (2-6), kikészített bőrök (2-6); Trieszt sza a kivitelben: fogyasztási cukor; ezenkívül -be
bad kikötővel: a behozatalban: nyers kávé (4-7), hoztunk Holland-Indiából nyers dohányt (3 3),
a kivitelben: fogyasztási cukor (0-9); Német Kubából -nyers dohányt (1-5), Braziliából nyers
országgal: a behozatalban: (39-—), gépek és ké kávét (5 4) és nyers- dohányt és Chiléből nyers
szülékek (34-6), vasárúk (10-—), nyers fémek nátronsalétromot (4 —), ez utóbbi országokba
(10-—), kikészített bőrök (9-1), könyv, hírlap (4-8), irányuló kivitelünk ellenben kisebb jelentőségű.
Külkereskedelmi forgalmunk állandóan emel
fémáruk (4'4), cipészárúk (3'3); a kivitelben:
szarvasmarha (15"9), nyers cukor (15'5), tojás kedő irányzatot mutat. Áz 1882—1912.0évek alatt
(12-6), árpa (8-7), nyers bőrök (8-4), szárnyas
(8-2), (1. az A) táblázatot) behozatalunk 253 /0-kal, ki
toll (7-1),- európai műfa, fiirészelve (6-l), ugyanaz, vitelünk 220%-kal emelkedett. A behozatal emel
nyers (6 —); Svájccal: a behozatalban: selyem kedése tehát nagyobb mérvű volt, mint a ki
szövetek (2-—), sajt (1-9), zsebórák (1-2), pamut vitelé. Az összforgalom 230%-kal növekedett. A
hímzés (1*—); a kivitelben: európai műfa, fűré kimutatott 31 óv alatt külkereskedelmünk mér
szelve (2-8), tojás (2-1), fogyasztási cukor (1-4); lege 15 évben volt aktív és 16 évben passzív. A
Olaszországgal: a behozatalban: narancs (4-1), legnagyobb kiviteli többlet értéke (217'1 millió
gesztenye (2"1), friss virág (1-8); a kivitelben: A) Magyarország külkereskedelmi forgalmának föeredeurópai műfa, fűrészelve (12-—), ló (6-5), száraz
menyei az 1832—1912. években.
bab (3-—), gépek és készülékek (2-7), faszén (2'2) ;
Behozatalt
Franciaországgal: a behozatalban: igazgyöngy
Be
Összes
(—) vagy
Kivitel
hozatal
forgalom
(3—), gyémánt (2-9), gyapjú (2-4), selyemszövet
kiviteli
Ev
(+)
többlet
(1-4); a kivitelben:- európai műfa, fűrészelve
millió koronákban
(3'8), nyers cukor (3 8), nyers selyem (2 7), nyers
dohány (2'—); Spanyolországgal: a behozatal 1882
875-1
892-9
1,768-0
+ 17-8
947-5
909-1
1,856-6
_
— 38 4
ban: száraz paprika (1-5), parafadugő (1"2); a 1883
1884
960-8
777-7
1,738-5
— 183-1
kivitelben: európai műfa (1"3); Portugáliával:
a
897-8
792-3
1885
_
1,690-1
—
1053
behozatalban: parafadugó és friss ananász (0-—); 1886 . _
832-5
835-7
1,668-2
43-2
869-0
805-1
1,674-1
—
63-9
1887
a kivitelben: fogyasztási cukor (5-4); Belgium
893-3
888-8
1,782-1
1888
— 4-5
mal : a behozatalban: gyapjú (1-7), gyémánt (1-4), 1889
919-0
921-1
1.840-1
4 - 2-1
fegyverek (0-8); a kivitelben : európai műfa (1-4); 1890
971-0
1,060.2
2,031-2
_+ 89-2
1,005-6
1,090-4
2,096-0
+ 84-8
Németalfölddel: a behozatalban: gyémánt (1'6); 1891 1,038-8
1,019-3
2,058-1
... _ ...
— 19-5
a kivitelben: nyers cukor (2-5), nyers dohány 1892
1893
1,027-4
1,049-1
2,076-5
- j - 21-7
(1-5); Nagy-Britanniával: a behozatalban: gé
1,092-6
1,125-1
1894
2,217-7
+ 32-5
...
1.0S8-0
1,099-6
2,097-6
— 78-4
pek és készülékek (6-9), gyapjúszövetek (4-3), 1895
1896
—
1,096-7
1,089-4
2,186-1
—
73
gőzhajók (3-8), kőszén (3-7), rézgálic (3-5), drága 1897
1,107-4
1,082-0
2,189-4
— 25-4
kő, igazgyöngy (1"9); a kivitelben: nyers cukor 1898
1,194-3
1,103-8
2,298-1
— 90 5
1,198-8
1,200 5
2,399-3
+
1-7
(42-1), árpa (2-3), tojás (2-2), búzaliszt (1-9); Orosz 1899
1,110-4
1,327-5
2,437-9
4- 217 1
_.
országgal : a behozatalban: kender és kóc (2'8), 1900
1901
_
1,147-6
1,265-2
2,412-8
-(- 117-6
mák (i'4), len és kóc (1"2); a kivitelben: gépek 1902
1,168-3
1,323-7
2,482-0
_+ 165-4
2,567-9
+ 137-S
és készülékek (1-9), villamos izzólámpa (V3); 1903 . . . . . . . . . 1,215-3 1,352-6
1,323-9
1,355-5
2,684-4
+ 26B
1904
Romániával: a behozatalban: tengeri (24'8), 1905
1,363-7
1,397-9
2,761-8
4- 34-2
európai műfa, nyers (3-—), korpa (2-5), friss hús 1906
1,555-6
1,508-8
3,064-4
— 46-8
1,652-3
1,618-0
3,270-3
— 34-3
(1-9); a kivitelben: gépek és készülékek (3-9), 1907
1,559-6
1,584-4
3,144-0
1908 _ . . . _
4" 2 4 8
pamutfonál (3-9), ló (3-7), vasárúk (1-8); Szer 1909
1,808-8
1,700-2
3,509-0
— 108-6
biával: a behozatalban
friss hús (9"8), tengeri 1910
1,852-4
1,716-8
3,569-2
—
— 135-6
(2-4), szárnyas (2-3); a kivitelbon: töltény (1-8), 1911
2,082-2
1,830-5
3,912-7
— 2517
2,212-1
1,962-8
4,174-9
1912
_
.
—
2493
gyapjú (1-4),
pamutfonál
(l-l),
gépek
és
készü
lékek (l - —); Bulgáriával: a behozatalban: ten K 1900-ban) és legnagyobb behozatali többlet
geri (5-2); a kivitelben: ló (1-8), gépek és készü értéke (251-7 millió K 1911-ben) között tehát kö
lékek (1'5), fogyasztási cukor (l-l); európai Tö zel fél milliárd korona a különbség s az in
rökországgal : a behozatalban: nyers dohány
gadozás e két szélső határát csak 11 év választja
(7'1); a kivitelben: fogyasztási cukor (6-3), ló el egymástól. 1906 óta (egy évtől eltekintve) ke
(2-6);
ázsiai Törökországgal: a behozatalban reskedelmi mérlegünk állandó passzív jelleget
(l-9); a kivitelben: fogyasztási cukor(4-—); Brit- öltött s a behozatali többletek erősen emelkedhet.
India és Straiis Settlements-szel:
a,behoz&talh&n:
E tünet azonban a népesség megélhetési viszo
nyers rizs (24-—),
juta
(8
l),
nyers
marhabőr (4-8), nyaiban általában észlelhető javulás ós egyéb
nyers pamut (4 —), foszfátföld (2'3); a kivitel biztató gazdasági jelenségek mellett annál ke
ben: fogyasztási cukor (9'9);- Egyiptommal:- a vésbé tekinthető aggályosnak, mert hiszen a
behozatalban : nyers pamut (3 3), szivarka,(l l); nagy nyugati államok kereskedelmi mérlege is
a kivitelben: fogyasztási cukor (4-3); az Észak állandóan passzív, így pl. a Nómetbirodalomé
amerikai Egyesült-Államokkal: a behozatal 1912-ben 1887-9 millió márkával. A B), C) ós
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B) Magyarország behozatala az 1907—1911. években.
•s-t 11

6
7

18
19
20
ÍÍ1

22

I\ 1907

Származási ország

1,272-8
24'8
í 126-1
27-1
I Brit-India és Straits Settlements..
35 4
13-1
49-9
| Nagybritannia
.""...'
17-3
17-2
6-8
7-5
60
51
8-1
1-7
5-2
0-6
6-4
2-5
63
2-8
15-6
E g y é b országok . . . — . . .
..
— — —
1,652-8
Összesen

5-7
22
7-7
2-7
18-0
1,559-6

C)

Í907—1912.

TT

Magyarország

kivitele

||

Rendeltetési ország

bl i

Összesen.
D)

Az ország neve

£3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
91
22

Magyarország

Bosznia és Hercegovina
Németország

Svájc

Németalf8ld

26
OBBzeseu.

az
1907

1,205-1
37-4
148-1
80-5
31-8
23-3
25-0
117
9-1
9-5
9-0
11-9
9-4
8-0
6-4
5-9
38
7-9
5-6
1-8
3*0
148
1,6180

9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22

i
2
8
4
5
6
7
' 8
9

Érték millió koronákban
1908
1909 | 1910
1911

összes

1,311-0
27-6
142-5
30-2
34-2
808
31-0
17-8
18-6
213
16-6
7-8
5-9
41
5-6
6-2
3-2
5-7
3-7
53
41
25-6
1,808-8

1,209-5
22-4
123-7
27-8
35-0
10-7
27-9
17-2
15-2
9-1
5-5
5-4
4-4
S-2
1-5
4-2

o-c

1,528-0
260
187-8
40-3
51-9
29-5
42-4
23-8
24-9
28-5
11-9
10-3
4-7
4-9
3-5
7-2
6-2
9-5
4-5
5-0
4-1
32-8
2,082-2

1,168-2
41-8
125-0
35-7
47-8
23-3
20-1
10-5
13-3
11-7
8-3
11-7
24-0
8-0
43
4-4
4-4
58
4-5
l-l
3-2
12-3
1,584-4

1,288-6
41-9
122-7
34-0
50-8
195
17-5
13-7
16-3
6-8
13-2
13-8
12-9
8-2
61
4-3
43
5-3
4-4
1-7
2-0
12-2
1,700-2

1,280-0
41-0
126 2
366
•46-y
21-0
21-1
24-1
13-2
4'9
9-6
15-6
10-4
11-6
11-6
6-7
3-2
5-4
5-1
2-4
1-5
19-7
1,717-8

1,892.4
48-4
127-5
38-5
44-9
28-3
22-2
15-4
14-2
13-0
8-4
12-3
9-4
10-5
5-5
4-8
39
5-7
41
1-6
1-0
18-5
1,830-5

1,588-7
71-59
32-9
1-49
208-1
9-41
540
2-44
48-5
2-19'
441
20044-0
1-9927-4
1-2*
26-2
118210
0-95
13-9
0-63
109
0-49
9-3
0-4«
9-2
0 42
7-7
0-357-5
0-3*
7-5
0-34
6-6
0-30
5-8
0-26
5-7
0-26
5-1!
0-23
330
1-48
2,212-1 100 00

|_ 1912

%-baa.
1912

1,447-1
73-7349-1
2-50
141 3
7-20650
3.31
44-7
2-2883-7
l-72r
22-6
1-1519-5
0-99
167
085
15-6
0-79
14-3
0 78130
0-66
11-8
0-60'
8-7
0-44,
8-5
0-43
7-0
035
6-6
0-34
6-4
0-32
3-3
0-17
2-4
0152-0
O-lOi
235
1-21:
1,962-8 l 100 00

években.

Érték millió koronákban
1910
1911
1908
1909

2,477-9 2,872-7
61-6
64-2
274-3
248-7
80-4
63-6
36-4
34-0
49-1
65-0
36-2
41-1
44-7
69-0
42-2
S5-3
15-8
20-8
16-8
14-9
17-8
17-1
15-6
13-5
10-7
9-8
9-0
7-2
8-3
6-6
4-4
4-3
10-7
8-5
10-8
8-7
1-0
1-4
9-6
8-9
3-8
4-4
6C
7-9
8-5
t 2
23-0
22-2
3,270 -S 3,144-1

o/o-ban
1912

években.

Érték millió koronákban
1908
1909 I 1910 | 1911

forgalma az 1901 —1912.
1907

1,395-0
25-2
155-2
302
39-8
288
32-3
18-9
23-6
7-9
160
9-0
3-4
4-5
30
71
46
5-1
4-9
8-2
4-0
25-7
1,852-4

1912

1912

2,599-6 2,674-9 2,920-9 3,030-7
69-5
66-2
74-3
820
265-2
281-4
315-3
349-3
65-0
68-9
80-9
108-9
100-3
49'8
57-7
77-8
65-8
721
68-6
682
46-4
43-4
64-6
70-7
47-1
50-2
61-3
60-2
361
44-7
•57-1
48-7
28-0
12-9
36-5
36-5
19-5
275
20-2
28-8
21-6
24-6
22-7
23-9
27-6
22-5
24-8
22-4
18-8
12-6
22-0
11-9
8-9
15.6
10-9
18-8
8-0
116
9-3
12-7
5-8
6-9
6-4
11-6
9-4
9'4
9-8
11-5
10-7
121
11-3
10-8
3-7
5-3
7-4
90
7-7
6-6
8-6
W5
4-4
4-1
6-8
3-3
5-5
8-3
5-1
5-8
4'2
6-2
5-8
5-5
30-2
840
87-9
44'9
8,509-0 3,569'2 1 3,912-9 1 4,175-0

%-ban.
1912
72-591-94
8-37
2-61
1-861-73
1-701-441-17
0-87
0-69
0-57
0-54
0-5*
0-82
0-300-2fr
0-27
9-260-22
0'21
016
014
01*
1-07100-OO.

-
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D) táblázatok M. 1907—1912. évi behozatalát, ki
vitelét és összes forgalmát a legfontosabb szár
mazási és rendeltetési országok szerint részle
tezve mutatják be. Ausztriával való vámközösségüDknek jelentősége és kölcsönös forgalmunkra
gyakorolt hatása e táblázatokból látható legjob
ban,
amennyiben összes áruforgalmunknak kb.
s
/4 része Ausztriára esik. Meg kell ugyan jegyez
nünk, hogy az e táblázatokból nyert kép a való
ságnak nem felel meg teljesen, mert vámkülföldi
behozatalunk és kivitelünk nem csekély részét
Ausztria kereskedelme közvetíti s a vámkülföld
del való árúforgalmunk e részo a statisztikai
közleményekben ausztriai behozatalunk és ki
vitelünk rovatán szerepel. Kereskedelmi mórle
günk országok szerint való aktivitását, illetőleg
passzivitását az E)- táblázatban mutatjuk be.
Behozatali többletünket 1912. különösen Ausztria,
Németország, Brit-India és az amerikai Egye
sült-Államok árúi és nyersanyagai növelték
nagyra, mig aránylag szerény kiviteli többle
teinket főkép Bosznia és Herczegovina, Nagy
britannia, Olaszország ós Törökország vették át.
Árúcsoportok szerint részletezve az F), fí) táblá
zatok mutatják be az 1910—1912. évek árúforgal
mát. Ezek szerint nyers anyagokban számottevő
kiviteli többletünk van, mig félgyártmányok
ban, de különösen gyártmányokban jelentékeny
behozatalra szorulunk. Örvendetes jelenség, hogy
nemcsak a nyersanyagok és a mező- és erdőgazda
sági gyártmányok, hanem az ipari félgyártmá
nyok és gyártmányok kivitele is évről-évre lé
nyegesen emelkedik. M. külkereskedelmi forgal
máról a m. k. központi statisztikai hivatal havi
F)

Magyarország

behozatala

és

E)

Aa árúcsoportok megnevezése

1

Nyers anyagok (élelmezési és élvezeti cikkek)
Nyers anyagok (a mezőgazdaság és ipar részére) . . .
Együtt

2
3

Összesen
Magyarország

behozatala

\

évi
külkereskedelmi
mérlege.

millió K-ban
Ausztria
Bosznia és Hercegovina
Trieszt .szabadterület)
Németország
Svájc
Olaszország
Franciaország
Spanyolország
Portugália
Belgium
Németalföld
Nagybritannia
Oroszország
Románia
Szerbia
Bulgária
Európai Törökország
Ázsiai Törökország
Brit-India és Straits S e t t l e m e n t s . . .
Holland-India
Egyiptom
,
Északamerikai Egyesült-Államok
Brazília
Argentína
Egyéb országok.
Összesen...
kivitele

az

1'JiO—1912.

13616-3

2-1
172

1-2
21 0

67
10-2
3-8

években.

|j

Behoza
tali (—)
v. kivi
teli ( + )
többlet

Kivitel

1910

1911

1912 il 1910

1911

1912

70-0
296-8
366-8

102 8
352-0
454-8

102-7
407-3
510-0 I

428-8
507-1
935-9

371-3
583-0
954-3

422-6 4- 319-9
565-5 - - 158-2
983-1 -f 478-1

245-3
1,240-3
1,852-4

282-9
1.3Í4-5
2,082-2

309-4
174-7
1,392-8 1 606-1
2,212-2 |] 1,716-8

184-9
691-4
1,830-5

197-4 — 1120
777-3 — 615-5
1,962-8 — 249-4

és

kivitele

az

j

Behoza
tali (—)
v. k i v i iteli ( + )
többlet

Kivitel

é r t é k millió koronákban
1910

1912

1ÍI10—1912. években

Behozatal

Az árúcsoportok megnevezése
|

forgalmú-

|i Behoza-1 Kiviteli
tali |
többlet

Az ország neve

|

s,

S

19Í2.
nak

é r t é k millió koronákban

Gyártmányok
G)

2

Magyarország

Behozatal

s&

1

Magyarország

és évi közleményekben számol be. A fentebb em
lített táblázatok az 1912. évi közlemény adatai
ból valók.
Hazánk belkereskedelmének két jellemző vo
nása van : az egyik az, hogy alföldeink és felföl
deink egymást kiegészítik, ill. egymásra szorul
nak, a másik az, hogy a főváros csaknem teljesen
uralkodik az ország egész kereskedelmén. Ez a két

3

1

—

1911

1912

1910

1911

1912

1912

19-8
297-7

343-8
190
362 8

373-6
25-0
398-6

905-4
53-7
959-1

924-2
70-0
994-2

89-0
30-8
119-8

111-0
39-8
150-8

136-4
60-5
196-9

30-5
4-9
35-4

300
4-1
34-1

31-3 — 105'1
7-2 — 53-8.
38-5 — 158-4

214-5
•_
...1,220-4
Sn) ás i) együtt... ... [1,434-9
Összesen
— 11,852-4

243-1
1,325-5
1,568-6
2,08a-2

169-8
248 9
1.367-8
552-4
1.6167
722-2
2,212-1 1,716-8

180-8
621-3
802-1
1,830 5

190-3 58-a
696-7 -mik
886-9 — 7 2 9 7 1
1,963-8 — 849 S

A mező- és erdőgazdaság és halászat termékei

I 277-9
...
In) és b) e g y ü t t . . . . . .
A bányászat és kohászat t e r m é k e i :
a) nyers anyagok
...
2a) és V) együtt... ...
Az ipar t e r m é k e i :
t) gyártmitnyok

956-8 4- 583-8
80-6 4 - 5 5 - 6 '
1,037-4 -J- 638-8
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jellemvonás magyarázza meg azt, hogy egyrészt
az Alföld látja el a Felvidéket élelmiszerekkel,
míg a Felvidék ezért ásványi termékeket, fát és
iparcikkeket ad az Alföldnek, másrészt Budapest
az a központ, ahová az ország minden részéből a
nyers termékeket hozzák továbbadás vagy fel
dolgozás céljából, viszont Budapesten át nyer el
látást az egész ország minden behozatali vagy
helyben készült iparcikkel. így Budapest anynyira központja az egész nagyiparnak és keres
kedelemnek, hogy minden vidéki nagyobb válla
lat vezetősége, ill. igazgatósága is itt székel
és innen nyeri irányítását. Csakis a külfölddel
való kereskedelmünknek lebonyolításában vesz
nek más városok is jelentős részt: Fiume a ten
geri kivitel útja, Pozsony, Sopron és Győr köz
vetítő városok Bécs felé, Kassán át vezet a leg
közvetlenebb út Németországba, míg Brassó és
Temesvár főkép a Romániával való kereskedel
met bonyolítja le.
Belkereskedelmi viszonyainkat legteljesebben
megérthetjük akkor, ha tekintetbe vesszük fiatal
voltát, de egyszersmind azt is, hogy hazánk
Európa szivében a Nyugat és Kelet közvetítő
szerepére van teremtve, valamint azt, hogy poli
tikailag és természetileg is közvetlen kapcsolat
ban van Ausztriával. Az első körülmény magya
rázza meg azt, hogy a kereskedői foglalkozás
még nem vert nálunk olyan mély gyökeret, mint
a szomszédos nyugati államokban, a második
igazolja kereskedelmünk tranzité természetét, a
harmadik pedig azt, hogy nagyobb arányokat
csakis a nyerstermékforgalom érhetett el a ki
vitel terén, míg iparcikkekben a behozatal látja
el hazánkat. Belkereskedelmünk erősbödésc tehát
csakis fejlődő iparunk kapcsán remélhető, ami
mellett azonban nem kis szerep vár erkölcsi szem
pontból a nép kereskedelmi irányú nevelésére,
amelynek nagy hivatása az, hogy erkölcsi és
szellemi tekintetben egyaránt kiváló kereskedő
osztályt teremtsen.
Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint keres
kedelemmel és hitelközvetítéssel (beleértve az al
kalmazottakat is) 300,799 személy foglalkozik,
akik 421,553 személyt tartanak el. Legnagyobb a
kereskedelemmel foglalkozók arányszáma ls,-növokedése is az északkeleti felvidék vármegyéiben,
Máramarosban, Ugocsában, Ungban, Beregben, a
városok közül pedig Budapesten (15°/o), Fiúméban
(14-8°/„) és Nagyváradon (12-9%). A 10%-ot meg
haladja még: Győr, Pozsony, Újvidék, Kassa,
Miskolcz, Szatmárnémeti, Temesvár, Pancsova,
Kolozsvár és Zágráb arányszáma is.
Hitelügy. Mint mindenütt, úgy M.-on is, a
terménygazdaság korában a hitel csak nagyon
alárendelt szerepet játszhatott. Hiteltörvények
hiányában a hitel nem fejlődhetik. A hitel kifej
lődésének alapjait az 1840. évi országgyűlés biz
tosította, amidőn a kereskedelmi és váltó-tör
vényt, az adóssági követelések elsőbbség végetti
betáblázásáról szóló törvényt és a csődtörvényt
létesítette. A hitelnyújtás lehetőségével létrejöttek
a hitelközvetítő intézetek, amelyek a magyar köz
gazdaságban a tőkék forgását voltak hivatva elő
mozdítani. M.-on legkorábban a takarókpénztárak
létesültek. Nem említve a magyar királyi udvari I
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kamaránál 1773. felállított, majd a kamarai pénz
tártól később külön választott hitelpénztárt,
amelynek betétállománya 1775-ben 7.012,059 fo
rintot tett ki, a legelső tulajdonképeni takarék
pénztárunk az 1840. megalakult Pesti Hazai Első
Takarékpénztár volt, amelyet azután az aradi,
nagyszebeni, pozsonyi, komáromi stb. takarék
pénztár megalapítása követett. A takarékpénz
tárak — hazánk akkori tőkeszegényeégét tekintve
— a tőkegyűjtésben nagyon szép eredményt tud
tak felmutatni. 1840-ben a takarékbetétekösszesen 204,629 p. forintra, 1849. már 9.606,973 p.
forintra rúgtak. A takarékpénztárak a náluk be
folyt tőkéket váltóhitelek, értékpapírokra adott
előlegek és jelzálogos kölcsönök nyújtására, vala
mint értékpapirosok vásárlására fordították. A
takarékpénztárak mellett megalakult az első ma
gyar bank is, nevezetesen a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank. Több mint két évtizedig ez volt
Magyarország egyetlen bankintézete. Lényegileg
azonban a takarókpénztárak és e bank müködéfo
között számbavehető különbség nem volt, később
pedig minden különbség elenyészett. A magyar
földbirtokos osztály hitelszükségletének kielégí
tése érdekében alapították a Magyar Földhitel
intézetet, amely 1863. kezdte meg működését.
Első sorban a nagy- és középbirtokosok érdeké
ben működött, holott a jobbágyfelszabadítás kö
vetkeztében a sok kis jobbágybirtok egyre na
gyobb mértékben kezdett hitelre szorulni. Ez a
szükséglet vezetett a szövetkezeti eszme elterje
désére hazánkban.
Az 1913. év végén a magyar birodalomban
volt 2033 bank és takarékpénztár, 4 földhitel
intézet és 3964 hitelszövetkezet; az összes rész
vénytöke és törzsbetét-tőke 1764 milliárd K volt:
a tartalékokkal együtt a hitelintézetek saját tő
kéje 2568 milliárd K-ra rúgott, míg a takarék
betétek 4-123 milliárd K-t tettek ki; forgalom
ban volt 2-639 milliárd K záloglevél, 1-252 mil
liárd K községi kötvény; a váltótárca 3266 mil
liárd K volt, a jelzálogos kölcsönök összege 3941
milliárd K-t, a községi kölcsönök összege pedig
1-076 milliárd K-t képviselt; a hitelintézetek öszszes vagyona 13-932 milliárd K-ra emelkedett.
Pénz- és mértékrendszer. M. pénzrend
szerének az egysége az 1892. valutatörvónyek
szerint az arany korona (jele K) = e 100 fillér.
3280 K tartalmaz 1000 g. színaranyat /1(l finom
sággal. Vernek 20 és 10 K-s érmeket, amelyek
korlátlan mértékben képeznek fizető eszközt. Va
lutánk azonban tiszta aranyvalutának még sem
nevezhető, mert a koronarendszer bevezetése
előtti időből származó 1 frt.-os ezüstérmek 2 K
értékben még ma is korlátlan mértékben képez
nek fizető eszközt, továbbá, mert az Osztrák-Ma
gyar Bank nem köteles bankjegyeit ércpénzre
beváltani. Egyébként az aranyvaluta bevezeté
sének mi sem áll útjában, minthogy az ezüstből
készült érmek csupán váltópénz jellegűek.
Magyarországon ma a következő érmek vannak
forgalomban:
1. Aranyérmek:
100 koronás arany súlya
20
c
•
«
10
t
«
t _ ...

3387 g.
6-775 .
3-387 •
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2. Ezüstérmek:

5 koronás érem súlya _

84 g.

2

«

t

r

10 c

1

t

•

€

_
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3. Nikkelérmek :
20 és 10 flUér értékben.

4. Bronzérmek:
2 és 1 fillér értékben.

Régebbi érmek is forgalomban vannak és pedig
az előbb említett ezüst 1 frt -os 11V9 g. súllyal 2
K értékben, továbbá a 8 és 4 frt.-os arany 6-452,
Illetőleg 3-226 g. súllyal és a dukát arany 349 g.
súllyal.
Mértékegységeiéül M.-on törvényesen a méterrendszer (1. o.) egységei vannak bevezetve.
A régebbi mértékegységek közül használatban
vannak:
Hosszmérték:
1 81
_- — —
1 röf
1 mérföld
._

=
1-896 m.
=
077 «
= 7i)859t c

Területmérték :
1 katasztrális hold

= 1600 négyzetöl.

X. Közlekedésügy.
Vasutak. A kedvezőtlen politikai és gazdasági
viszonyok s a tőke ós vállalkozói kedv hiánya
miatt a vasútépítés a nyugati államokhoz képest
későn vehetett nagyobb lendületet. A József ná
dor védnöksége mellett 1827. épített Bodmer-rendszerüpestköbányai lebegő vasutat, minthogy kel
lően nem jövedelmezett, 1828. lebontották s ezután
1836-ig teljes szünet állott be. Az 1836. XXV. t.-e.
Budapestről kiindulólag az országhatárokig ve
zető vonalak építéséről intézkedik s ennek alap
ján ugyanebben az évben a magyar udvari kancel
lária a báró Sina-féle társaságnak az osztrák
határtól Győrig és a Rothschild-konzorciumnak
az osztrák határtól Pozsonyig építendő vasútra
adott engedélyt. 1839-ben az Első magyar pozsony^nagy-szombativasút-társaságsziAtónkoncessziót kapott s 1840 szept. 27-én átadta a for
galomnak a pozsony-szentgyörgyi, 14 km. hosszú,
lóüzeniü vasútat, melyet 1846-ban Szeredig épí
tett ki. Gőzüzemre csak 1872. rendezték be.
A Sina-csoport Bées-Gloggnitz közt kezdett
építkezni s 1842-ben a magyar vonalak megépí
téséről lemondott. ARothschild-csoport, mint Köz
ponti magyar vasúttársaság, 1844-ben még líj
koncessziókat szerzett s 1846 július 15. Buda
pest—Vácz között (34 km.), 1847 szept. 1. Buda
pest—Szolnok között (101 km.), 1847 aug. 20.
Sopron— Katzelsdorf között(27 km.), 1848 aug. 20.
Pozsony—Marchegg között (19 km.) megnyitotta
a vonalakat. Az 1848-iki XXX. t.-c. a külfölddel
való sinösszeköttetós és nagyobb városaink kap
csolatba hozatala céljából 12 fővonal megépítését
tartalmazta s egyúttal vasútpolitikai elveket is
állapított meg. B t.-c. végrehajtását a szabadság
harc megakadályozta. 1850 márc. 7. a magyar
központi vasút vonalait beváltották s a rész
vényeket államadóssági kötvényekkel cserélték
ki. 1850—54 között a vácz—esztergom—po
zsonyi és czegléd—félegyháza—szegedi vonalak
myiltak meg.
Ausztria pénzügyi válsága (1854) az állami vo
nalak eladását tette szükségessé s ugyanekkor
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kamatbiztosítás mellett a magánvasúti rendszer
nagy lendületet vett. 1855-ben alakult meg a
Szabadalmazott osztrák-magyar államvasúttár
saság, mely a Magyar központi vasút által ter
vezett vonalakat kiépítette. Ezek a vonalak vol
tak: Marchegg—Pozsony—Budapest, Budapest—
Czegléd—Szolnok, Czegléd—Szeged—Temesvár
—Báziás és Bruck—Győr—Újszőny. Az 1882.
XLV. t.-c. szerint e vonalak részére Budapesten
önálló igazgatóságot szerveztek. 1891-ben a tár
saság összes, 13i7'4 km. hosszú vonalait a ma
gyar állam 1965-ig évente fizetendő 10.665,000
frt évjáradékórt megvette és az összes vasúti fel
szerelést és a vasúti alkalmazottakat is átvette.
1856 okt. 8-án nyert koncessziót a Cs. kir.
szab. déli vaspályatársaság, mely az alábbi vo
nalakat építette ki: Budapest—Csáktornya—
Polstrem országhatár, Székesfehérvár—Újszőny,
Nagykanizsa-Lajtaszentmiklós, Keresztúr-Barcs,
Sziszek—Zapresic, Mattuglie—Fiume, összesen
702 km. Az 1856 szept. 24. adott koncesszió alap
ján létesült Tiszavidéki vasút által épített 606
km.-nyi vonalak: Czegléd - Szolnok—Püspök
ladány—Debreczen—Miskolcz—Kassa, Szajol—
Arad, Püspökladány—Nagyvárad és MezőtúrSzarvas. Ezeket az 1880. XXXVIIt. t.-c. alapján
államosították.
Az 1863 jan. 19-én adott koncesszió alapján
létesült Gs. k. szab. pest-losoncz-zólyomi vasútés köszénbánya társaság csődbe jutván, Magyar
északi vasút név alatt újjáalakult s vonalai 1868.
államosíttattak.
1863 március 29., illetőleg véglegesen az 1868.
VIII. t.-c. alapján létesült Alföld-fiumei vasút
által épített Nagy-Várad—Csaba, Szeged—Sza
badka és Zombor—Baja vonalak (393 km.) 1884.
államosíttattak.
1866. nyert koncessziót a Kassa-oderbergi
vasút (1. o.). és 1872. a Győr-sopron-ebenfurtí
vasút (1. o.).
Az 1867-iki kiegyezés után M. a vasútépítésben
úgy, mint a közgazdaság más terén is óriási te
vékenységet fejtett ki, de sajnos, a garantált vasúti
rendszer elvének követése mellett. Az 1867. XIII.
t.-c. 60 milliós kölcsön felvételét engedélyezi;
az 1868. XLIX. t.-c. a félben maradt vonalaknak
állami kezelésbe vételét és megépítését rendeli
el. Az építés vezetése és a vasutak ellenőrzésére
a minisztérium kebelében a M. k. főfelügyelő
séget, az üzembon levő vonalak kezelésére pedig
a M. k. államvasutak igazgatóságát szervezték.
E vonalak: 1. Hatvan—Miskolcz; 2. Zákány—
Zágráb; 3. a Budapesttől Hatvanon át Salgótar
jánig épített vonalnak Losoncz ós Beszterczebányáig való meghosszabbítása; 4. Miskolcz—
Putnok. 1867-ben megállapították az építendő
vonalak újabb sorozatát. Ez alapon az alább fel
sorolt vasutakat engedélyezték: az 1868. VIII.
t.-cikkel: Alföld-fiumei vasút; 1868. XIII. t.-c.
Magyar északkeleti vasút; 1868. XXXVII. t.-c.
Arad—temesvári vasút; 1868. XLV. t.-c. Ma
gyar keleti vasút; 1869. V. t.-c. Magyar nyugati
'vasút; 1869. VI. és 1871. XXXVIII. t.-c. a
Magyar—gácsorszáq-i vasút magyar vonalait;
1870. XXVII. t.-c. Válkány—perjámosi vo
nalat; 1870. XXVIII. t.-c. NyiregyMza—ung-
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vári vonalat; 1870. XXXI. t-c. Qömöri ipar- szemben = 50°/u emelkedés), amely összegben
vasutak vonalait; 1870. XXXII. t.-c. Bánréve— azonban nincsen számba véve az a kő, föld s egyéb
nádasai vonalat; 1870. XXXIII. t.-c. Báttaszéfc— építési anyag, amelyet munkálataik folyamán
dombóvár—zákányi vonalat; 1870. XXXVII. maguk a folyamszabályozási vállalatok saját ha
t.-c. Sandpeter—fiumei vonalat; 1871. XIV. t.-c. jóikkal szállítanak. A kimutatott szállítási össz
Eperjes—tarnovói vonalat; 1871. XXII. t.-c. Zó teljesítményből 41°/o a hazai gőzhajózási vállala
lyom—beszterczebányai vonalat; 1871. XXVII. tokra, körülbelül 52°/o az I. cs. k. szab. Dunat.-c. Győr—sopron—ebenfurti vonalat; 1872. gözhajózási társaságra (1. o.), a többi a Délné
XXVIII. t.-c. Vojtek—németbogsáni vonalat; 1872. met gőzhajózási társaságra esik. Személyszállító
XXIX. t.-c. Sopron—pozsony—vágvólgyi vonalat. hajójáratok a Duna egész hosszában, továbbá a
Az 1873-iki pénzválság miatt áz építkezés egy Tiszán Szolnokig, a Száván Zimony, illetőleg Bel
időre szünetelt s az 1880. XXXI. t.-c. óta kiváló- grád és Sabác, továbbá Mitrovicza ós Rácsa 8
lag a helyi érdekű vasúti építkezés lépett elő Brcska között, valamint a Balaton taván állanak
térbe állami kamatbiztosítással. Fömagánvasút fenn; az összforgalom 2 millió 200 ezer utas, akik
építésére csak két engedély adatott ki és pedig együtt 82 millió km. utat tettek meg. A Dunagőz
1880. a Szamosvölgyi vasút (1. o.) ós 1881. az hajózási társaságon kívül, amely 1830-tól egész
Aradi és csanádi egyesült vasutak (1. o.) részére. 1860-ig (1857-ig kizárólagos jogon) egyedül gya
korolta hazai folyóvizeinken a gőzhajózást s még
L. még Magyar királyi államvasutak.
1914 április havában volt Magyarországon ma is túlnyomó szerepet visz, 51 kisebb-nagyobb
10,175-7 km. hosszú fővasút, melyből 8,8334 hazai gőzhajózási vállalat tart fenn üzemet öszkm. államvasút; továbbá 12,178-9 km. helyi szesen 164 gőzössel, együtt 37,166 lóerővel. B
érdekű vasút,
összesen tehát 22,3546 km., ezen hazai gőzhajózási vállalatok tulajdonában rendes
teherszállításra alkalmas 453 vashajó 194,196
kívül 376-6 km. városi helyi vasút.
Hajózás. M. folyóinak és csatornáinak egész tonna hordképességgel és 260 fahajó 52,974 tonna
hossza 12,525 km.; ebből hajóval és tutajjal jár hordképességgel van forgalomban. Az egyesek,
ható 6011 km. Rendszeres gőzhajózás van a ú. n. magánhajósok tulajdonában levő fahajók
Dunán, M.-i egész szakaszán, a győri és a szent országosan számbavéve nincsenek. A hazai gőz
endrei ággal együtt 1101 km., a Dráván Vízvár hajózási vállalatok között legjelentékenyebb a
tól a Dunába szakadásáig 187, a Tiszán Tisza- Magyar Kir. Folyam- és Tengerhajózási Rész
ujlaktól a torkolatáig 761, a Száván Capragtól vénytársaság (1. o.).
a Dunáig 598, a Temesen Pancsováig 3 km.
A folyamhajózási üzlet gyakorlásának feltéto
hosszú vonalon. Azonkívül jár gőzhajó a Bégán leit és rendtartását a közmunka- és közlekedést
is Temesvár és a torkolat között, 115 km. hosszú minisztérium által 1869-ben 2362. sz. a. kibocsá
szakaszon. A Maroson és Körösön már több ízben tott Hajózási Rendszabályok, valamint a hajózási
tettek kísérletet a gőzhajózással, de rendszeres jog gyakorlásáról szóló Utasítás szabályozza. Az.
forgalom mindezideig nem létesült. Az említett állami főfelügyeletet a keresk. minisztérium fenfolyószakaszokon kívül gőzhajózás van még a hatósága alá tartozó Vasúti és Hajózási m. kir. Fő
Balaton taván, amelyen a rendesen bejárt vona felügyelőség teljesíti. L. még Hajózási vállalat.
lak hossza 1205 km.-re terjed. A 235 km. ki
A tengeri hajózásra vonatkozólag 1. Gőzhajó
terjedésű Ferencz-csatorna-hálózaton (Ferencz- zás, Adria (m. kir. tengerhajózási részvénytár
csatorna, Ferencz József-csatorna és a bajai táp saság), Atlantica (tengerhajózási részvénytársa
csatorna) és a Bégán részben még lovas vontatással ság), Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Rész
is járnak. Gőzhajókkal járt viziutaink hossza vénytársaság, Magyar Keleti Tengerhajózási
együttvéve 35027 km.
Részvénytársaság.
Legélénkebb a forgalom a Dunán, a Tiszának
Posta, távirda és távbeszélő. A magyar
Csongrádon alul eső szakaszán és a Bogán. Cseké posta és távirda ügye 1867-ig osztrák kéz alatt
lyebb a forgalom a Dráván és Száván, minthogy csak hiányos gondozásban részesült s azért nem tu
ezeknek a folyóknak szabályozása van legke- dott kellően érvón5rre jutni. így 1867. csak 1174
vésbbé előrehaladott állapotban. A statisztikai postahivatalunk és 264 távirdaállomásunk volt
adatok gyűjtése a folyami hajózást illetőleg ed Csak a magyar alkotmányos érával indult meg a,
digelé csupán a gőzhajózási vállalatok forgalmára szabad és modern irányú fejlődés, még pedig olyan,
szorítkozott s ennélfogva a vízi szállítás mórvét következetességgel és folyton fokozódó eréllyel, —
illetőleg teljes tájékozást nem nyerhetünk. A túl kivált a 80-as évek vége óta, amikor a két rokon
nyomó rész mindenesetre a gőzhajózásra esik, intézményt egyesitették, az új magyar-osztrák
mert a Bégából, valamint a Ferencz-csatornai posta- és távirdaegyezményt megkötöttek és a táv
hálózatból, úgyszintén a Tisza és a Duna mellék beszélőt jobban felkarolták — hogy ma már szolgá
folyóiból az e folyókra evezővel vagy lovas latainak komoly értékével nemcsak hazai közle
vontatással kikerülő rakományok továbbszállítá kedési intézményeink közt foglal el elsőrendű he
sát a gőzhajók látják el. A tutajozás csaknem lyet, hanem korszerű berendezéseit, szolgálatai
kizárólag a fa szállítására szorítkozik. A hajózási nak tág körét s technikai színvonalát tekintve,
forgalom bár nem rohamos, de állandó emelke hazánk üzleti életét messze meghaladó nyugati
désben van. Az 1913. év végéről vett adatok államok hasonló intézményeivel is vetélkedik.
szerint a gőzhajózási szállítás forgalma hazánk
Az egyesített három intézmény jelen szerve-;
ban 4.863,682 tonnát (mintegy 1588 millió tonna zete, berendezése és működésének eredménye az.
kilométer teljesítménnyel) tesz ki (az 1894 évi 1913. évi adatok szerint a következő: A veze
3.260,231 tonna, 1058 millió tonnakilométerrel tés a kereskedelemügyi minisztériumhoz tartozó*
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posta- és távirda-vezórigazgatóság kezében van,
élén a vezérigazgatóval. A kerületi igazgatás a
posta- és távirda-igazgatóságok feladata: Buda
pesten, Pozsonyban, Kassán, Nagy - Váradon,
Kolozsvárt, Temesvárt, Pécsett, Sopronban és
Zágrábban. A kezelési szolgálatot a posta- és
távirdahivatalok végzik. A postai szolgálatra van
jelenleg hazánkban 6610 postahivatal, ezek közt
657 vasútimozgó- és kalauzposta, 1184ügynökség
és 76 gyűjtőhely; 4685 a postatakarékpénztári
közvetítő szolgálattal megbízott hivatal és 144
csapadókmérő és árvizjelző állomás; van ezen
felül 10,150 értékcikk-árudaés 16,132 levélgyűjtőszekrény. A postai vonatok és járatok száma
16,744, köztük 693 faluzó levélhordójárat, amely
1099 községet érint, a postai szállítási utak hossza
81,949 km., az évi üzleti km.-szám pedig 93 mil
lió. Vasúti mozgóposta-vaggon van 769, egyéb
postajármű 4814, köztük 210 automobil, a postai
szolgálatban használt lovak száma pedig 4285.
A távirdai szolgálatot 5172 távirdahivatal látja
el, köztűk 2347 vasúti állomás és a csepeli szikra
távíró állomás; a távirdai vonalak hossza 26,328
km., a huzalok hossza pedig 160,712 km. A táv
beszélő szolgálatot ellátja 83,874 távbeszélöhivatal és állomás, 38,228 km. vonalhossz és 452,977
km. huzalhossz mellett. Az összos állami postai,
távirdai és távbeszélő-berendezések értéke meg
haladja a 143 millió K-t.
A magyar postán szállított összes küldemények
száma 1105 millió darab, ezek összértéke 12,547
millió K, összsúlya pedig 190 millió kg. B külde
mények közt volt 786 millió levél és egyéb levél
küldemény, 233 millió hirlap, 33 millió utalvány
1959 millió K értékben, 0"46 millió postai megbízás
47 millió K értékben, 10 millió utánvétel 203
millió K értékben, 2 millió pónzeslevél ós 39'4 mil
lió csomag mintegy 10,000 millió K értékben.
Ezenfelül a postahivatalok 3325 millió K erejéig
postatakarékpénztári és csekk be- és kifizetése
ket közvetítettek. A táviratok összes darabszáma
volt 139 millió. A távbeszélőn közvetített közle
mények száma 233 millió. Az egész posta-, tá
vírda- és távbeszélő-szolgálatot 43,000 főből álló
személyzet látja el.
A magyar posta és távírda, mely tagja úgy a nem
zetközi postai, mint a nemzetközi távirdai egye
sületnek és a szomszéd államokkal külön szerző
déseket tart fenn, évenkint mintegy 14°/0 tiszta
hasznot hajt, mely azonban teljes egészében gyü
mölcsöző beruházásokra fordíttatik. 1913. össz
bevétele volt 1041 millió K, az összkiadás pedig
89'4 millió K; a felesleg ennélfogva 14-7 millió
K volt.
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E viszonyokról azonban helyesebb képet nye
rünk, ha csak a 6 éven felüli lakosság írni-olvasni
tudását vizsgáljuk; olvasni-írni tudott ugyanis r.
1880-ban
1890-ben
1900-ban
1910-ben _. ... —

43-50/0
53 2"/„
61-4%
68-7o/ 0

A haladás igen jelentékeny, kivált a nőknél,,
kiknek régebbi felette alacsony műveltségi foka
ily nagyobb arányú javulást feltételezett. Az egyesországrészek tekintetében nagy eltérések mutat
koznak ; legkedvezőbb a Duna jobbpartjának hely
zete, ahol jelenleg a népességnek több mint 4/6
része (81-8°/0) tud írni-olvasni; legkedvezőtlenebbErdély, ahol a felnőttnópességnek éppen csak
fele (50%) birja a műveltség alapfeltóteleit. Az.
egyes törvényhatóságok közt még nagyobb eltéré
seket találni; a megyei törvényhatóságok közül
első helyen áll -Mosón és Sopron vármegye, ahol
a népesség 88 9 és 88'2°/o-a tud írni-olvasni,
szintén kedvező helyet foglalnak el Komárom,
Győr, Veszprém, Vas, Gömör, Fehér, Tolna és
Békés vármegyék (80%-on felül). Logmüveletlenebb a lakosság Máramaros (26'8%), SzolnokDoboka (28-6), Hunyad, Kolozs és Torda-Aranyos
vmegyékben. A városok közül a legműveltebblakossága
van Sopronnak (95'0), Budapestnek
(92É5%), Pozsonynak, Székesfehérvárnak és Győr
nek. Az írni-olvasni tudók aránya legkisebb Sza
badkán (61"l°/o), Zomborban (64-7) és Kecskemé
ten (72-7%).
Tanintézetek. M.-on 1912/3-ban volt 21,860^
tanintézet, melyekben 61,601 tanerő működött és3.559,125 tanuló nyert oktatást.
A felsőbb tanintézetek közt van 4 tudomány
egyetem (Budapest, Kolozsvár, Pozsony, Debreczen; e két utóbbi szervezés alatt áll, működését
csak részben teljesiti). Ezenkívül 1 műegyetem
(Budapest), 8 jogakadémia, 44 hittani intézet. A
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 4 kar
ból (hittudományi, állam- és jogtudományi, orvos
sebészi, bölcsészettudományi) és 1 gyógyszerészi
tanfolyamból áll: tanári személyzete 99 nyilvá
nos rendes, 53 nyilvános rendkívüli, 195 magán
tanár és 9 tanító, összesen 356, ezenkívül 73 tanár
segéd. A tanulók összes száma a téli félévben
(1912/13) 7808, a nyáriban 7126 volt. A kolozs
vári m. kir. tudomány-egyetem szintén négy kar
ból (állam- és jogtudományi, orvos-sebészi, böl
csészet, nyelv- és történettudományi, mennyiség
tan-természettudományi kar) s 1 gyógyszerészi
tanfolyamból áll; tanári személyzete 48 nyilvános
rendes, 14 nyilvános rendkívüli, 51 magántanár,
8 tanító, összesen 121, ezenkívül 35 tanársegéd;
hallgatóinak száma a téli félévben 2343, a nyári
XI. Közművelődés.
Műveltségi állapot. M. lakosságának művelt ban 2124. A budapesti József-műegyetem 5 szak
ségi állapota az utolsó évtizedek alatt nagy hala osztályra (egyetemes és vegyészeti, építészeti,,
dást tett ugyan, de még mindig nem áll oly fokon, mérnöki, gépész-mérnöki, közgazdasági) oszlik j
aminő a műveltebb nyugati népeket jellemzi. Az tanárainak száma 90 (35 nyilvános rendes, 11
olva8ni-irni tudók számát véve a műveltségi fok nyilvános rendkívüli, 16 helyettes, 24 magán
mértékéül, azt talál juk, h ogy M. összes népességébőltanár, 4 tanító), ezenkívül 82 tanársegéd. Hallga
(a gyermekeket is beleértve) írni-olvasni tudott: tóinak száma a téli félévben 2247, a nyáribao2115 volt. A jogtanintézetek közt van 2 királyi
1869-ben . . . ._
8.593,475 = 2 5 7 %
jogakadémia (Kassa, Nagy-Várad) és 6 felekezeti*
1880-ban
4.989,904 = 34-5%
1890-ben
6.725,646 = 42-20/0
jogakadémia ú. m. az egri érseki liceum, a pécsf>
1900-ban _ . . . _. _
8.696,382 = M-6».'0
püspöki liceum, az eperjesi ág. ev. jogakadémia^.
1910-ben..,
10.621,420 = 58.2%
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a kecskeméti, niáramarosszigeti és sárospataki Váradon, Pozsonyban, Szegeden, Szekszárdon,
xef. jogakadémiák; ezekben összesen 133 tanár Szombathelyen és Ungvárt, összesen 46 tanárral
működik s a tanulók száma (1912/13.) 2843 volt. és 733 hallgatóval. A katonai intézetok közül első
A hittani intézetek közt van 27 róm. kat., 4 gör. helyen áll a budapesti Ludovika-akadémia 69 ta
lat., 3 gör. keleti, 3 ág. ev., 5 ref., 1 unitárius és nárral és 238 tanulóval; van továbbá 1 honvéd1 zsidó, összesen 287 tanárral és 3775 hallgatóval. főreáliskola (Sopron) és 2 honvédhadapródiskola
A középiskolák száma 222, közöttük 188 gim (Pécs, Nagy-Várad), továbbá 3 közös hadseregbeli
názium és 34 reáliskola; a gimnáziumok közt van gyalogs. hadapródiskola (Budapest, Nagyszeben,
(57 az állam rendelkezése alatt (közte 51 állami, Temesvár) s 1 haditengerészeti akadémia(Piume),
16 kir. kat.; 56 fő- és 11 nem teljes gimnázium), 3 főreáliskola (Kassa, Kismarton, Pozsony) és 2
továbbá az állam vezetése alatt álló 59 gimnázium alreáliskola (Kőszeg, Marosvásárhely). A kisded(8 községi, 44 róm. kat., 2 gör. kat., 1 alapítványi, óvónőképezdék között van 1 állami, 7 felekezeti
1 társulati, 3 magánintézet; ezek között 45 fő- és és 1 egj'esületi. A tanítók száma 74, a tanulóké
14 nem teljes gimnázium); az erdélyi kat. státus 565. Egyéb szakiskolák közül a budapesti és ko
által fentartott 7 főgimnázium és 55 autonóm lozsvári állami és pannonhalmi bencés tanár
felekezeti gimnázium (27 ref., 22 ág. ev., 1 egyes, képző intézet, 10 közgazd. tanfolyam, 3 közleke
prot., 3 gör. kel., 2 unit.; ezek közt 47 fő- és 8 nem désügyi tanfolyam (posta- és távírda, vasúti ós
teljes gimnázium). A reáliskolák közt van 26 ál hajóstiszti tanfolyam) említendők. A tanítóképző
lami, 4 községi, 2 ágostai, 1 gör. keleti, 1 izr. (köz intézetek között van 49 férfttanítókat képző inté
tük 27 fő- és 7 nem teljes reáliskola). A tanárok zet (köztük 19 állami, 11 róm. kat., 6 ág. evang.,
száma az összes középiskolákban 4653, a tanulók 3 ref., 5 gör. kat., 4 gör. keleti, 1 izr.) és42 tanító
száma 76,751, köztük 52412 magyar, 4192 német, nőképző intézet (köztük 9 állami és 33 felekezeti).
1364 tót, 4091 román és 14,692 egyéb nyelvű. A A tanulók száma: 9949. Évenkint mintegy 2227
felsőbb leányiskolák száma 35 (köztük 18 állami), egyén nyer képesítést.
összesen 438 tanárral és 6552 tanulóval.
A mindennapi elemi iskolák összes szimn:
A polgári iskolák száma 316 volt. Ebből 188 16,861, amelyekkel kapcsolatban 11,128 ált. is
állami, 117 községi és 131 felekezeti volt, 4347 métlő, 2727 gazdasági népiskola van.. Az ezen
tanerővel, 99,801 tanulóval.
iskolákba járó tanulók száma: 2.475,777, kik
A felsőbb népiskolák száma 7 volt, 36 tanító közül'a mindennapi elemi iskolákba 1.937,814,
val, 479 tanulóval. Az iparosinasiskolák száma az ált. ismétlőbe 537,963 tanuló járt. A minden
az 1912/13-iki iskolai évben: állami 43, községi napi elemi iskolák közt van 3296 állami, 5 vár
530, felekezeti 3, társulati 17, magánintézet 18, megyei, 1405 községi, 11,882 felekezeti és 273
összesen 611 volt, 102,441 tanulóval, 4575 tanító egyéb iskola. Tanítás nyelve szerint van 13,453
val. A kereskedői inasiskolák száma 709 volt, magyar, 447 német, 377 tót, 2233 román, 59
7154 tanulóval, 534 tanítóval.
rutén, 270 szerb, 12 olasz, 10 másnyelvü. Az
A szakiskolák közt van 59 gazdasági, 6 bányá elemi iskolákban összesen 34,574 tanító van. A
szati, 147 ipari és kereskedelmi, 50 művészeti, 13 tankötelesek közül összesen 396,426 nem járt is
katonai, 12 bábaképző és 14 egyéb szakiskola, kolába. E tekintetben legjobban áll Sopron,
köztük a Budapest székesfőv. Pedagógiai szemi Selmeczbánya, Szatmárnémeti, Temesvár, Vernárium. A gazdasági iskolák közt van ismét 7 gaz secz és Pancsova, ahol alig van iskolamulasztó
dasági főiskola, ú. m. a selmeczbányai erdészeti gyermek. Legkedvezőtlenebbek az iskoláztatás
akadémia, a budapesti m. kir. állatorvosi főiskola, viszonyai a rutén és román vidéken.
a debreezeni, kassai, keszthelyi, kolozsvári és
A kisdedóvók száma 1913-ban 2939; ezek kö
magyaróvári m. kir. gazdasági akadémiák; ezen zött 2162 rendes óvó, 183 állandó és 594 nyári
kívül van 1 gazd. tanítóképző intézet Komárom menedékház. Jelleg szerint van 1026 állami, 14
ban ós 1 gazd. tanítónőképző intézet Kecskemé vmegyei, 710 községi, 227 felekezeti, 117 egyesü
ten, 2 női gazd. tanintézet, 19 állami és 5 községi leti, 54 magánjellegű és 14 alapítványi. Foglal
és magánjellegű földmivesiskola, 10 vincellér- koztatás nyelve szerint van: 2281 magyar és 64
képezde és 14 egyéb gazd. tanintézet. Ez intéze más nyelvű. Az óvószemélyzet 4816, ezenkívül
tekben összesen 427 tanár működik s a tanulók 156 dajka.
száma 2369. A bányászati tanintézetek közt van
Az emberbaráti intézetek között van 109 árva
a selmeczbányai bányászakadémia s 6 bányász ház, 9 vakok intézete, 16 siketnémaintézet, 8
iskola. Az ipar- és kereskedelmi iskolák közt van hülyék intézete, 17 állami gyermekmenhely, az
1 iparművészeti iskola, 1 iparrajziskola, 4 felső országos gyermekvédő liga 11 intézete, 17 szeipariskola, 22 ipari szakiskola, 12 ipariskola, 5 retetház,7 javítóintézet és a cirkvenicai «László»
kézmüvesiskola, 3 keresk. főiskola, 1 tengerészeti gyermekotthon. Az árvaházakban 4612, a többi
akadémia, 51 felső keresk. iskola, 47 női keresk. intézetekben 51,698 növendék van elhelyezve. A
tanfolyam. Ez iskolákban 1372 tanár működik s börtöniskolák közt van 8 fogyintézeti és kerületi
a tanulók száma 12,514. A művészeti iskolák kö börtöniskola és 33 törvényszéki fogháziskola,
zül kiemelendő a budapesti orsz. m. kir. képző mindössze 6226 tanításban részesült egyénnel.
művészeti főiskola (szópmflv. akadémia és rajzTudományos intézetek és társulatok. A
tanárképző főiskola), az orsz. színművészeti aka M.-on fennálló tudományos intézetek és társula
démia és 2 szinésziskola, továbbá 45 zeneiskola, tok — néhány kevésnek kivételével — az utóbbi
mindössze 567 tanítóval és 10,335 tanulóval. Bába- évtizedekben jöttek létre. Első ilynomű intéze
képzők vannak Budapesten, Debreczenben, Kas- teink a Magyar Nemzeti Múzeum ós a Magyar
•aán, Pécsett, Kolozsvárt, Nagyszebenben, Nagy- Tudományos Akadémia; ezekhez csatlakoznak a
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Magyar Iparművészeti Múzeum, a Mezőgazdasági,
a Közlekedési, a M. kir. Technológiai Iparmú
zeum, Országos Tanszermúzeum, Kereskedelmi
Múzeum, a M. kir. Földtani Intézet, a Meteoroló
giai és Földdelejességi Intézet, a M. kir. Köz
ponti Statisztikai Hivatal, a Fővárosi Statisztikai
Hivatal Btb., valamennyi Budapesten. A vidéken
nevezetesebb az Erdélyi múzeum, a nagyszebeni
Bruckenthal-muzeum, a felsőmagyarországi Rá
kóczi-múzeum (Kassán), továbbá nagyobb muzeu
mok Pozsonyban, Sopronban, Szegeden, Aradon,
Déván, Gyulafehérvárt, Kecskeméten, Nagy-Vá
radon s más vidéki városokban. Képtáraink kö
zül a Szépművészeti Múzeum, a Történelmi Kép
csarnok, több vidéki képgyűjtemény, valamint
az Országos Magyar Képzőművészeti Társaság
ésaNemzeti Szalon időleges képkiállításai.Könyvtáraink közül a Nemzeti Múzeum, a két egyetem,
a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárai és
a fővárosi könyvtár a legnagyobbak. Ezekhez
esatlakoznak a műegyetem, a két statisztikai
hivatal, a Természettudományi Társulat, az orvos
kar, a Nemzeti Kaszinó s több más egyesület
könyvtárai; a vidéken a debreczeni ref. kollé
gium, az esztergomi föszékesegyház, a nagy
szebeni Bruckenthal-muzeum, a pannonhalmi Szt.
Benedek-rend könyvtárai s a Somogyi-könyvtár
(Szeged) a legnagyobbak; de számos tanintézetnek
is igen nagy könyvtárai vannak. A tudományos
és irodalmi egyesületek közül legjelentékenyeb
bek : a M. kir. Természettudományi, a Magyar
honi Földtani, a Magyar Történelmi, a Magyar
Földrajzi, a Magyarországi Néprajzi, az Országos
Embertani és Régészeti, a Magyar Gyermek
tanulmányi, a Magyar Heraldikai és Genealógiai,
a Kisfaludy-Társaság, a Petőfi-Társaság, az Or
szágos Magyar Képzőművészeti, a Magyar Ipar
művészeti Társulat, az Országos Műemlékek Bi
zottsága, a Matematikai és Fizikai, a Magyar
Pedagógiai, a Budapesti Filológiai Társaság; a
Budapesti kir. Orvosegyesület, az Országos Köz
egészségi Egyesület, a Magyar Mérnök- és Épí
tész-Egylet, a Magyarországi Gyógyszerész-Egy
let, a Magyar Országos Állatorvos-Egylet, a Ma
gyar Orvosi Könyvkiadótársulat, a Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése, a
Vöröskereszt-Egylet, az Országos Erdészeti Egye
sület, Országos Középiskolai Tanáregyesületstb.,
mind Budapesten; továbbá az Erdélyi Múzeumegylet (Kolozsvár), az Erdélyrészi Magyar Köz
művelődési Egylet vagy Emke (u. o.), a Toldykör (Pozsony), a Széchenyi-kör (Eperjes), a Kölcsey-egylet (Arad), az Irodalmi és művészeti kör
(Sopron) Btb.
X I I . Alkotmány és közigazgatás.
A mai magyar alkotmány ezer éves fejlődés
eredménye. Eredetét a honfoglaló ősök vérszer
ződésére vezetik vissza; bár a vérszerződés mon
dáját történeti valóságként elfogadni alig lehet,
de az bizonyos, hogy lényege ősi államéletünknek
megfelel. A fokozatos fejlődós következménye,
hogy alkotmányunk, mint történetileg fejlett al
kotmány, nincsen egy Chartában összefoglalva,
tételei elszórtan találhatók a többi törvények kö
zött; alkotmányi törvényeink úgy keletkezé
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sükre, mint változásukra, megszűnésükre a tör
vényalkotás közönséges szabályai alatt állanak.
I. Az államterület következő részekből áll:
1. a szűkebb értelemben vett Magyarország az ide
bekebelezett határőrvidékkel és az ú. n. erdélyi
részekkel; 2. Horvát-Sziavonországok területe és
ez országokba kebelezett határőrvidék, jogilag ide
tartozik Dalmácia is, amely azonban tényleg Ausz
triához van csatolva; 3. Fiume, mint a szent koro
nához csatolt külön test. E részek együtt alkot
ják a szuverén magyar államot és az 1723.1., II.
t.-c. értelmében feloszthatatlanul, elválaszthatat
lanul, együtt birtoklandók, az 1868. XXX. t.-c.
szerint pedig egy és ugyanazon állami közösséget
alkotnak; továbbá a terület épségét biztosítják a
koronázáskor kiadott királyi hitlevelek és eskük.
A magyar állam alkotó részeinek egységét jel
képileg fejezi ki a magyar szent korona és erre
vonatkozik a törvénybe is iktatott cím: «Magyar
szent korona országai», vagy «Szt. István koro
nájának országai*; de emellett ugyancsak tör
vényes használatban van «Magyarország és társ
országai)) (a régi «Magyarország és kapcsolt r é 
szei)) helyett), valamint egyszerűen csak ((Magyar
ország)), az egész államra ki terjedőleg, főkép nem
zetközi ügyekben. Horvát-Szlavonországoknak
közjogi különállását bizonyos ügyekre vonatkozótörvényhozási és végrehajtási önkormányzata
adja meg. Fiume különállását pedig eltérő helyi
önkormányzatán és közigazgatási szervezetén kí
vül főkép az mutatja, hogy jelen viszonya az
államhoz ideiglenes jellegű és végleges megállapí
tásánál úgy Horvát-Szlavonországok, mint maga
Fiume is meghallgatandó. De e közjogi megkü
lönböztetések az állam egységét nem érintik, az
egész államterületen egy és ugyanazon államha
talom érvényesül; a társországoknak nincs kü
lön felségiségük. Ennek felel meg, hogy az egész
államra, tehát a társországokra is kiható orszá
gos törvényeket királyi szentesítésre a magyarmi
niszterelnök terjeszti fel és ugyancsak az ö ellen
jegyzésével hirdetik ki. A horvát-szlavón országos
kormány fejét, a bánt a király nevezi ki a magyar
miniszterelnök felterjesztésére és ellenjegyzésé
vel. A horvát-szlavón országgyűlésen elfogadott
törvényjavaslatoknak szentesítése a magyar mi
niszter (horvát-szlavón tárca nélküli) felterjeszté
sével történik és ő is ellenjegyzi, valaminthogy a
miniszter közvetíti általában a báni kormány fel
terjesztéseit és a királynak az autonóm kormány
zatra vonatkozó legmagasabb elhatározásait, ren
deleteit szintén ellenjegyzi és e hivatali műkö
déseért a magyar országgyűlésnek felelős. (Hor
vát-Szlavonországok közjogi állására és autonóm
életére vonatkozó részleteket 1. Horvát-Szlavónország.)
II. A király az állam feje, egységének és felségiségének személyesltöje, a közhatalom birto
kosa. De a hatalom nincs korlátlanul a király
kezébe letéve, hanem csak az alkotmánynak meg
felelően, az alkotmányos szervek közreműködésé
vel és a politikailag jogosult nép részesedése mel
lett gyakorolható. A királyi hatalom megszerzését
jelenleg az 1723.1., II., III. t.-c, az ú. n. magyar
pragmatica sanctio szabályozza. A királyt meg
illető jogokat 1. alább. Címe «királyi Felség»-
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és ehhez Mária Terézia óta állandóan «apostoli» jog). A királyt illeti meg a tetszvényjog (jus pla•mellékeim járul. A magyar királynak történeti ce'ti), melynek értelmében idogen egyházhatósáalapon nyugvó teljes címe: Magyar-Horvát- gok, különösen tehát a római szentszék rende
fízIavon-Dalmátországok; Galícia, Lodomeria, letei és határozatai királyi engedély nélkül ki
Ráma, Szerbia, Kun- és Bolgárországok apostoli nem hirdethetők. A király a legfőbb hadúr, rendel
királya, Erdély nagyfejedelme, a székelyek is kezik a fegyveres erővel, az 1867. XII. t.-c. szerint
pánja. A magyar királyi udvartartás az udvar mindaz, ami a hadsereg vezérletére, vezényletére,
nagyi hivatalon és személyzetén kívül nincsen belső szervezetére vonatkozik, a király által inté
kiépítve, bár az udvartartás Ausztria és M. kö zendő. Végül a király felségjogai közé tartozik
pött nem közös ügy; a magyar királyi udvartartás még a külügyek vezetése, amely jogát a közös kül
költségeinek fedezése, a magyar törvényhozás ügyminiszterrel gyakorolja. A nemzetközi szer
Által külön, nem a kvóta arányában, hanem ződések a király által, illetve nevében köttetnek,
Ausztriával egyenlő összegben, évi 11 millió valamint őt illeti a hadüzenés és békekötés joga.
300,000 koronában ajánltatik meg. Továbbá a Az igazságszolgáltatás forrása a király; de ez
magyar királyi udvari méltóságok rendesen ki mai nap már nem azt jelenti, mintha a király sze
neveztetnek és az 1893 nov. 20. kelt legma mélyesen bíráskodnék, hanem hogy az igazság
gasabb határozat szerint, midőn a magyar ki szolgáltatás a király nevében gyakoroltatik; ki
rály, mint ilyen, közjogi feladatainak teljesíté nevezi a királyi ítélő bírákat, elrendeli a rögtön
sére (koronázás, országgyűlés megnyitása, bere ítélő bíróságot és gyakorolja a kegyelmezés jogát.
kesztése stb.) ünnepélyesen megjelenik, kizárólag
III. Az országgyűlésen kezdetben minden sza
magyar udvari méltóságok környezik. A magyar bad magyar, majd a nemesség személyesen meg
királyi udvar fényének emelésére szolgálnak még jelenhetett ;de aXVI. sz.-ban és a XVII. sz. elején
a-királyi kamarások ós asztalnokok, a Szt István bizonyos rendi szervezettel két táblára válik. A
rend lovagjai és a magyar nemesi testőrség, főrendi táblán az egyháznagyok és a világi fő
ílarabont-testőrség.
urak, mint a két felsőbb rend, továbbra is szemé
A törvényhozás a király és az országgyűlés kö lyes megjelenési joggal bírnak, míg az alsó táblán
zös joga. A király hívja egybe az országgyűlést a nemesség és a szabad királyi városok rendje
öt évre és óvenkint ülésszakokra. Az országgyű képviseletileg vesz részt. Az alsó tábla szerveze
lést személyesen vagy meghatalmazottja által tét az 1848. V. t.-c. reformálja, midőn a mai nép
trónbeszéddel ünnepélyesen nyitja meg és rekeszti képviseleti alapra helyezi kerületi választással;
be; az évi ülésszakok berekesztése királyi leirat a főrendi táblát pedig az 1885. VII. t.-c. (1. Fő
tal történik. A király az országgyűlést elnapol rendiház, Képviselőház). A választójog kiter
hatja, sőt idő előtt fel is oszlathatja, de ha a fel jesztésével mélyreható reformot létesített az 1913.
oszlatás akkor következnék be, amidőn még a XIV. t.-c. és a választó kerületek új beosztásáról
jövő évi költségvetés megállapítva, a megelőző rondclkezö 1914. XV. t.-c. L. Képviselőválasztás,
óv zárószámadásai megvizsgálva nincsenek, új Országgyűlés.
országgyűlés oly időben hívandó össze, hogy ez
IV. A felelős miniszteri kormány, 1. Minisz
ügyek a költségvetési év végéig tárgyaltathas térium.
sanak. Végre a király szentesíti a törvényt. A
V. A bíróságok: 1. Birói totalom, Birói füg
kormányzati (végrehajtó) hatalom egész teljében getlenség, Birói felelősség, Birói szervezet.
a királyt illeti meg, aki azt felelős minisztériuma
VI. Magyarország közjogi viszonya Avsztriááltal gyakorolja. M.-nak Ausztriához az 1867. fioz. A magyar állam már Albert és V. László kirá
XII. t.-c.-ben szabályozott viszonya folytán a kül lyok alatt Ausztriával ideiglenes összeköttetésbe
ügyek ós a hadügyek bizonyos értelemben, vala jutott annak következtében, hogy magyar ki
mint az ezekre vonatkozó pénzügyek a két állam rállyá ugyanazt választották, aki egyszersmind
közös ügyei és így a közös minisztérium alatt Ausztria fejedelme is volt. Szorosabb viszony M.-ot
állanak.
illetőleg csak az 1723. I. II. III. t.-cikk, az úgy
A királyt illeti meg az államban a legfőbb fel nevezett magyar pragmatica sanctio által fejlő
ügyelet joga, amely jogot szintén a felelős minisz dik ki, amely, midőn a Habsburg-ház (Osztráktérium által kezeli. A király adományozza a ne ház) nőági örökösödését a magyar trónon a király
mességet, az állami címeket, méltóságokat, rend többi országaiban már elfogadott és az osztrák
jeleket; az állam főbb hivatalnokait kinevezi; pragmatica sanctióban foglalt trónöröklési sor
az alkotmány korlátai között hivatalokat állít rendhez a három nöág előnyére hasonlóan sza:
hat fel s szüntethet meg, ezeket utasítással ellát bályozza, azt is megállapítja, hogy a magyar
hatja. Idegen állam által adományozott rangot, szent korona országai és a király többi országai
címet ós érdemrendet magyar állampolgár csak feloszthatatlanul, elválaszthatatlanul együtt birakkor viselhet, ha ezt a király is engedélyezi.
toklandók. Ezentúl már ebből folyónak tekintik a
•Királyi felségjog a pénzver éstepénzkibocsátás kölcsönös védelmet. Az 1848. III. t.-c. olyan viszo
joga, de azzal a korlátozással, hogy a pénz alakja, nyok létét ismeri el, melyek M.-ot és Ausztriát kö
.anyaga, értéke, súlya, a kibocsátandó pénz meny- zösen érdeklik, de sem ezeket, sem az eljárási mó
ínyisége törvény által határozandó meg. A magyar dot közelebbről nem határozza meg. Mikor Ausz
királynak nagyfontosságú jogai vannak az egy tria 1867. alkotmányt nyert (ezt a magyar tor
házak körül. Gyakorolja a főfelügyeletet, a bevett vényhozás a kiegyezés egyik előfeltételének te
*és elismert vallások fővédnöke; különösen pedig kinti) és így Ausztria alkotmányos hozzájárulása
a latin és görög szertartású kat. egyházban birja nem volt mellőzhető, fokozott szüksége mutatko
az ú. n. főkegyúri jogot (1. Királyi főkegyúri zott annak, hogy a M. és Ausztria közti viszony
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szabatos meghatározást nyerjen. Ez történt az volt sorolható Bosznia-Hercegovina megszállása
1867-iki ú. n. kiegyezésben, amidőn a kot állam és igazgatása.
Az 1878-iki berlini szerződés (1879. VIII. t.-c.)
megállapodásait, ha nem is szószerint, de a lényeg
ben egyező külön-külön törvényekbe iktatta és két török tartomány, Bosznia és Hercegovina
pedig a magyar 1867. XII. t.-cikkbe, az osztrák megszállását (okkupáció) és igazgatását Ausz
1867 dec. 27. törvénybe. Az 1867. XII. t.-c. értelmé tria-Magyarországra bízza. 1908 október 5. kelt
ben a kiegyezés alapfeltétele a pragmatica sanc- legfelsőbb kéziratával Ö Felsége szuverén ural
tión nyugvó összeköttetés további fontartása, M. kodói jogait Bosznia-Hercegovinára kiterjesztette
függetlenségének és teljes önállóságának meg (annexió), egyúttal Bosznia-Hercegovinát alkot
óvása mellett. A pragmatica sanctióból folyik az mánnyal, tartományi önkormányzattal ruházta
uralkodói személy közössége ós, mint e törvény fel. Az a kérdés, hogy Bosznia-Hercegovina a ma
mondja, a közös biztonság együttes védelme; to gyar állam területéhez, vagy Ausztriához tarto
vábbá politikai okokból, a cél könnyebb megvaló- zik-e, egyelőre nem nyert megoldást (1. Bosznia).
síthatása szempontjából, a védelem eszközei, tehát
VII. A belső kormányzatot és közigazgatást a
bizonyos értelemben a külügyek, a hadügyek, minisztérium, a törvényhatóság ós a községek
valamint az ezekre vonatkozó pénzügyek a két végezik. L. a megfelelő címszók alatt.
államra közöseknek jelenttettek ki, melyeket kö
VIII. Miami pénzügyek. A független nemzeti
zös orgánumok intéznek. Ez ügyek azonban nin királyság korában a magyar királyok jövedelmei
csenek teljesen elvonva a magyar minisztérium szolgáltatták az állami szükségletek fedezésére
alkotmányos befolyása és a törvényhozó testület szükséges összegek túlnyomó részét, amelyek
hatásköréből. A nemzetközi szerződéseket mind- mellett az adórendszer fejletlensége miatt az adó
-egyik minisztérium saját törvényhozásával közli. bevétel jelentéktelen volt. Később a XIX. sz. kö
A hadügy tekintetében 1. o. A pénzügyek csak zepéig az államjószágok és a regálé volt a fő be
annyiban közösek, amennyiben közösek a közös vételi forrás (1. Adó és Allamjavák). Az állami
ügyekre fordítandó költségek. De ez úgy értendő, kiadások növekedésével a bevételi források súly
hogy a közös költségek közösen megállapíttatván, pontja az adókra és illetékekre esik, melyeket
•ebből M.-ot a meghatározott arány szerint terhelő 1849—67-ig császári pátensek alapján, 1867-től
xésznek kivetéséről, beszedéséről, a közös pénz kezdve pedig törvény alapján szednek. Az állami
ügyminiszterhez áttételéről a magyar törvény kiadások és bevételek összegét, amelyek az élet
hozás, illetve a magyar felelős minisztérium gon viszonyok fejlődésével szintén folytonos fejlődést
doskodik.
mutatnak, évenkint az állami költségvetésről
Azt az arányt (kvóta), amely szerint a közös szóló törvény állapítja meg. (L. Állami költség
költségek fedeztetnek, M. ós Ausztria kölcsönös vetés). A törvényhozás az állami pénzügyek ellá
alku és egyezkedés útján állapítja meg. Az arányra tásával külön végrehajtó közegeket és hatóságo
nézve kötendő egyesség csak megszabott időre — kat bizott meg(l. Adóigazgatás), amelyek a m. kir.
jelenleg tíz évről tíz évre — szólhat és ennek el kormány rendelkozése alatt állanak, amely vi
teltével ugyanazon a módon új egyesség kötendő, szont felelősséggel tartozik a törvényhozásnak.
vagy a régi meghosszabbitandó. Az első egyessé
Az állami költségvetési év az 1913. évig bezá
get az 1867. XIV. t.-c. tartalmazza, melyet tíz rólag megegyezett a naptári évvel, az 1914. év
évenkint megújítottak. Ezek alapján a közös költ első felére a költségvetés átmenetileg még fél
ségek fedezetlen részéből mindenekelőtt 2% a ma évre szóló hatállyal állapíttatott meg, míg ettől
gyar állam terhére számíttatik, ez az ú. n. prae- kezdve a költségvetési év július hó 1-ón kezdődik
•cipuum; az ezentúl fenmaradt összegből pedig és a jövő naptári óv június hó 30-án végződik.
MT-ot 30°/0, Ausztriát 70°/0 terhelte. A legutóbbi,
Az állami költségvetés a szükségletek növeke
az 1907. LV. törvénycikkbe becikkelyezett, 1917 désével folytonosan emelkedő összegeket tüntet
dec. 31-éig érvényes kvótaegyezmény
szerint fel. A kiadások ős bevételek átlaga az 1896—
M.-ot
a közös költségekből 86-40/o, Ausztriát: 1900. években 1057 millió K-t tett ki; ez az összeg
63 4% terheli. A közös ügyek tárgyalására a az 1912. évi zárszámadás szerint már 2013 millió
magyar országgyűlés választ saját kebeléből egy K-ra emelkedett. Az 1914/1915. költségvetési évre
60 tagú bizottságot és az osztrák birodalmi tanács 2264 millió K kiadás irányoztatott elő, melyből
ugyanilyen számmal választ egy másik bizottsá rende3 kiadásokra 1878 millió K, a rendkívüli
got. E két bizottság az ú. n. delegációk (1. o.). A kiadások csoportjában pedig az átmeneti kiadá
közös ügyek kormányzatának élén a magyar ki sokra 150'43 millió K és a beruházásokra 235-4
rály és ausztriai császár áll, mint a két államban millió K esik.
közös uralkodói személy és kormányoz az alkotAz állami kiadások fedezésére szolgáló bevé
•mányilag melléje rendelt közös minisztérium telek főcsoportjai: egyenes adók, fogyasztási és
(1. o.) által.
italadók, jövedékek, bélyeg- ós jogilletőkek, díjak,
A pragmatica sanctióból kiindulva a közöseknek üzemi természetű bevételek, állami jószágok el
tekinthető ügyeken kívül vannak még más nagy adásából folyó bevételek, hitelműveletek és egyéb
fontosságú ügyek, melyeknek közössége ugyan állami bevételek.
nem folyik a pragmatica sanctióból, de politikai
a) Egyenes adók. Az 1912. évi zárószámadás
tekintetből és a két fél érdekeinek összetalálkozá eredményei szerint a bevétel 306 millió K-t tett
sánál fogva célszerűbben intéztetnek el közös ki, mely összegből Horvát-Szlavonországokban
•egyetértéssel, mint külön-külön. Ilyen ügyek :í.a 23-5 millió K folyt be. Az 1914/15. költségvetési
vám- és kereskedelmi ügyek; 2. a közös állam- évre bevételként 326 millió K irányoztatott elő.
•adósság ügye; 3. a jegybankügy; végre í. ide (Bővebben 1. Adó és Adóreform.)
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b) Fogyasztási és Haladók. Az 1912 évi bevé emelkedése dacára az eredmény folytonosan ked
tel 301 millió K-ra rúgott, melyből kerekszámban: vezőtlenebb lett. Az 1000—1910/ évi átlagos
eredmény az időközi nagy beruházások miatt 46
szeszadó ...
... _
96.826,000 K
millió K-ra apadt, 1911. a felesleg 77 millió K-t
ellenőrzési illeték ...
445,000 «
sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó ...
256,000 •
tett ki, míg az 1912. évben 9 millió K-ra csökkent
söradó
_ 18.878,000 «
Az egyes üzemek bevételei és kiadásai az
cukoradó
59.050,000 «
1906—1910. évek átlagos eredménye szerint, va
ásványolajadó ...
16.242,000 •
húsfogyasztás! adó
_
... 9.248,000 «
lamint az 1912. évben a következők voltak:
boritaladó
sőradópótlék... ._
szeszadópótlék
italmérési illeték
egyéb bevételek

_ ... _

_

23.630.000 •
30.287,000 «
_ ... 46.131,000.
._
6.034,000 «
_ _ ...
54,000 •
Összesen ... 801.081,000 K

A bevételből 13-047 millió K Horvát-Szlavónországokra esik. Az 1914/1915. költségvetési évre
329 millió K bevétel irányoztatott elő.
e) Állami jövedékek. Ezek között legfontosabb
a dohányjövedék, amely az 1912. évben 79 millióK
kiadással szemben 193-5 millió K bevételt ered
ményezett és végeredményében 114-5 millió K
felesleggel zárult. Jelentőségében utána követ
kezik a sójövedék, mely 7 millió K kiadás ós 35-2
millió K bevétel mellett 28-2 millió K felesleget
tüntet fel. Végül a lottójövedék 76 ezer K kiadás
mellett tisztán 26 millió K-t jövedelmezett. A
jövedékek tehát tisztán 145-3 millió K-t szolgál
tattak, melyből Horvát-Szlavonországokra 15'3
millió K esik. Az 1914/1915. évi nyers bevétel
előirányzata: dohányjövedék 203"3 millió K, sójövedék 38 millió K és lottójövedék 2'67 millió K.
d) A bélyegilletékböl származó bevétel 1912-ben
55-7 millió K-t tett ki, melyből Horvát-Szlavonországokban 4-6 millió K folyt be. Az 1914/1915.
évi költségvetési előirányzat 64 millió K.
e) A jogilletékek az 1912. évben 111 millió K
bevétellel szerepelnek, melyből Horvát-Szlavon
országokra 6'6 millió K esik. Az 1914/1915. évi
előirányzat 111-6 millió K.
f) Díjakból az 1912. évben 2.9 millió K folyt
he (ebből 433 ezer K Horvát-Szlavonországokbant.
Az 1914/1915. évi előirányzat 3-1 millió K.
g) Üzemi természetű állami bevételek. Ezeknek
csoportjában az államnak magángazdasági ter
mészetű jövedelmei foglalnak helyet, melyek az
államvagyon gyümölcsöző kezeléséből és az állam
vállalkozásaiból erednek. Mindezekből az üzemek
ből az államnak az 1912. évben 722-8 millió K ki
adás mellett csak 7319 millió K bevétele volt s
így a felesleg csak 9 millió K-val zárult. Habár
figyelembe veendő, hogy az üzemek fentartása
nem annyira pénzügyi, mint inkább közgazdasági
célokat szolgál s így a közvetett haszon jelenté
kenyen nagyobb, az eredmény a nagy kiadásokkal
nem áll arányban. Különösen egyesüzemeknek (pl.
bányászat, vasgyárak) kezelési és termelési költ
ségei oly nagyok, hogy a bevételt teljesen fel
emésztik, más üzemeknél pedig (pl. posta, táviróés
távbeszélő, államvasutak, állami erdők) a feles
legek folytonosan csökkenő irányzatot mutatnak.
Általában az állam magángazdasági vagyonának
és a beruházásoknak rentabilitása pénzügyileg
romlik. Az 1896—1900. években az évi átlagos
bevétel 372 millió K, a kiadás pedig 301 millió
K volt s igy a felesleg 71 millió K-t tett, ki; az
1906. évben a felesleg felszökött 113 millió K-ra,
míg ez időtől kezdve a kiadásoknak nagymérvű

I 1906-1910 j
. evi átlagban |
bevétel
^

|

Kincstári birtokok és fürdők... :
Állami erdők... _.
_
Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom, palánkai
csikótelep és lótenyészintézetek
Állami bányászat és pénzverés
Állami épületek, budapesti állami hidak é s a l a g ú t
Posta, táviró és távbeszélő ...
Államvasutak ...
jjllami v a s g y á r a k
Állami üzemek összesen

1912 -ben

ki- [ beadás j| vétel

ki
adás

millió koronákban
38

' 21-7
;
|
I
| 10-8
t 86-8
l-l
74-9
827-1
54-0
! 582-9

S-m

1G-S1
li
|
I
14-9
48'4j
|j
8-l|l
65-Si
277-3j
54-9
487-fr

4-7

ii

25-8

22-7.

13-8
41-9

18-4.
49-l

1'6
9*
98-1
99'1
452-9 426'3
89-2
90-5
781'9 722-8

h) Az állami jószágok eladásúból folyó bevé
telek az 1906-1910.'években átlagosan
évi 1-8
millió K-t, az 1912. évben pedig l - 4 millió K-t
tettek ki.
i)
ffiírfmfetefeA-útjánszereztetettbeaz
1906—
1910. években átlagosan évi 168 millió K, az
1912. évben 120 millió K.
j) Egyéb (nem üzemi természetű) bevételek évi
átlaga áz 1906-1910. évben 84 millió K, 1912.
pedig ezek összege 92 millió K volt.
Az államvagyon mérlege. Az 1911. évi állami
zárószámadás szerint a magyar állam összes va
gyonának értéke az 1911. év végén volt:
aktiv vagyon
_ 8,855 millió K
passzív vagyon
... 6,391
tiszta vagyon ... 2,464 millió K

Az aktiv vagyonban a legnagyobb tétel az in
gatlanokra esik 4955 millió K értékkel. A többi
tételek között a hasznos jogok 474 millió K-val,
a termesztmények, anyagok, szerek és eszközök
586 millió K-val, készpénz 224 millió K-val, ér
tékpapírok 344 millió K-val, állami követelések
700 millió K-val, cselekvő hátralékok 1572 millió
K-val szerepelnek. A passzív vagyonban az állami
adósságokra 5407 millió K, míg a terhelő hátra
lékokra 925 millió K esik. Az állami adósságok
összege az 1914. évig rövid lejárattal kibocsátott
állampénztári jegyeknek járadékkötvényekkel
való kicserélése folytán jelentékenyen emelke
dett. Az 1914/1915. évi költségvetési előirányzat
szerint az állami adósságoknak egy évi kamat
szükséglete 3388 millió K. Emelkedett azonban
az aktiv vagyon értéke is, amiben különösen a
beruházásoknak van fontos szerepük.
X I I I . K ö z i g a z g a t á s i felosztás.
M. jelenleg 63 vármegyei és 27 városi tör
vényhatóságra oszlik; aszolgabirúijárásokszáma
439, nagyközség van 2147 (körjegyzőség 2704),
kisközség 10,253; az összes községek száma te-
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hát 12,427. A puszták és telepek száma 17,086. A
törvényhatóságok a következők:
Területe
km*

törvényhatóság
a) Thj.no. jobbpartja.
Baranya vm
Pécs tjv. — ...
...
Fejér vm
Székesfehérvár tjv
Győr vm. ...
... —
Győr tjv.
Komárom vm
-.
Komárom tjv. ._
Mosón vm. ...
.. —
Somogy vm.
Sopron vm
...
Sopron tjv. ... _. ... _
Tolna vm
— —
Vas vm
Veszprém vm
Zala vm
—
Összesen
...
b) Duna balpartja.
Árva vm
Bars vm
Esztergom vm
_
Hont vm.
_
Selmeczbánya tjv
Llptó vm. _
—
Nógrád vm
Nyitra vm.
Poasony vm.
— .Pozsony tjv
Trencsén vm. —
_
Turócz vm
Zólyom vm
--_ : - : _-Összesen ... _

302,656
49,822
214,045
36,625
91,995
44,300
179,513
22,337
94,479
365,961
249,578
38,982
267,259
435,793
229,776
466,333
3.084,404

59-3
701-8
53.4
305-2
62-2
820-4
64-1
698-2
47-5
54-8
79-8
263-0
75-6
79-6
58-1
77 8
69-

2,019
2,724
1,077
2,545
88
2,246
4,128
5,519
4,295
75
4,456
1,123
2,634

78,745
178,500
90,817
117,256
15,185
86,906
261,517
457,455
311,527
78,223
310,437
55,703
133,653
2.175,924

39-0
65-5
84-8
46-1
172-6
38-7
63-3
82-8
72-5
.042-7
69-7
49-6
50-7
661

8,834
87
974
159
808
1,992
761
816
3,761
5,251
12,101
194
87S
86,111

d) Tisza jobbpartja.
Abauj-Torna vm
_.
Kassa tjv
Bereg vm.
_
Borsod vm
Miskolcz tjv
Gőmör és Kishont vm.
Sáros vm. ._
_
Bzepes vm
Ung vm
. . . _ ...
Zemplén vm
Összesen _

3,223
94
8,786
3,576
53
4,279
8,652
3,654
3,230
6,282
31,829

..

..
..
_
..

e) Tisza balpartja.
Békés vm.
_ ..
Bihar vm.
Nagy-Várad tjv
Hajdú vm.
Debreczen tjv.
-.
Máramaros vm
... — —
Szabolcs vm
Bzatmár vm. _.
Szatmár-Nómeti tjv. _
8zilágy vm
... —
Cgocsa vm
— — _

Egy
kma-re
esik
lakos

5,106
71
4,009
120
1,480
54
2,802
32
1,989
6,675
3,127
129
3,537
5,474
3,953
5,995
44,553

c) Duna-Tisza köze.
Bács-Bodrog vm
Baja tjv
_ ... _
Szabadka tjv
_
Újvidék tjv. ... _
Zombor tjv.
... _
Csongrád vm. ._
H.-Vásárhely tjv. — _
Szeged tjv.
... _
Heves vm. _
_ ..
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Budapest székestőv
Kecskemét tjv. ...
Összesen ... ._

..

Jelenlévő
népesség
1910-ben

3,670
10,609
957
9,716
4,687
6,104
183
3,815
1,213
43,338

Kémi Naay Lexikona. XIII.

köt

632,660
71-6
21,032
241-7
94,610
97-1
33,590
211-3
30,593
99-3
144,795
72-7
62,445
82-1
118,328
145-0
279,700
74-4
373,964
712
1.030,836
85-2
880,371 4.538-0
66,834
76-6
3.769,658
104-4
158,077
44,211
236,611
238,455
51,459
188,098
174,620
172,867
162,089
343,194
1.769,681
298,710
582,132
64,169
161,184
92,729
357,705
819,818
861,740
34,892
230,140
91,755
8.594,924

491
470-3
62-5
66-7
970-9
44-0
47-8
47-8
50-2
54'6
55-6
814
54-9
.386.8
675
96-9
86-8
69-0
59-3
1907
60-3
75-6
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f) Tisza-Maros köze.
Arad vm.
Arad tjv
—
Csanád vm
Krassó-Szörény vm. _
Temes vm.
Temesvár tjv.
Versecz tjv.
...
Torontál vm.
—
Pancsova tjv
Ösi
g) Kir&lyhágöntúl.
Alsó-Fehér vm
.
Besztercze-Naszód vm. .
Brassó vm.
Csík vm.
_ —
Fogaras vm
.
Háromszék v m —
Hunyad vm
.
Kis-Küküllő vm. . . . _ .
Kolozs v m . . Kolozsvár tjv
_ .
Maros-Torda v m .
.
Maros-Vásárhely tjv. .
Nagy-Küküllő vm
—.
Szeben vm
...
.
Szolnok-Doboka vm.
.
Torda-Aranyos vm
Udvarhely vm....
. .
Összesen
.
h) Fiume város és ker. .
Magyarország . . .

Területe
Inni

Jelenlévő
népesség
1910-ben

Egy
km 2 -re
esik
lakos

5,936
112
1,714
11,074
7,151
85
197
9,903
113
36,285

351,222
63,166
145,248
466,147
400,910
72,555
27,870
594,343
20,808
2.141,769

59-2
564-0
84-7
42-1
56-1
853-6
138-9
60-O
184-1
590

8,646
4,833
1,492
5,064
2,444
3,889
7,809
1,724
4,844
162
4,169
34
8,387
8,619
4,786
3,514
2,938

221,618
127,848
101,199
145,720
95,174
148,080
340,185
116,091
225,879
60,808
194,072
25,517
148,826
176,921
251,936
174,875
124,178
2.678,867

60-8
29-5
67-8
28-8
3S-9
38-1
435
673
466
375-4
46-6
750-5
44'6
48'9
52-6
49'6
428
463

57,804

49,806 2.371-7
18.264,533

XIV. Címer és lobogó.
M. címerének hivatalos leírása megjelent a
Budapesti Közlöny 1896 dec. 31. számában. A le
írás, mely Bánffy báró miniszterelnök aláírásá
val ellátva 1896 jan. 12. kelt, a következő:
Külön (kis) címer. Hasított, vagyis egy füg
gélyes vonallal ketté osztott paizs; jobbról nyolo
vörös-ezüst, tehát vörössel kezdődő, ezüsttel vég
ződő pólya, balról vörös mezőben hármas zöld
halmon álló nyilt arany koronából kiemelkedő
kettős ezüstkereszt. A hármas halom heraldikailag van stilizálva, tehát nem a halom természe
tes alakját adja vissza. A három halom közül a
két szélső egyforma magasságú, a középső kiemel
kedő, hatalmasabb, s ezen foglal helyet az öt —
három nagyobbikét kisebb — ágú koronából ki
emelkedő romáÉ ízlésű, ú. n. talpas kereszt, mely
nek végei nem hirtelen, hanem lassú átmenetben
szélesbednek. Címertartó: két lebegő angyal. Ru
hájuk fehér, bő, redős. Helyzetük közép az állás
és lebegés közt. Hajuk körülbelül vállig ér és sö
tét-szőke vagy világos-barna. Típusuk: serdülő
ifjú és sohasem nő.
A magyar korona országainak egyesített (kö
zép) címere. Áll egy nagyobb külső páizsból, mely
nek közepét egy kisebb belső paizs fedi. A közóppaizsot M. külön címere foglalja el. Hasított,
vagyis egy függélyes vonallal ketté osztott paizs;
jobbról nyolo vörös-ezüst, tehát vörössel kezdődő,
ezüsttel végződő pólya, balról vörös mezőben
hármas zöld halmon álló nyilt arany koronából
kiemelkedő kettős ezüst kereszt. A hármas halom
heraldikailag van stilizálva, tehát nem a halom
természetes alakját adja vissza. A három halom
közül a két szélső egyforma magasságú, a középső
15
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kiemelkedő, hatalmasabb, s ezen foglal helyet az
öt — három nagyobb és két kisebb — ágú koro
nából kiemelkedő román ízlésű, ú. n. talpas ke
reszt, melynek végei nem hirtelen, hanem lassú
átmenetben szélesbednek. A külső paizs négy
mezőre osztatik. Ezeknek elsejében Dalmácia
címere: három koronás arany, tehát vörös száj
és nyelv nélkül való leopárdfej — kettő fent, egy
lent — kék mezőben. A másodikban Horvátor
szágé : ezüsttel és vörössel huszonötször kocká
zott paizs, úgy, hogy az első kocka ezüst, a má
sodik vörös és így tovább öt-öt kocka egy sorban,
míg az ötödik sorban a huszonötödik ezüst koc
kával végződik. A harmadikban Szlavónia cí
mere : a kék paizsot átszelő két ezüst habos pólya,
melyek közt vörös mezőben természetes színű
nyest jobbra fut; a felső kék mezőben hatágú
arany csillag. A negyedikben Erdély címere: vö
rös pólyával vágott paizs, a felső kék mezőben
aranycsőrü, vörös nyelvű, jobbra néző, emelkedő
sas. A sas színe fekete : jobbról tőle arany nap,
balról megújuló ezüst hold (3), az alsó aranyme
zőben hót (fenn négy, alant három) vörös háromormú vár. A várat ormos bástya és abból kiemel
kedő, két lőréssel ellátott háromormú torony ké
pezi ; a váron nyilt kapu látszik. A harmadik és
negyedik közé alulról beékelt mezőben Fiume
címere látható : vörös mezőben kék bélésű és sza
lagos hercegi korona alatt álló fekete, balra néző
kétfejű sas, kiterjesztett szárnyakkal, vörös nyel
vekkel ; a sas jobb lába sziklán áll, bal lábát pe
dig a sziklán fekvő hosszúkás, szájával balra
fordult barna korsón tartja, melyből bőven öm
lik a víz, a sziklát balról nagybőségben mosó fo
lyóba. Az elősorolt részekből egyesített címer fe
lett a magyar szent korona, melynek hü rajzát
Ipolyi Arnoldnak a M. Tud. Akadémia által ki
adott ily című müve: A magyar szent korona és
a koronázási jelvények története és műleírása
(Budapest 1886) rajzaiban és mellékleteiben bír
juk. Paizstartó: két lebegő angyal. Ruhájuk fe
hér, bő, redős. Helyzetük közép az állás és lebegés
közt. Hajuk kb. vállig ér ós sötétszőke v. világos
barna. Típusuk: serdülő ifjú és sohasem nő.
Az 1898 máj. 15. kelt belügyminiszteri rendelet
szabályozza a címerhasználat kérdését, abban
az értelemben, hogy azok a toinisztériumok,
melyeknek hatásköre a társországok területére
is kiterjed, M. ós társországainak egyesített címe
rét, vagyis a közép állami címert, azok a minisz
tériumok pedig, amelyeknek hatásköre csak a
szorosabb értelemben vett M. területére terjed
ki, az egyszerű, vagyis a kis címert használják.
Az alsóbb állami hivatalok, hatóságok, amennyi
ben a társországok területén működnek, a közép,
a szorosan vett magyar területen pedig a kis
címert alkalmazzák. Ugyancsak ez a rendelet
megállapítja, hogy az 1848. XXI. törvénycikk
nek megfelelően nyilvános (nemzeti) ünnepek
nek tekintendők Szt. István napja, az 1848-iki
törvények szentesítésének napja, mindenkor az
uralkodó születésnapja, amely alkalommal köz
épületeken (állami, törvényhatósági, községi épü
leteken, amennyiben közigazgatási, közjótékony
sági, közgazdasági célokra szolgálnak) a nemzeti
lobogó az ország címerével használtassák.

—
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A nemzeti lobogóról és annak színeiről épúgy
mint az ország címeréről régibb törvényeink ha
tározott intézkedést nem tartalmaznak. A bécsi
Képes krónika képein több helyen a magyar
sereg vörös zászló alatt harcol, melyen fekete
karvaly (turul) madár képe látható. De ugyan
csak a Képes krónikában egy helyen vörös
fehér csíkos zászló fordul elő. Nagy Lajos fegy
verzetében szintén a vörös-fehér szín fordul elő.
II. Endrének egy 1222. kelt okmányán a pecsét
vörös-fehér-zöld selyemzsinóron függ. Ilyen színft
zsinórt még számos más, hivatalos személyek ál
tal kiadott okmányon találunk, úgy a vegyes,
mint a Habsburg-házból származó királyok alatt.
M. színei gyanánt tehát a vörös-fehór-zöld sze
repelt. Az 1848. XXI. t.-c. 1. §-a pedig elren
deli, hogy a nemzeti szín ősi jogaiba visszaállíttatik, s a háromszínű rózsa polgári jelképül föl
vétetik s minden középület s közintézetnél nyil
vános ünnepek alkalmával s a magyar hajókon
a magyar nemzeti lobogó és országos címer hasz
náltatik. Hogy a magyar zászló színei a címer
színeivel megegyeznek, az jele annak, hogy ez
utóbbiból vétettek, a mint már ezt Schwartner is
megjegyezte volt. (Statistik des Königreichs Ungarn, ÍI. 59—60.) V. ö. Ivánfi Ede, A magyar bi
rodalom címerei és színei (Budapest 1874); Bárczay 0., A heraldika kézikönyve (Budapest 1897,
310 1.); A Magyar Heraldikai ós Genealógiai
Társaság véleménye Magyarország és társor
szágainak címere felől (Turul 1884. évf.).
XV. Magyarország története.
Hazánk területén ősidők óta különböző népek
váltogatták fel egymást az ittlakásban és az or
szág egyik-másik része fölött gyakorolt hatalom
ban. Prehisztorikus emlékek tanúskodnak mel
lette, hogy hazánk földje akkor sem volt lakat
lan, mikor a Kárpátok medencéjét még tenger
borította s a felföldek rengeteg erdőségeiben ma
már kihalt állatfajok tanyáztak. A legrégibb
történeti följegyzés már úgy tünteti fel a Duna
völgyét, mint etnográfiai választóvonalat. Krisz
tus előtt félezredévvel a Dunától keletre trák,
attól nyugatra kelta és illir népek tanyáztak.
Hazánk földje átmeneti terület, amely világ
részünk keleti és nyugati felét elválasztja egy
mástól és összeköti egymással. Az első históriai
tanulság, amelynek folytatása leér napjainkig.
A trák eredetű dákok és a kelta-illir vegyületü
•pannonok laktak hazánk keleti és nyugati felé
ben még akkor is, mikor a római birodalom
Krisztus születése táján a Dunáig terjesztette ki
északi határait. Pannónia (1. o.) négyszáz évig,
Dácia (1. o.) mintegy másfél századon át volt
római provincia. A római uralmat felváltja a
hunnoké (1. o.); ezek helyére ideiglenesen mint
egy száz évre germán népek (gótok, longobár
dok, rugiak, gepidák) tolulnak; az ő elvonulásuk
után az avarok (1. o.) ütnek tanyát a Duna-Tisza
síkságán. Az ő uralmuk idejében indul meg a
szláv népek vándorlása s a Felső-Duna mellékén
a morvák, az Al-Duna jobb oldalán az elszlávosodó bolgárok, a Száva két partján a horvátszerbek, a Kárpátok északi lejtőjén a lengyelek
lesik a jövőt és az avarok hatalmának össze.
•
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omlását. Nem ők, Nagy Károly hadai zúzták szét
az avar birodalmat. Nagy Károly halála után az
•elernyedt keleti-frank uralom nembirja őket többé
íéken tartani. Szvatopluk (1. o.) morva fejedelem
már egy nagy szláv birodalom megteremtéséről
álmodik. Megindul a végzetes küzdelem germánok
és szlávok közt; az a kérdés, hogy németeké v.
szlávoké legyen-e Pannónia földje. Nem lett
egyiköké sem; mert éppen ekkor jelentek meg
a magyarok a Kárpátok aljában s maguknak f ogialták el az országot.
A pogány magyarság kora 997-ig.
Honnan jött a magyar nép? hol volt őshazája ?
hol keressük rokonságát? Oly kérdések, ame
lyekre a tudomány még nem bir határozott választ
adni. Krónikáink meséire nem építhetünk; törté
neti följegyzések egyáltalában nem világithatnak
be az idők eme távolságába. A nyelvtudományra
hárul a nehéz probléma megoldása; de nyelvé
szeink ebben a kérdésben két táborra oszolva har
colnak egymás ellen. Hunfalvy Pál, Budenz József
és Szinnyei József szerint a magyar nyelv mind
grammatikai alkotására, mind szókincsére nézve
az ural-altáji népcsalád -finn-ugor nyelvcsoport
jához tartozik. Az e csoporthoz tartozó népek,
mielőtt szétváltak volna, együtt, közösen vetet
ték meg nyelvük alapját; fejlődésük eme korai
•szakában tehát nagy időkön át együtt kellett
•élniök: közös volt bölcsőjük, első tanyájuk. A
flim-ugor népek eme közös hazája az Ural-hegyeég két lejtőjén, az Ob, Irtis, Káma és Volga
folyók közt terült el. De a magyar nyelv tanús
kodása többre is vezet bennünket. Nyelvünk két
ségbevonhatatlanul magán hordja a török nyelv
itatásának bélyegét. Igen sok szavunk van, me
lyeket a törökből vettünk kölcsön és e szók majd
nem kivétel nélkül a nomád életmód s részben a
földmivelő foglalkozás, a társadalmi, hadi, állami
•élet és a vallási világ köréből valók. E tények
alig tűrnek meg más magyarázatot, mint azt,
•hogy a magyar nép, elhagyván az őshazát, délre
-vándorolt, ahol török nyelvű népek szomszédsá
gába jutott s e nála már műveltebb népek hatása
alatt emelkedett maga is a műveltségben s látott
hozzá társadalmi, hadi, állami és vallási élete
szervezéséhez. Mikor a legrégibb történeti feljegy
zések hirt adnak a magyarokról, akkor is a Feketetenger mellékén, török népek szomszédságában,
•ezekéhez hasonló életet élnek; nem csuda, ha a
görögök, akik gyakran érintkeztek velük, törö
köknek tartották s turkoknak nevezték őket. Huníalvyval és az ő iskolájával szemben Vámbéry
Ármin a Magyarok eredete cimü munkájában a
magyar népet az ural-altáji népcsalád török-tatár
nyelvcsoportjába sorozza. (L. még Magyarok
eredete.)
A magyar népről az első, egykorú történeti föl
jegyzések a IX. sz. közepe táján szólalnak meg.
Ott laknak ekkor őseink a Fekete-tenger mentén
a Don folyó jobbpartján, azon a szállásukon,
amelyet a görög ivók Lebediának (1. o.) neveznek.
Szomszédaik a bolgárok, kozárok, besenyők és
kunok északon, keleten, a szlávok észak-nyu
gaton. Innen intézik támadásaikat az Al-Duna
^llékére, sőt ezen .is túl egészen a nemet biro-.
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dalomig (862). Maguk sem kerülték ki a táma
dást. A besenyők ütöttek rajtuk s kiszorítván,
őket Lebediából, ettől fogva nem tágítanak sar
kukból. A magyar nép ekkor két ágra szakadt;
a kisebb rósz visszahúzódott a Volgán túlra, a
nagyobb rész pedig a kozároktól elvált kabar
törzszsel gyarapodva, nyugatra vonult és az AlDuna közelében a Dnyesztr, Pruth, Szereth és
Bug folyók közén szállott meg. Ezt az ő szállá
sukat a görög egykorú irók Atelkuzunak,
a mi Íróink Etelköznek nevezik. A szótriasztott
magyarság itt összeszedvén magát, a még Lebediában megválasztott új fejedelmének, Árpádnak
vezetése alatt új harcokra edzi erejét. Mint Bölcs
Leo görög császárnak szövetségesei (893. v. 894.)
áthatolnak az Al-Dunán és Simon bolgár fejedel
met több csatában legyőzvén, nagy diadallal ós
tömérdek zsákmánynyal térnek meg Etelközbe.
De a bolgár hadjárat mégis vesztökre szolgált;
a bosszúálló bolgárok a besenyőkkel szövetkezve
Etelközt közös erővel földúlták. A magyar nép
két ellenség közé szorítva, elhagyta Etelközt;
észak és nyugat felé nyitva állt előttük az út. A
szükség erre terelte és a Kárpátok ölén elterülő
gazdag, szép síkságra vezette őket, melyet már
korábbi hadjárataikból ismertek.
A megszállás történeti lefolyása ismeretlen.
Egyik Béla királyunk Névtelen jegyzője az ő legré
gibbnek tartott magyar krónikájában részletesen
elbeszéli a honfoglalás (l.o.) harcait. Szerinte az
ország keleti felében székelyek, oláhok, kozárok,
bolgárok laktak s megnevezi még azokat a helye
ket is, ahol Árpád magyarjai a székely rokonok
segítségével emez ellenséges népeket legyőzték
és hódolatra kényszerítették. A Névtelen jegyző
elbeszélésének ma már semmi hitele s nyilván
való, hogy ha a magyarságnak az ország elfog
lalásában erősebb küzdelmei voltak, ezeket csak
nyugaton a morvák és németek ellen vívhatta.
Feltűnő az ellentét az egykorú nyugati krónikák
némasága és a századokkal később keletkezett
magyar krónika bőbeszédűsége között. E jelenség
is aligha azt nem bizonyítja, hogy a magyar nép
honfoglalása inkább megszállás, mint erőszakos
hódítás útján történt. A honfoglalás ideje is
vitás: valószínű azonban, hogy őseink beköltö
zése 896 körül történt.
A honfoglaló magyarok egyelőre ott szállot
tak meg, ahol sátraikat legkönnyebben felüthet
ték, ahol a legjobb legelőt találták és ahol a
meghódolt lakosság legnagyobb számban tanyá
zott. Legsűrűbben települtek le a Duna mentén és
a dunántúli vidéken. Itt lakott a hódolt lakosság
is — németek és szlávok vegyesen — legsűrűb
ben s Itt jutott a műveltségben is legelőbbre. Itt
szállott meg a fejedelmi család is a maga törzsé
vel s itt emelkedtek az ország későbbi fővárosai:
Esztergom, Székesfehérvár és Buda. Nevezetes,
hogy az új haza határalt a természet itt védte
meg legkevésbbé; sőt a nagy folyók széles völ
gyei mindmegannyian tárt kapuk gyanánt szol-.
gáltak. A nyugati határ bizonytalansága és a
nomád népek zsákmányvágya idézte elő a kalan
dozásokat, de talán az önvédelem is. A magyarok
öröklött ősi szokásaiktól nem birtak megválni &
a-harcot é.s zsákmányolást tekintették a. szabad
15*

Magyarország

—

228

emberhez legméltóbb foglalkozásnak. A hon
foglaló magyarok, akik hódító faj létükre a há
borút mesterségszerüen űzték, egyébként halá
szatból és vadászatból éltek és ,a földművelést
rabszolgáikkal végeztették. Még Árpád fejedelem
életében megkezdték külföldi hadjárataikat s nem
is hagyták abba vagy hetven esztendeig. Árpád
utódai, kiknek uralkodási sorrendje egész Tak
sonyig (megh. 972.) hézagos, két emberöltőn át
ismételve beszáguldozták Német-, Olasz- és Fran
ciaországot. Az egykor hatalmas frank biroda
lomnak a Karolingok idejében való feldarabolódasa ós elzüllése magyarázza meg főképen a ma
gyarok külföldi hadi kalandjainak szaporaságát,
nagy kiterjedését és a könnyű diadalokat, melye
ket a jól fegyelmezett, vakmerő magyar csapatok
arattak. Azonban mihelyt megerősödött a királyi
tekintély Németországban a Karolingok kihalása
után és I. Ottó új életre keltette Nagy Károly
császárságát: a magyarság nyugati támadásai
nak is véget kellett érniök. A merseburgi (934)
«s augsburyi (955) vereségek jelentik ezt a fordu
latot, s mikor a külföldi kalandok keleten is (Drinápoly, 970) csúfos kudarcot vallottak: Géza
fejedelem (972— 997) megértette az idők intését,
békét parancsolt a szomszédokkal és az ország
belsejére fordította figyelmét.

—
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fia, István, a magyar keresztény egyházat ós ki
rályságot fölépítette.
I (Szent) István (997—1038) negyven évi ural
kodásának kópét a ránk maradt csekély számú
adatokból alig lehet megalkotnunk. A legendákból
elfogadjuk, hogy István maga állt a térítés élére;
ahhoz sem férhet kétség, hogy minden tettében
kora vallási felbuzdulása nyilatkozott, de úgy lát
szik, hogy a keresztény egyház és királyság sorsát
mégis a fegyverek döntötték el. Koppány (l.o.) föl
kelésének leverésével biztosította a maga és a ke
reszténység hatalmát a dunántúli vidéken, követ
séget küldött Rómába egyházi és világi intézkedé
seinek megerősítése végett s királylyá koronáz
tatta magát (1000). Gyula (1. o.) és Ajtony (1. o.) le
verésével kiterjesztette az új rendet és elismertettekirályi hatalmat az ország keleti vidékein is. Boleszló lengyel királylyal harcolván, megvédte az
ország északi határait s midőn II. Konrád német
császár birodalma hadaival betört, visszaűzte öt és
biztosította koronája függetlenségét. Ö alapította
az első monostorokat a Szt. Benedek rendje szá
mára; ő alapította az első tiz püspökséget s egyhá
zát adományaival hatalmassá, gazdaggá és az egy
házi rendet elsővé tette országában. Királyi hatal
mát is a nyugati királyságok példájára rendezte;
udvarral vette magát körül ós a felségjogok gya
korlatátkormányzásban, törvényhozásban és igaz
A magyar keresztény egyház és királyság ságszolgáltatásban magához ragadta. Ennek meg
fölépítése az árpádházi királyok alatt.
felelően rendezte az ország dolgait. Megalapította
(S97—1301.)
a kir. vármegyéket, melyek kincstára számára
A magyarok új hazáját az erdélyi hegyeken bő jövedelmet, zászlaja alá harcra kész hadsereget
túl lakó besenyők kivételével minden oldalon szolgáltattak. Az ország lakossága is a nyugati
keresztény népek vették körül. A keleti szomszé országokéhoz hasonlóan tagozódott. Az egyházi
dok Konstantinápolyból, a nyugatiak Rómából rend mellett a szabad földbirtokosok — a szabad
fogadták el a kereszténységet; de bármelyik egy harcosok, a várjobbágyok s a várnép — osztálya
házhoz tartoztak, egyaránt gyűlölték a pogány foglalt helyet; utánuk következtek a kir. szabad
ságot ós kiirtására törekedtek. Géza fejedelem sággal alapított városok polgárai; azután az ud
látta, hogy a kereszténység emez áradata ellen, varnokok és szolgák osztálya. E társadalmi tago
amely a pogány magyarságot fenyegette, em zódást meg kellett előznie a legnagyobb reformok
beri erővel hiába küzd. Világos volt előtte, hogy egyikének : a nomadizálásból a letelepedéshez, a
ha a magyar állandóan meg akarja tartani ha torzsvagyonszerkezetböl a magántalajdon alap
zaját s békében akar élni szomszédaival, nincs jára való átmenetnek. Az ország lakossága a
más választása, mint a keresztség felvétele. Csak honfoglalás óta tetemesen megszaporodott keleti
azon aggódott, sikerülni fog-e ez a nagy dolog ós nyugati megtelepedőkkel egyaránt s a nagy ki
a német és görög császár erőszakos beavatko rály amaz ismeretes mondása, hogy «gyenge a2
zása nélkül s úgy, hogy a kereszténység befoga egynyelvű országa csak arra érthető, hogy király
dásáért cserébe ne kelljen adnia országa függet sága gyér lakosságát az új rend megerősítése vé
gett főkép nyugati beköltözőkkel igyekezett sza
lenségét.
. Hogy ezt a veszedelmet elhárítsa, önként kellett porítani. M. már ő alatta nagyjában mai egész:
népével együtt az új ösvényre lépnie. Arra hajolt, terjedelmét magában foglalta, de lakossága a
ahonnan a nagyobb veszedelem fenyegetett s ösz honfoglaló magyarságot, az itt talált szláv és né
tönszerűleg is eltalálta azt az utat, amelyre az or met lakosságot, a behurcolt és felszabadított hadi.
szág geográfiai helyzete kényszeritette. A nyugati foglyokat a nyugati és keleti betelepedéseket
császársághoz hajolt,békekövetséget váltott I.Ottó összevéve sem tehetett többet egy millió leieknél.
császárral (973) s megnyitotta országát a nyugati István meghalt anélkül, hogy a fiatal magyar ki
egyház térítő papjai előtt. Egész családjával rályság függetlenségét a német császárok ellené
együtt fölvette a keresztségét maga is; keresztény ben, az új rendet a pogánysággal szemben végleg
hitben nevelt és István névre keresztelt egyetlen biztosíthatta volna. Emberöltők munkáját egy
fia számára pedig megszerezte hitvesül a német maga nem is vesézhette el.
császárok családjából való Henrik bajor herceg
Péter és Aha Sámuel (1038—1046), I. Endrenek leányát, Gizellát, akivel a németországi elő (1047—1060), I. Béla (1060-1063), Salamon
kelő urak kiséretük egész sokaságával érkeztek (1064—1074) és 1. Géza (1074-1077) alatt csak
a magyar fejedelmi udvarba. Az ő tanácsukkal nem két emberöltőnek erejét emésztette föl az a.
élt és az ő segltsógökkel verte le Géza a pogány válságos tusakodás, melyben a magyar nemzet
ság támadásait és rakta le azt az alapot, amelyen I majd a külső ellenség ellen védekezett, majd ön.
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magát marcangolta. De a kereszténység és király- | udvarra támaszkodtak s görög segítséggel támad
ság~ügye diadalmaskodott. A német császárság tak orvul hazájukra. A nyiit háború II. Géza alatt
főhatósági törekvései III. Henrik támadásainak tört ki. A harc 1151—56-ig folyt az egész déli határ
(1050—1054) visszaverésével meghiúsultak, s az hosszában; de Mánuel nem birt többet elérni, mint
invesztitura-harc kitörése után ez a veszedelem hogy Szerbiát ismét kiszakította a magyar főható
végkép elvonult hazánk felől; a Vatha (1. o.) és ság alól, a Száván és Dunán innen azonban nem
•Jánus (1. o.) vezérelte két pogány fölkelés lezaj vethette meg lábát. Nem használt Mánueinek az
lása pedig elvette a pogányság erejét s lassankint sem, hogy a hűtlen magyar hercegeket, Lászlót
kioltotta életét. Mire a századvégére járt, a nemzet és Istvánt a magyar trónra ültette; meghiúsult
két nagy fia, L (Szent) László (1077—1095) és az a terve is, hogy utóbb békét-barátságot szín
Kálmán(1095—1116)ismét biztos révbevezették lelve, Béla herceget udvarába vitte, fiául fogadta
a királyságot és nagy elődjüknek, Istvánnak s az ő személyében akarta M. -ot egyesíteni a görög
császársággal. A Komnenosokcsaládja nemhalt ki
nyomába léptek alkotásaikkal.
László és Kálmán királyok betetőzik István Mánuellel. Pia születvén, Béla herceget hazaküldte
egyházi alkotásait; működésükhöz fűződik a ke ősei trónjára s éppen a görög udvariján nevelkedett
reszténység és a magyar nemzeti eszme kibé- magyar herceg volt az, aki a görög támadásoknak
ktilése és teljes összeolvadása. A nemzet elég erős és fondorkodásoknak véget vetett s országa függet
nek érezte már magát arra is, hogy az ország lenségét a keleti császársággal szemben is biztosí
területét új hódításokkal, lakosainak számát új totta. A magyar királyság 9 hosszú harcok alatt
telepedökkel gyarapítsa. László elfoglalta Horvát is gyarapodott. Ebben a korban csatlakoznak a ma
országot a tengerpart mentén húzódó hegyekig, gyar koronához Ráma v. Bosznia ós Szerbország.
Zágrábban püspökséget alapított s az új terü É zavarok szünetei alatt költöztek be a kunok újabb
letet kir. vármegyékre osztotta. Kálmán egy harcias rajai II. István, a flamandok és szászok
lépéssel tovább ment s a hatalmas Velencével városalapító sokasága II. Géza idejében. III. Béla
szembe szállva, kiterjesztette hatalmát Horvát (1173—96) uralkodásával nevezetes korszaka zá
ország tengerparti részére, a dalmát partvidékre ródik le történetünknek. A nyugati és keleti csá
•és a szigetekre (1089—1102). Másrészt ebben a szárság közé ékelt magyar királyság a Szt. István
korban lett M. a keresztény civilizáció védő tól III. Béláig terjedő másfél század alatt kivívta
bástyája. Míg a királyság nyugat felé erősödött, függetlenségét s mindenkorra biztosította helyét
terjeszkedett, kelet felől a besenyők fölé kere az európai államok között.
tedéit kunok (1. o.) Salamon ideje óta többször
III. Béla utódainak, az utolsó Árpádoknak kor
háborgatták az országot. László két hadjáratban szakában a nemzeti élet legnevezetesebb jelensége
is legyőzte őket s a harcosok nagyobb részét le a feudális nagybirtokosságnak, mint osztálynak
telepítette. Mind László, mind Kálmán elég erős fellépése és felülkerekedése, mely a birodalmi
nek érzi magát arra is, hogy a szomszéd országok tisztségeket is örökössé akarta tenni családjában.
dolgába avatkozzék. László részt vesz az invesz Királyaink gyengesége volt ennek az osztálynak
titúra-harcban s a pápa pártjának segítséget küld nagyra növelője; az országot megosztó pártos
a kiátkozott IV. Henrik ellen; Kálmán, mint a kodások az ő éltető eleme. Imre (1196—1204)
kijevi fejedelem szövetségese, hadat vezet a Kár harcai öccsével, Endre herceggel és II. Endrének
pátokon át a vladimiri fejedelem ellen. A keresz (1205—35) gyönge, kapkodó uralkodása az oligar
tes hadjáratok sem találják készületlenül az or chiát annyira elkapatták már, hogy országos szük
szágot ; a fegyelmezetlen előhadakat Kálmán fegy séggé vált megfékezése. A szabad harcosok álltak
verrel űzi el a határokról, de Bouillon Gottfried sorompóba a törvényes rend és a királyi tekintély
hadseregót békével ereszti és tisztességgel kisóri megvédésére. II. Endrétől megkoronázásakor
végig az országon. A belső bókét több ízben za esküt vesznek — az első eset történetünkben —
varta meg a trónöröklés kérdésének rendezetlen hogy megvédi mind a kettőt, s mikor ingadozik,
sége. László uralkodása elején Salamon zavar erővel kényszerítik rá. így születik meg az arany
góit ; Kálmán életének utolsó éveit Almos herceg bulla (1. o.), a régi magyar alkotmány leghatal
4- o.) keserítette meg ismételt támadásaival.
masabb oszlopa. Ott van a kir. levél záradékában
II István (1116-31), II. Béla (Vak, 1131-41), az «e!lenmondás és ellenállása joga, amely meg
LT. Géza (1141—62) és III. István (1162-73) engedi, hogy a nemesség hűtlenség vétke nélkül
alatt mintegy félszázadon át tartott a magyar fegyvert foghasson a törvényszegő király ellen.
királyság küzdelme a görög császársággal, az Az aranybullában látjuk először, hogy a nemes
Árpádok párbaja a rokon JSamwewos-dinasztiával. ség úgy áll a királlyal szemben, mint az állam
Ahogy hazánk a tengerig és a Duna-Száva völ hatalomnak azzal egyenlő rangú részese. De szá
gyén túl délre terjeszkedett, a görög császárság ér zados küzdelmekre volt szükség, míg e nevezetes
dekeit veszélyeztette. A hosszú aléltságából rövid törvény igéi testet öltöttek, mert a társadalmi
időre felocsúdott császárság első hatalmas uralko állapotok sokáig azonosak maradtak. A királyi
dója, MánueUlKeletrómaiUrodalom),anyai ágon birtokok és várföldek lakói az aranybullában fenn
Szt. László unokája, elhárítani igyekezett ezt a ve akarják tartani szolgálataiknak aránylag szelíd
szedelmet, sőt arra is számított, hogy főhatóságát feltételeit s mindent elkövettek, hogy a feudális
kiterjesztheti az Árpádok birodalmára. E végből urak szolgaságába ne kerüljenek.
élesztgette az elégedetlenség üszkét a magyarok
IV. Béla (1235—70) megkísérli végrehajtani az
'közt; Álmos herceg II. István alatt, Borics trónkö aranybullának a Szt. István-féle rendszer helyre
vetelő II. Béla idejében, István és László hercegek állítására irányuló határozatait; igyekszik meg
itl. Géza és III. István királyokkal szemben a görög tisztítani udvarát és kormányát apja gonosz ta-
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nácsosaitól; a volgamelléki magyarok hazaszólí
tanának tervezgetésével és Kwthen (1. o.) kunjai
nak letelepítésével királyi hatalmának és a nem
zet erejéneknövelésén fáradozik: de minden törek
vése hajótörést szenved, ellenségeivé teszi még jóbarátait is és mikor az ország zavara a legna
gyobb, akkor önti el hazánkat a mongolság ára
data (1. Tatárjárás). A muhi csata (1241) bebizo
nyította a királyi hatalom gyengeségét, a nem
zeti erő megoszlottságát ós az ország állapotá
nak ziláltságát. A mongolok elvonulása után az
ország helyreállt ismét; de régi sebei csakhamar
kiújultak. A Babenbergiek megürült öröksége
Ottokár (1. o.) cseh királlyal keverte háborúba,
amelyben azonban a régebbi konvenció által neki
juttatott Stájerországot is elvesztette. A nyug
talan oligarchák elégedetlensége fiával, István
nal, «az ifjabb királlyal» bonyolította hosszú
harcokba Bélát, aki sem a külső, som a belső
nehézségeken nem birt diadalmaskodni. Életének
e keserű vége mellett is méltán tarthatjuk őt az
ország második megalapítójának, mert a tatár
járás után felismerte egy új rendszer szükségét
8 nem habozott korábbi reakciós törekvéseivel
szakítani. Az első lépést ö teszi meg a feudalizáció felé.
IV. Béla után Árpád családjából már csak há
rom királv következett: V. István (1270—1272),
IV. (Kun) László (1272-1290) és III. Endre
(1290—1301). Egy átmeneti korszak tipikus tü
netei jelentkeznek: a régi rendszer elkorhadt s
az új még nem tudott kifejlődni. Királyaink
könnyelműsége elvesztegette azt az alapot, ame
lyen hatalmuk igazában nyugodott: a királyi jó
szágokat és a királyi vármegyék földjeit. Ezzel
megfogyott kincstáruk jövedelme s az egykori
várjobbágyokból állított királyi hadsereg elzül
lött, így törtónt, hogy e kor vége felé egyes oli
garchák vakmerősége odáig vetemedik, hogy da
rabokra készülnek tördelni Szt. István koronáját.
Csák Máté (1. o.) az északnyugati felföldön, az
Omodék (Aba Amadénak) északkeleten, László
vajda (1. o.) Erdélyben, a Németujváriak (Kőszeghyek) a Dunán túl, a Brébiriek a dalmát
tengerparton mint megannyi kis király zsarno
koskodtak. III. Endre megkisérli ellenükben a
köznemesség felhasználását, de sikertelenül. A
sülyedés e sötét korszakából csak egy tény emel
kedik ki magasan, azt hirdetve, hogy nem az
erő hiányzott a nemzetben, csupán az erők egyen
súlya. IV. László idejében történt, hogy Hábsburgi Rudolf a híres dürnkruti csatában (1278)
magyar fegyverek segítségével győzte le Ottokár
cseh királyt. A magyar szövetség így hiúsította
meg a fenyegető nyugati szláv birodalom meg
alakulását ; megmentette a német birodalom ép
ségét, megerősítette Rudolf trónját ós segített
letenni az első követ a Habsburg-ház világra szóló
hatalmának megalapításához.
Az Árpádok uralkodásának négy százada alatt
a magyar nemzet hazát szerzett magának, befo
gadta a nyugati kereszténységet és monarchikus
államot alapított. A nyugati és keleti császárság
közé ékelve, a magyar királyság függetlensége e
kettős nyomás alatt meg-megrendült ugyan néha,
de azért épségét büszkén megőrizte s mindenkorra
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biztosította. Az ország ezalatt növekedett terjede
lemben, a namzet gyarapodott számban, erőben ésműveltségben. Az anyaországot idővel a mellék
tartományok egész sora fogta körül: Horvát
ország, Dalmácia, Ráma, Kulmia, Szerbia, Galí
cia, Bolgárország egy része és Kunország a terü
letükből kihasított bánságokkal együtt. Szívesen
szaporították királyaink az ország gyér lakossá
gát idegen betelepedőkkel. Német, francia és olasz
jövevények magukkal hozták a nyugati művelt
séget s hol az egyházak és kolostorok falai közt,
hol az udvar körében, hol a kiváltságos városok
kiváltságainak védelme alatt új tűzhelyeket épí
tenek a tudomány, irodalom és művészet szá
mára. Az udvarnak és a felemelkedő arisztokrá
ciának nagyobb igényei lehetővé tették a polgári
osztály megerősödését s a városi kultúra kifejlő
dését. A szerzetesek hatása alatt művelődik maga
a magyarság is, s a meddig hatalma ér, terjesz
tőjévé lesz a nyugati műveltségnek az északi ésdéli szláv népek, meg az oláhok és kunok közt.
A királyi hatalom a XII. sz. végétől kezdve sokat
veszít ugyan régi teljességéből és kíméletlen kor
látok közé szorul: de e korlátokat a nemesség
állítja fel s a királyi hatalom hanyatlásáért kár
pótlást nyújt a keletkező rendiség. Állami, nem
zeti életünk fejlődésinek iránya ki volt jelölve,,
de az utolsó Árpádoknak kimerültségökben nem
volt erejük új alkotásokra, zaklatottságukban ide
jük erőgyüj tésre. Az Árpádok birodalmával együtt
az alkotmány tovább fejlesztésének feladata is az
Anjouknak jutott örökségül.
A középkori magyar királyság teljes kifej
lődése a vegyes házakból származott ki
rályok alatt.
(1801—1526.)

Az Árpádház flágának kihalásával a leányági
örökösök nyújtották ki kezüket a magyar korona
után. A cseh Vencel, a bajor Ottó és a nápolyi
Károly Róbert között nyolc évig tartott az áldat
lan küzdelem s vele járó anarchia. Az Árpádok
öröksége a nápolyi Anjoukra szállt s noha az.
ő támogatásukkal a pápai szék a maga főható
sági törekvéseinek is érvényt akart szerezni,
Károly Róbert (1308—42) trónraemelóse a nem
zet szabad királyválasztó jogának proklamálásával történt. Temesvári szállásáról, ahova- a
körülmények szorították, Budára, Visegrádra te
vén át királyi székhelyét, 1320 óta fáradhatat
lan tevékenységet fejtett ki az ország zilált
viszonyainak rendezésében, királysága és csa
ládja hatalmának növelésében. Első gondja volt
a kincstár rendezése; e végből 1323. behozta a
telekadót, föllendítette a bányászatot 8 behozta
az aranyvalutát. Megvetette alapját a banderiális
hadszervezetnek (1. Bandérium), melyet utódai.
Nagy Lajos és Zsigmond tovább fejlesztettek.
A királyi udvart új fénnyel övezte s legna
gyobb sikere volt, hogy a dacos oligarchiát meg
semmisítette s helyébe királyhü arisztokráciát
teremtett. Dinasztikus politikát űzött s hatalmát
az országon kívül családi összeköttetések és szer
ződések által törekedett megerősíteni. Idősebb fiá
nak és örökösének biztosította a lengyel trón.
öröklését és a Luxemburgi-ház szövetségét; ki-
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sebbik fiának a nápolyi királyság birtokát. Há
borúiban nem volt oly szerencsés, mint diplomá
ciai tevékenységében, de fiára olyan hatalmat ha
gyott örökbe, amellyel ezt a csorbát is kiköszö
rülhette. Ó maga uralkodása végéig megmaradt
olasznak, de okos előrelátással mindent megtett,
hogy családja összeforrjon a nemzettel.
Fia, Lajos (1342—1382), akit Nagynak nevez
a történelem, a magyar királyságot hatalma tető
pontjára emelte. Uralkodása : a magyar imperia
lizmus fénykora. Hatása kiterjedt az állami és
nemzeti élet minden ágára s Szt. Istvánt kivéve,
nem volt királyunk, akinek intézkedései mélyebb
és tartósabb nyomokat hagytak volna maguk után,
mint az övéi. A középkori magyar királyság ő
alatta és általa éri el teljes kifejlődését. Alkot
mányunk egyben-másban módosul még ő utána
is, de alapjában véve meg nem változik 1848-ig.
Alatta bontakozik ki a magyar szent korona esz
méjében szimbolizált magyar hűbériség, amely
azonban nem magánjogi volt, mint Nyugaton,
hanem közjogi. A hűbéri rend boltozatán áll a
királyi méltóság, a nemzeti és állami egység
nek, a szent korona eszméjének megtestesülése.
A nemesség részét az államhatalomban törvény
szerint az aranybulla jelölte meg először. Hogy
ezt a részt meg is tarthassa és akarata ellenére ne
veszthesse el, az ősiségnek és a kilenced-adónak,
Nagy Lajos alkotásainak köszönhette. A polgári
munka és a céhek alapítása által jelentékeny
tőkekoncentráció halmozódott fel. Magyarország
ekkor közelitette meg leginkább a nyugateurópai
társadalmi fejlődés színvonalét. Soha erősebb nem
volt a magyar nemzet, mint Nagy Lajos alatt.
Negyven évi uralkodása alatt alig volt pihe
nésük a magyar fegyvereknek. A velencei és ná
polyi háborúk, a litvánok elleni harcok, a déli
melléktartományok engedelmességre szorítása a
magyar nemzőiben feltámasztották az ősi harci
erényeket. Nagy Lajosnak nem volt háborúja,
amelyben diadalmas ne lett volna; nem rajta
múlt, hogy diadalainak eredményét tartósan nem
biztosíthatta. Mintha belátott volna az idő tit
kaiba, mindent elkövetett, hogy a déli melléktar
tományok ó-hitű lakosságát a nyugati egyházba
térítse. A pápai szék az egyház zászlótartójának
nevezte őt; de nem annyira a vallásos hevület,
mint a jövőről való bölcs gondoskodás vezette,
mikor a balkáni népeket is a nyugati egyház
bástyái közé iparkodott terelni, hogy a keletről
fenyegető veszedelemmel szemben az erők új for
rását szerezze meg nemzete számára. Sejtelmeit
az események igazolták. Királyaink közül az első
harcokat ő vívta a törökkel. Minden igyekeze
tével azon volt, hogy nemzetét minél szorosab
ban csatolja a nyugati műveltséghez és múltja
hagyományaihoz. Az ébredező olasz műveltség
alatta is folytatta hódításait udvarában, a főranguak közt és az általa alapított s leghosszabb
életű középkorú főiskolánkban, a. pécsi egyetemen.
Amilyen nagy volt az ország dicsősége Nagy
Lajos alatt, olyan hirtelen és mélységesen történt
annak aláhanyatlása. Leánya és örököse, Mária
(1382—1395) csak névszerint uralkodott; inkább
áldozata, mint irányzója volt az eseményeknek.
Gyengesége ismét féktelenné tette az oligarchiát
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s az ország belső zavarai és a török veszedelem
közeledése egyaránt fenyegették az ország biz
tosságát. A nápolyi Anjouknak a magyar trónra
való törekvése adta meg a jelt a rend megbon
tására. II. (Kis) Károly (1385—1386) eljutott
odáig, hogy csellel, erőszakkal fejére tétesse Szt.
István koronáját, de életének szörnyű vége meg
hiúsította törekvéseit. Pia, nápolyi László sem
ért el semmit. Az anarchia áldozatul követelte
Nagy Lajos özvegyét, Erzsébet királynét (1. o.)
is. Leányát, Máriát, a koronás királynét csak
Velence közbelépése szabadította meg attól, hogy
hasonló sorsra ne jusson. Zsigmond (1387—1437)
nem az az ember volt, aki úrrá tudott volna lenni
a feudális anarchián. A cseh és német királyi
korona a római császársággal együtt rá szállván
(1410.), az ország határain túl idejét és fáradságát
nagy, európai kérdések megoldására fordította;
itthon a hatalmas urak prédájára került az or
szág. Mégis néhány intézmény emléke fűződik
nevéhez: a királyi tetszvényjog (Placetum regium), a városok országrendisége, a telek-katona
ság, a vármegyék autonómiájának kezdete. Ebbe
az időbe esik a megyéknek a szabad harcosok
által való átalakítása, a köznemesség szervez
kedése és osztállyá alakulása. Az ország belső
ziláltsága és elernyedése együtt járt tekintélyé
nek ós biztosságának megrendülésével. Lengyel
ország Nagy Lajos haláía után nemsokára el
szakadt s magával szakította Galíciát is; Dal
mátországot magához ragadta Velence; a szepesi
városokat maga Zsigmond zálogosította el a len
gyel királynak; a dunai melléktartományokban
pedig a török kezdte magát megfészkelni. A rigóinezei ütközet óta (1389) Zsigmondnak számos
harca volt a törökkel, de az aldunai hadjáratot
kivéve, mely a níkápolyi kudarccal (1396) ért
véget, nagyobb haderőt egyszer sem állított a
törökkel szembe, azért is, mert a huszita háborúk
figyelmét másfelé terelték. Az országot az oli
garchia féktelenségétöl és a török hódítástól
egyaránt fenyegetve hagyta utódaira. A Hu
nyadiaknak jutott örökségül az a feladat, hogy
az egyiket megfékezzék, a másikat elhárítsák.
Zsigmond veje és utóda, Habsburgi Albert alatt
(1437—39) a főurak teljesen a maguk gyámsága
alá vették a királyságot. Az ország határainak vé
delmét elmulasztották, a török Szendrönél áttört
a Dunán, a magyar sereg csúfosan szétfutott s a
menekülő király útközben meghalt. Az erre követ
kező trónöröklési zavarok alatt (Erzsébet özvegy
királyné és árván született fla, László meg
I. Uászló pártja között) az oligarchák ismét
megragadják az alkalmat hatalmuk öregbítésére;
de I. Ulászló (1440—44) trónfoglalásának évétöl
kezdve a török támadások veszedelme hosszú
időre háttérbe szorít minden más érdeket, s életre
halálra megindul a magyar nemzet százados küz
delme a törökkel. B küzdelem első nagy hőse
Hunyadi János (1. o.). A maga erején küzdötte
fel magát a magasba s el nem felejtette, hogy
erejének gyökérszálai a köznemesség széles réte
gében ágaztak szét. Erre az osztályra támaszko
dott ós ennek szövetségében vívta nagy harcait
az oligarchák és a török ellen egyaránt. Hunyadi
hadvezéri hírnevét az erdélyi diadalok (Nagy-
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szeben, Vaskapu, 1442) és a bosszúhadjárat (1443)
alapították meg. Ettől fogva a magyar nemzet
benne látia megvédőjét, a nyugati kereszténység
a hit fölkent bajnokát. Nagy diadalai után az sem
mutatkozott lehetetlennek, hogy a keresztények a
törököt visszaszoríthatják Ázsiába. így indult meg
az 1444-iki hadjárat, mely az európai hatalmak
részvétlensége miatt a várnai katasztrófával
(1444) ért véget. Odaveszett a magyar hadsereg,
a harcban találta halálát a fiatal király; de Hu
nyadi megmenekült s megmaradt az a nagy ta
núság, hogy végzetes harcát a törökkel a magyar
nak magára hagyva kell megvívnia. Ulászló ha
lálának híre arra serkenti a kapzsi főurakat, hogy
megkísértsék a fejetlenné vált ország földarabo
lását. Hunyadi a köznemességgel útjokba áll s mint
országkormányzó (1446—52) belső ellenségeitől
védi meg a szent koronát. Egyik kezével az ország
rontó főurakat (Ciliéi, Garai, Újlaki, Brankovics),
másik kezével a törököt tartja féken. A rigómezei
ütközetet (1448) elvesztette ugyan, de a törököt
távol tartotta a határoktól. Midőn 1453. a Frigyes
osztrák herceg fogságából kiszabadított V. László
(1453—57) elfoglalta apai örökségül a királyi
trónt, Hunyadi kénytelen volt a kormányhatal
mat ellenfelei kezébe átengedni. A török Konstan
tinápoly eleste után M. meghódítására indult. Hu
nyadi állt őrt a határon s utolsó, legnagyobb dia
dalát, a nándorfehérvárit (1456), a király nélkül,
az országzászlós urak nélkül, a köznemesség ós a
kereszt jelvénye alatt Kapisztrántól (1. o.) össze
gyűjtött jobbágynép segítségével vívta ki. Hu
nyadi János halála után, az ó emlékét sem tisz
telve, az oligarchák a Hunyadinak ellen fordul
tak. A megindult pártoskodásban először is Ciliéi
Ulrik (1. o.) esett áldozatul, akit Hunyadi László
(1. o.) emberei aprítottak föl Nándorfehérvárt;
ezért az- oligarchák Hunyadi László fejét köve
telték engesztelő áldozatul; végre a köznemesség
úgy vesz elégtételt magának és a nagy Hunyadi
emlékének, hogy életben maradt kisebbik fiát,
Mátyást a királyi trónra emelte. Mátyás meg
választása a köznemesség diadalát jelentette az
oligarchák fölött.
1. (Hunyadi) Mátyás király (1458—1490), a
köznemesség vállain emelkedvén föl a trón ma
gasságáig, a nemzeti királyságot képviselte oly
értelemben és oly fokig, ahogyan ezt az ő kora
megengedte. Nem kedvez egy osztálynak sem a
másik rovására, hatalmát a «szent korona» tag
jainak egyensúlyára alapítja. Az ellene támadó
főurakat leveri, büntetésének kiméletlen súlyától
nem kíméli meg a hozzá legközelebb állókat sem
(Szilágyi Mihály, Vitéz János érsek, 1. o.); de a
megtérőket kegyelmébe fogadja. A köznemesség
soraiból sokakat emel föl (Kinizsi, a Szapolyaiak,
1. o.) az ország zászlósai közé s védelmükről min
denkép gondoskodik. Sőt a jobbágyságra is ki
terjeszti gondjait. Az államhatalmat ő egymaga
képviseli s maga tűzi ki a célokat, amelyek felé
a nemzet tevékenységét irányozza. A renaissancenak igazi fejedelme. Nem idegen a tirannizmustól sem. Uralkodásának első évei (1458—
1464) abban teltek el, hogy ellenfelei legyőzésével
trónját megerősítette. Frigyestől visszaszerzi a
koronát s békét köt vele; Criskrát (1. o.) lefegy-
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verzi, az ország főurai közé emeli s martalocait
szolgálatába fogadja; a lázadó oligarchák is hű
ségére térnek s a koronát csak azután teszi fe
jére, mikor homlokát török diadalok babérjával
koszorúzhatta. És ezek az első küzdelmek és
viharok hirtelen megnövelték erejét, messze hord
ták merész tekintetét. Megragadja a legelső alkal
mat, hogy valami nagy dolgot művelhessen. El
fogadja a császártól és pápától felajánlott man
dátumot Podjebrad{l. o.) megfenyítésére. Az olmützi bókében azonban nem érte el, amire töreke
dett s amit elért, azt sem biztosíthatta állandóan.
Acsehháborúvalösszefonódnaka JW9yescsas?ár
ellen indított háborúk (1477—87). Es Mátyás le
alázta hatalmas ellenfelét, hercegségéből kiűzte
őt s fővárosát, Bécset elfoglalván, azt a maga
királyi székhelyévé tette. Az osztrák herceget súj
totta, de a csapást megérezte a római császár is.
Mátyás mind messzebbre terjesztette ki diplomá
ciai összeköttetéseinek hálóját s inkább ezeknek,
mint fegyvereinek segítségével remélte a római
császárság megszerzését. Uralkodása első éveitől
uralkodása utolsó tizedéig a győztes török har
cok egész sora vonul végig történetünkön; sajnos
azonban, ezek túlnyomóan defenzív jellegűek. A
nyugati kapcsolatok után révedezett, s emiatt
nem fordulhatott teljes erővel Keletnek. Eltűrte
a töröknek déli határainkon való befészkelődését,
csak akkor sújtott, mikor már közel a veszély
(Szabács, Kenyérmező). Uralkodása dicsőséges
mozzanat csupán, de nem egy új fejlődés kezdete.
Igaz, hogy az ország Mátyás alatt nyugodtan él
vezhette az erős királyi hatalom és a törvénye
ken nyugvó rend áldásait. Új adórendszerrel biz
tosította kincstára érdekeit; új biróságokfoVúlítksával rendezte az igazságszolgáltatást; új had
sereget szervezett, amely állandóan fegyverben
állt s mindenkor készen volt parancsai teljesíté
sére ott is, ahol a bandériumok szolgálatára nem
lehetett számítania (I. Fekete sereg); az ország
kormányzásába mélyen belevág a nádorságról
alkotott törvénye (1485). Az a gazdag szellem,
amely annyi irányban ily nagy dolgokat müveit
és alkotott, magához méltó otthont teremtett ma
gának a királyi, udvarban. Mátyás szerette a
fényt és pompát s ezeket nem birta elválasztani
a hatalomtól. Az új olasz műveltség, a renaissance szelleme hatotta át egész egyéniségét. Eb
ben az ízlésben építtette újra királyi palotáját,
melynek termei, udvarai és kertjei bővelkedtek
az új művészet alkotásaival. Kora műveltségé
nek a hazai földbe való átplántálásáról is gondos
kodott. Különösen Beatrixszal (1. o.) kötött há
zassága óta mindenképen rajta volt, hogy kitűnő
olasz humanistákat csábítson udvarába. Az ő
gondozásuk alatt alapította meg hires könyvtá
rát, a Korvinát (1. o.); Budán, Pozsonyban tudós
főiskolákat alapított; megiratta ékes latin nyel
ven amagyar nemzet történetét (l.Bonfinius) ; az
új műveltségben neveltette örököséül fogadott
fiát, János herceget (1. Korvin János), s ha
gondjai pihenni engedték, tudósai közé vegyült
ós az ő társaságukban tudós számba ment maga is.
Mátyás halála után a Jagellók (I. o.), kerülnek á
magyar királyi trónra. II. Ulászló(1490—1516) és
fia U.Lajos (1516—26) képviselik ezt a korszakot.
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melynél sötétebb alig foglal helyet történetünk
ben. A gyenge, tehetetlen királyok mellett az oli
garchia bitorolja a hatalmat s irtózatos nyomás
sal nehezedik az alatta állókra. A köznemesség
kz országgyűléseken száll vele szembe; a paraszt
ság tűzzel-vassal fordul ellene a Dózsa György
től (1. o.) vezetett lázadásban. Országgyűléseink
ekkor válnak a rendi szabadság küzdőterévé. Mig
e belső harcok zaklatják az országot, ennek védel
mével nem törődiksenkisem. Elesnek a végvárak,
Nándorfehérvár török kézre kerül (1521) s hatod
évre beköszönt a mohácsi vész (1526 aug. 29.),
amely alapjaiban megrázza a régi magyar király
ságot s nemzeti és állami életünk fejlődését új,
bizonytalan és veszedelmes utakra kényszeríti.
Az országháromfelé s z a k a d á s a és a n e m z e t
küzdelme hazájáért és s z a b a d s á g á é r t .
(1526—1711.)

A mohácsi vész jelentősége abban áll, hogy
1526-tól állami életünk súlypontja külső, tőlünk
független tényezőkre helyezkedett (V. Károly,
cognaci ligái; a kortársak csupán epizódot láttak
benne, amely rövid időre megakasztotta a két
országos párt versengését. Egy év fordultával
már két királya volt az országnak; az egyik párt
Szapolyai Jánost (1526—40), amásikpártHábsburgi 1. Ferdinándot (1527'—64) emelte a trónra.
Versengésök megbontotta a nemzetei s idegen be
avatkozást hozott az országra. I. Ferdinánd rá
szorul hatalmas bátyjának, V. Károly császárnak
(1. o.) támogatására; János király a liabsburgellenes európai szövetségnél keres segítséget s fran
cia közbenjárásra szövetséget köt a szultánnal
(1528). Ezek következményeként egyfelől német,
spanyol és vallon zsoldosok, másfelől török csapa
tok dúlják az országot s tetézik a csapást a pártos
urak féktelenkedései, akik e viharos esztendő
ket büntetlenül használhatják fel önző érdekeik
kielégítésére. Hazánk a törökök országútjává
lesz Bécs alá (1529—32). A török szövetség lealáztatással is jár. János király kénytelen elfogadni
Grittit (1. o.) helyetteséül és az ország kormány
zójául, s ha a nagyravágyó olaszt meg nem gyil
kolják (1534), az a veszedelem fenyegeti Jánost,
hogy a maga királysága árnyékba vész. De János
legalább az országban, a nemzet közt élt; Ferdi
nánd idegen volt mind a kettőtől. Az ország bajai,
a kereszténység közös érdekei a törökkel szemben
és n versengő királyok egyenlő tehetetlensége
megteremtik hosszú alkudozások után a nagyvá
radi békekötést (1538) a status quo alapján, de oly
f eltétlellel, hogy János halála után az egész ország
Ferdinándra szálljon. E békekötésnek sem lett
foganatja, mert János király, miután fla született,
hirtelen bekövetkezett halála előtt, maga kérte
híveit, hogy koronája örökségét fia, János Zsig
mond (í. o.) számára igyekezzenek megtartani.
Az e miatt megújult zavarokat a török arra
használta fel, hogy János Zsigmond megvédésé
nek ürügye alatt Budát megszállja (1541), János
Zsigmondot anyjával, Izabellával (1. o.) és taná
csosaival együtt Erdélybe küldte s hatalmát az
•ország szívébe ékelvén, megkezdte a török hó
dítás szomorú korszakát. Hazánk a XVI. sz. de
rekán három darabba vált s három fővárosa:
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Pozsony, Buda, Gyulafehérvár három ellenséges
hatalomnak volt székhelye. Buda visszafoglalá
sára a német birodalom is megmozdult, de az
1542-iki hadjárat csúfos kudarccal ért véget. A
hódoltság terjeszkedésével szembe száll a nemzet
is. Dobó István fl. o.) fényes diadala, Szondi
Györgu íl. o.'i és Losonczy István (1. o.) hősi ha
lála (15521 lelkesedésre ragadja ugyan a nemze
tet, erősíti a nemzeti érzést, megmenti a jövőbe
vetett hitet; de az ország állapotán nem változ
tathat. Fráter György tragikus halála után Erdély
sorsának is el kellett dőlnie; 1556. megalakult
az önálló erdélyi fejedelemség s Ferdinándnak
nem maradt más menedéke, mint hogy az ország
nyugalmát pénzen vásárolt török békével bizto
sítsa (1562). Amaz emberöltő alatt, melyre I. Fer
dinánd uralkodása kiterjed, új tényezők foglal
nak helyet nemzeti életünk fejlődésében: a török
hódoltság; az ennek nyomása alatt keletkezett
és segítségével fentartott erdélyi fejedelemség; a
Habsburgok világuralmi "politikája, amely elsor
vasztással fenyegeti a magyar korona független
ségét és a protestantizmus, amely a .válságos
időkben megosztja ugyan Szent István egyházá
nak ősi egységét s ezzel tetézi az ország baját, de
másfelől cserében új szellemi és erkölcsi erők for
rását nyitja meg a szabadságáért és fenmaradásáért küzdő nemzet előtt.
I. Ferdinánd utóda, Miksa király alatt (1564—
1576) indította hazánk ellen utolsó hadjáratát a
nagy II. Szüleimen (1566); Szigetvár alatt Zrí
nyi hősies önfeláldozása gátat vetett a török
expanziójának, mikor a nagy szultán is meg
halt. Apró harcok és nyomukban járó dúlások
nem szünetelnek, de a nemzetnek marad rá ideje,
hogy egyéb dolgaival is foglalkozzék. Az er
délyi fejedelemség ügyei nyomulnál: előtérbe. Már
Miksának hosszas harcai voltak János Zsigmond
dal; ezeknek véget vetett az 1570. évi speyeri
egyezség, amely szerint János Zsigmond lemon
dott a királyi címről, Miksa elismerte őt Erdély
fejedelmének s a törököt közös ellenségnek tekin
tették. Miksa és utóda, Rudolf (1576—Í608) nagy
gondot fordítottak Erdélyre, ahol Szapolyai csa
ládjának kihalása után a hatalmas JBáthory-család helyezkedett a fejedelmi szék birtokába. Mind
ketten azon voltak, hogy Erdélyt ismét egyesítsék
az anyaországgal, v. legalább rábírják a török elleni
szövetségre. Báthory István (1. o.) nem idegenke
dett sem a lengyel trónra jutása előtt, sem azután
ettől a gondolattól. Báthory Zsigmond meg Is
kötötte a szövetséget (1595), melyet a harctéren
pecsételt meg, de utóbb majd lemondván fejede
lemségéről, majd meg visszakívánkozván abba,
ingatagságával tág ajtót-kaput nyitott Erdély
nyomorúságának, mely előbb Mihály havas
alföldi vajda (1. o.), majd Básta (1. o.) katonai
zsarnoksága alá került. Ezalatt a királyi M.-OD
a politikai és vallási sérelmek kötötték le a figyel
met s keltettek aggodalmat. Eudolf csak uralko
dásának első évei alatt fordult meg egyszer-két
szer az országban. Akikkel az országgyűléseken,
a kormányban és a hadseregben képviseltette
magát, idegenek voltak s úgy bántak a magyar
ral, mint meghódított néppei. Nem volt a magyar
nak sem királyi udvara, sem kormánya, sem had-
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serege. A nádori széket évek sora óta betöltetle anyagi hatalom, amely az ország első főpapjának
nül hagyták s a f őmóltóságokat idegenek vagy az rendelkezésére állott. A protestánsok minden
udvar kegyeltjei foglalták el. A várakban, váro téren visszaszorultak s Mátyás uralkodásának
sokban idegen zsoldosok garázdálkodtak,. akik végén már az országgyűlésben, a kormányon és
épp oly megbízhatatlanok voltak az ország védel a főurak közt a társadalomban is a katolikusoké
mében, amily mértéktelen volt erőszakosságuk és volt a többség. A küzdelem nálunk is akkor érte
kapzsiságuk a béke ideje alatt. S a bécsi kormány el tetőpontját, mikor a vallási ellentétek Német
nemcsak mellőzte a magyar urakat, hanem a leg- országban a harmincéves háborút kitörésre jut-'
igaztalanabb módon vesztükre tört s felségsértési tatták.
pörökkel üldözte őket. A török dúlások nem ejtet
A reformáció gyors terjeszkedése, szervezke
tek oly mély sebeket az országon, amennyire a dése és hatalomra jutása után Európa-szerte elbécsi önkényuralom felháborította a nemzet ön maradhatatlanul bekövetkezett a kat. reakció,
érzetét. A politikai sérelmekkel együtt jártak a melynek élén a XVII. sz. óta a Habsburg-ház
protestánsok vallási sérelmei. Megkezdődtek a állott. II. Ferdinánd (1619-37) elismert feje és
templomfoglalások, elfogatások, bebörtönzések, vezére volt ennek a mozgalomnak. Midőn a cseh
erőszakos visszatérítések. Mikor a protestánsok fölkelés kitört és a cseh rendek, elszakadván a
e miatt az országgyűléseken mind hangosabban Habsburg-háztól, a magyar nemzetet is szövet
és szenvedélyesebben tiltakoztak, sőt fenyegetőz kezésre szólították fel, hazánkat is magával ra
tek, a kormány azzal akarta őket elnémítani, gadta az áradat; s csak Erdély önállóságának és
hogy az 1604-iki országgyűlésen alkotott XXI. az önálló Erdély két nagy fejedelmének köszön
t.-cikkhez önkényesen egy huszonkettediket csa hető, hogy a magyar e nagy válságot jogainak
tolt, amelyben kimondta, hogy vallási sérelmek és szabadságának" csorbítása nélkül kiállotta.
az országgyűléseken nem tárgyalhatók. A nemzet Bethlen Gábor (1. o.) a cseh fölkelőktöl és a ma
nek ezek után fegyverrel kellett megvédenie sza gyar protestáns rendektől ösztönözve egész Pelsőbadságát, melyet királya megtagadott. Az önkény M.-ot meghódította s Pozsonyban a koronát is ke
uralom a szabadság védelmében egyesitette Er zére kerítette, de azért nem utasította vissza az
délyt az anyaországgal s a nemzeti fölkeléseket alkudozásokat. A protestáns rendek azonban sem
közös erővel indítják meg, harcolják végig.
a pozsonyi, sem a beszterczébányai gyűlésen
A nemzeti fölkelések zászlaját először Bocs kai nem birtak megegyezni Ferdinánd küldötteivel
István (1. o.) emelte föl, hogy az alkotmányt és a s a békekisérletek meghiúsulván, a csehek pél
protestánsok vallásszabadságát megvédje (1604). dájára elszakadtak az uralkodóháztól és Bethlent
Az évek óta tartó török háborút felhasználva, M. királyává kiáltották ki. A magyar sereg erre
rövid idő alatt hatalmába ejtette egész Pelső-M.-ot megindult Morvaország felé, de mielőtt szövetsé
ós Erdélyt, s hajdúi Bécs környékén portyáztak. geseihez csatlakozhatott volna, megtörtént a fe
Fegyverrel nem tartóztathatta föl az udvar a hérhegyi csata s Ferdinánd urává lett a letiport
fölkelés terjedését, meg kellett hallgatnia a nem Csehországnak. Bethlen Gábor nem oszlatta szét
zet panaszait és követeléseit. Az ekkor már testé- hadait, de nem is idegenkedett az egyezkedéstől
ben-lelkében beteg Rudolf helyett öccse, Mátyás s 1622. Nikolsburgban megkötötte Ferdinánddal
főherceg vállalta magára a fölkelők megbékitését a békét. Lemondott a királyságról, , a koronát
az Blyésházy István (l.o.) közbenjárásával kö visszaadta s beérte fejedelmi hatalmának gya
tött 1606. bécsi békében (1. o.), amelyben Rudolf rapításával ; Ferdinánd viszont az ország alkot
megerősíti a nemzet alkotmányos jogait, a pro mányát és a protestánsok vallásszabadságát a
testánsok szabad vallásgyakorlatát s kötelezi ma bécsi béke értelmében biztosította. A béke azon
gát, hogy az ország egyéb sérelmeit a legközelebbi ban inkább fegyverszünet volt s Bethlen még két
országgyűlésen orvosolja. Bocskai halála után szer fogott fegyvert a Habsburgok ellen, de mind
Rudolfot fegyverrel kellett kényszeríteni a béke annyiszor kibékül a statusquo ante alapján (1623,
kötés végrehajtására. Mátyás, hogy elejét vegye 1626. L. még Erdély története). A vallásháborúk
a nagyobb bajnak, lemondásra kényszerítette őt s végét sem Bethlen, sem Ferdinánd nem érték
1608. Pozsonyba országgyűlést hívott egybe, ame meg. III. Ferdinánd (1637-1657) alatt intézték
lyen a bécsi békét a törvények közé iktatván, a svédek és franciák utolsó támadásaikat Német
magát megkoronáztatta. Ezen az országgyűlésen ország ellen. Az erdélyi fejedelem ekkor IBákóczi
történt a félszázadon át üresen hagyott nádori György volt, aki hosszas habozás után szintén,
szék betöltése is; a rendek a protestáns Illyésházy megindította hadait Felső-M.-ra (1644), hogy a
Istvánt s az ő halála után 1609. a szintén protes morva határokon túl a svédekkel egyesüljön. Már
táns Thurzó Györgyöt (1. o.) választották nádorrá. közelvolt céljához, mikor a török a hadjárat abba
Ugyanebben az időben a zsitvatoroki békekötés hagyására kényszeritette. Rákóczi nem ellenke
(1. o.) a török háborút is befejezte s a szenvedé zett, s a linzi békében (1645., 1. o.) az alkotmányt
sek éveit egyelőre a béke ideje váltotta fel. II. és vallásszabadságot a korábbi békekötések alap
Mátyás (1608—19) óvakodott megsérteni az es ján biztosította.
küjével szentesített törvényeket. A katolikus egy
I. Lipót (1657-1705) a harmincéves háború be
ház Pázmány Péter esztergomi érsek (1. o.) veze fejezése és Erdély romlása után minden igyekeze
tése alatt épp a béke emez éveiben gyűjtögette tével azon volt,hogy az országot az örökös tartomá
erejét s kezdte meg a küzdelmet a föléje kereke nyokéhoz h:*;onló~ kormányzatnak vesse alá. Epj>
dett protestantizmus ellen.E küzdelem fő eszköze, ezért, mikor 1663. a török háború váratlanul meg
fegyvere az élő, az irott, a nyomtatott szó volt és indult, noha elég ereje volt, lanyhán folytatta,
az a nagy társadalmi és politikai, erkölcsi és azt, s a diadaloknál is jobban áhította a békét
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Hiába volt Horvátország hőslelkü bánjának, a
költő Zrínyi Miklósnak (1. o.) s vele együtt a ma
gyar nemzetnek felbuzdulása: a császári had
vezérlet csupán Bécs védelmére szorítkozott.
Montecuccoli (1. o.) tétlenül nézte 1663. Érsek
újvár elestét, 1664. Zrinyiújvár elhamvadását s
csak akkor mozdult meg, mikor a török egyenesen
Bécsnek tartott. A szent-gotíhardi fényes diadal
elhárította a veszedelmet a császári szókvárosról;
meg is kötötték nyomban rá a vasvári békét
(1664), hogy a török háború helyett a bécsi kor
mány kezdhesse meg támadásait hazánk önálló
sága ellen. A veszély nagyságát és komolyságát
semmi sem bizonyltja jobban, mint hogy az or
szág első zászlós urai: Wesselényi Ferenc nádor
(1. o.), Zrínyi Péter horvát bán (1. o.), Nádasdy
Ferenc (1. o.) országbíró, Rákóczi Ferenc (1. o.),
Frangepán Ferenc Kristóf (L o.) és híveik szövetkez
tek az alkotmány védelmére s ha törvényes úton
nem boldogulhatnának, a fegyveres ellenállásra
is elszánták magukat (1665). A nádor halála ntán
Zrínyi Péter állt a mozgalom élére, de a bécsi
kormány, mielőtt a fölkelés kitörhetett volna, az
összeesküvés fejeit elfogatta, a mozgalmat elfoj
totta s irgalmatlanul hozzálátott a megtorláshoz.
Zrínyit és Frangepánt Bécsújhelyen, Nádasdyt
Bécsben kivégeztek (1671); az összeesküvésben
részesek kinyomozására, üldözésére és megbün
tetésére Pozsonyban vértörvényszéket állítottak;
eltörülték a magyar alkotmányt s az ország kor
mányzójává Ampringen Gáspárt (1. o.), a német
lovagrend nagymesterét nevezték ki (1673). Az
Erdélybe és hódoltsági területre menekült buj
dosók — kurucok — nem hagyták ugyan abba
a küzdelmet, s ahol csak szerét ejthették, meg
támadták a császári zsoldosokat — labancokat
— és kegyetlen megtorlással éltek; de ezzel is
csak az agyonzaklatott ország nyomorúságait
növelték, anélkül, hogy bajait orvosolhatták volna.
Nagyobb jelentőségűvé csak akkor vált ez a küz
delem, mikor Apafi fejedelem tanácsosa, Teleki
Mihály (1. o.) megnyerte a franciák segedelmét s
a fölkelők élére a fiatal Thököly Imre (1. o.) állt
1678., akit a Felvidék elfoglalása után Magyar
ország fejedelmévé kiáltottak ki. Lipót király,
hogy a veszedelemnek elejét vegye, Thökölyvel
fegyverszünetet kötött s 1681. Sopronba ország
gyűlést hívott egybe, hogy a nemzet sérelmeit
orvosolja. Az alkotmányt helyreállították, nádort
választottak, a protestánsok üldözését megszün
tették, de a vallásszabadság dolgában a katolikus
és protestáns rendek egyetértésre nem juthatván,
a kibékülés meghiusult.Thököly, mintán I. Rákóczi
Ferenc özvegyével, Zrínyi Ilonával (1. o.) egybe
kelt, újra megkezdte a harcot s szövetkezett a
törökkel, aki éppen akkor új háborúra készült
Bécs ellen.
Az ostromló török had szörnyű veresége Bécs
falai alatt (1683) egy csapásra megváltoztatta a
helyzetet, mert most mindenek előtt a török ki
űzéséről, a pogány iga széttöróséről volt szó.
Thököly kénytelen volt török szövetségesével
együtt elhagyni az országot; harcosai hazaszé
ledtek, vagya király diadalmas zászlói alá álltak;
rövid idő múlva már csak Thököly hőslelkü hit
vesének, Zrínyi Ilonának várán, Munkácson lo
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bogott a szabadság zászlója. Két évi ostrom után
ő is meghódolt: várát átadta a császáriaknak,,
magát gyermekeivel együtt Bécsbe vitték. Utóbb
szabadon bocsátották, s hontalanná vált férje után>
eresztették; de fia, leánya az udvar gyámsága
alatt maradtak. Lotharingiai Károly herceg (1Károly, 37.), Lipót hadainak fővezére, ezalatt
minden erejével rajta volt, hogy a királyi fegyve
rek szerencséjét döntő csapásra használja ki.
1686-ban minden rendelkezésére álló erővel meg
kezdte Buda ostromát. Seregének legnagyobbrészét külföldi hadak alkották, de húszezernél
több volt benne a magyar fegyveresek száma sezek közt a legvitézebbek épp azok a kuruc csa
patok, melyek egy-két évvel azelőtt még Thököly
zászlói alatt harcoltak. Június közepétől szep
tember 2-ig tartott az ostrom s a harmadfél
hónapig tartó küzdelem másfélszázados szolga
ságtól szabadította meg a magyar királyok ősiszékhelyét. A háború.ezután még tíz évnél tovább
tartott, Buda visszavételének évében visszakerült
még Pécs, Siklós, Szeged; az 1687-ik évet Lotha
ringiai Károly mohácsi nagy diadala, Eszék ésPétervárad elfoglalása teszi nevezetessé; 1688.
Miksa bajor fejedelem állt a birodalmi hadak
élére s Székesfehérvárt, Szendrőt és Nándorfehérvárt vette meg ; 1689. Lajos badeni herceg
Bulgária és Szerbia egy részét foglalta el, s ez al
kalommal 30,000 szerb családot telepitett a Szerémség, Szlavónia ós az Al-Duna vidékeire; 1691.
Szalánkemén táján szenvedett a török nagy vere
séget s 1692. visszakerült Nagyvárad; 1697-ben
végre, midőn Szavójai Jenő (1. Jenő, 2.) vette át
a vezérletet, a híres zentai csatában olyan súlyoa
csapást mértek a törökre, hogy az békét kért.
Lipót, aki a spanyol trón öröksége miatt háborúra
készült a franciákkal, maga is hajlandó volt a
békére, melyet 1699. Karloviczon öly feltétellel
kötöttek meg, hogy a török Lipótnak engedte át
Erdélyt s a Temesi bánság kivételével minden
magyarországi birtokairól lemondott.
Az ország azonban nem szabadult meg a bécsi
kormány nyomásától; Buda visszafoglalása után
a pozsonyi országgyűlésen (1687) eltörülték az
aranybulla híres záradékát és elfogadták, hogy a
királyi trón az elsőszülöttség rendje szerint töltes
sék be. A szabad királyválasztás jogát a nemzet
csak azon esetre tartotta fenn, ha Lipót fiainak,
Józsefnek és Károlynak fmtódai kihalnak. Erdély
sem kerülhette ki sorsát. Amint másfél századdal
azelőtt Buda török kézre jutása teremtette meg
függetlenségét, Buda visszafoglalása ásta meg
sírját is. 1691-ben Lipót királyi levele minden
korra véget vetett Erdély függetlenségének (1.
Erdély története). Az ország felszabadított terü
letét feldarabolva, idegen katonai kormányzókra
bízták, s inkább viselte a fegyverrel leigázott, mint
felszabadított ország képét. A török, amely a habsburgi abszolutizmussal szemben a magyar ellen
zék számára az ellensúlyt jelentette, nem játsz
hatta régi szerepét s a bécsi diktatúra minden
nagyobb veszély nélkül egyszerre támadta meg a
magyar nemzeti életet, a protestáns vallásszabad
ságot, a rendi alkotmányt s a hadijog alapján a
magyar tulajdonjogot (neoacquistica commissio).
II. Rákóczi Ferenc (1. o.) még egyszer kibontotta
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a szabadság zászlaját elnyomott nemzete megmen a békekötés el nem intézte azokat, a legközelebbi
tésére. Lengyelországból jövet, 1703. lépte át a országgyűlésen orvosoltatni fognak. A szatmári
Kárpátokat. Serege eleinte csekély volt ugyan s béke magában foglalta mindazt, amiért a fölke
legnagyobb része hadviseléshez nem szokott, rosz- lők küzdöttek; de nem adta meg a kivívott ered
szul fegyverzett és fegyelmezetlen parasztokból ménynek óhajtott biztosítékait. A nemzet sokat
állt; de csakhamar hozzácsatlakozott Károlyi nyert vele, de nem nyert meg mindent, s örökre
Sándor (1. o.) szatmári főispán, utóbb a felvidéki elvesztette legjobb fiát, aki mindent kockára tett
nemesség is tömegesen, úgy hogy nem telt le az nemzete javáért s aki rodostói száműzetésébe
esztendő, mikor a Dunántúl és Erdély egy részének magával vitte a nemzeti önállóság eszméjét.
kivételével az egész ország Rákóczinak hódolt. A
Kétségtelen, hogy a szatmári békének csak
bécsi kormány nem leplezhetvén zavarát és gyen annyi volt az értéke ós foganatja, amennyit an
geségét, az alkudozások útjára tért. Lipótkész volt nak a nemzet a maga erejével adhatott. Az idők
az alkotmány helyreállítására és asérelmek orvos nagyot változtak. A nyugati államok rég elhagy
lására ; Rákóczi maga sem idegenkedett a békétől, ták már a középkort; új intézmények, új művelt
•de ennek biztosításául főkép ő ós Bercsényi Miidós ség, új törekvések foglalták el a régiek helyét.
(1. o.) az erdélyi fejedelemség helyreállítását és a A magyarnak is alkalmazkodnia kellett a körül
külföldi hatalmak kezességének elfogadását köve mények változásához, haladnia kellett az idővel.
telték. Az ellentétek ezen az alapon nem voltak Új erőforrásokra talált a török hódítás alól fel
kiegyenlíthetők, s a rövid fegyverszünetet ismét a szabadult Alföld visszaszerzése által, amely las
háború váltotta fel. Lipót eközben elhalt (1705). sankint Felső-M. helyett a nemzeti erő súly
Pia és utóda, I. József (1705—1711) megújítja pontjává vált.
.a békekisérleteket, de a régi alapon, melyet a
A dinasztikus reformok és a nemzet
fölkelő rendek most sem fogadnak el. Az idő
elernyedése.
eközben telt s az elvesztegetett idő a bécsi kor
(1711—1825.)
mánynak vált javára. Hiába szervezkednek a
fölkelő rendek a szécsényi országgyűlésen (1705);
A magyar nemzet, kimerülve és elernyedve a
hiába foglalja el Rákóczi Erdélyt (1707), az ő százados küzdelmektől, a beköszöntött béke ideje
hatalma sem verhetett itt gyökeret. A fölkelés alatt egyelőre inkább a nyugalmat, mint a mun
még nem veszít tért, sőt terjed; de a fegyverek kát kereste s a szükséges újítások gondját át- '
szerencséje nem állandó, a döntő eredmény ké engedte az uralkodóháznak. Magyarországot mi
sik s az ország alig birja magát vértezni a csüg nél szorosabban hozzácsatolni birodalmuk többi
gedés ellen. így lett a francia barátság és az országaihoz; kormányát, egyéb intézményeit
orosz szövetség a fölkelés mentő horgonyává. azokéhoz hasonlóvá tenni; a kat. egyház régi
Hogy ezt biztosíthassák, a fölkelő rendek az hatalmát helyreállítani; a nemesség kiváltságai
•ónodi országgyűlésen (1707) kimondták M. el nak gyengítésével gyengíteni a nemzetnek alkot
szakadását a királyi háztól. Lelkesedéssel és re mányában gyökerező nagy erejét: ez volt a di
ménységgel oszlottak szét: de nyomon üldözte nasztia törekvéseinek célja. A nemzet érezte e
őket a csalódás. Amitől ügyök végleges diadalát törekvések súlyát; de fegyveres ellenállásra nem
várták, annak vesztét idézte elő. A francia szö gondolt: az újítások békét, rendet, jólétet biztosí
vetség megkötése elmaradt; az 1708-iki ország tottak számára s az alkotmányt, ha mellőzték
gyűlés és a kihirdetett általános amnesztia meg is, II. Józsefié nyíltan nem támadták meg.
ingatta a fölkelők sorait; a császári hadak mind
III. Károíy (1711—1740) mindjárt 1712. azon
nagyobb erővel nyomulnak az országba s a az országgyűlésen, amelyen a szatmári békét beszerencse is elpártol a fölkelők zászlóitól. Tren- cikkelyezték, megkezdte újításait. Törvényt alkot
csén (1708), Romhány és Vadkert (1710) mellett tak az állandó katonaságról és az ennek fenvereséget szenvedvén,' a fölkelés visszaszorult az tartására szükséges kuli adóról. A nemesség
ország északkeleti vidékeire, ahonnan kiindult. az új reformot a maga rendi kiváltságainak szem
Országos csapások is tetézték a bajt. A fölkelés pontjából mérlegelte ; így történt, hogy az na
véget ért. Rákóczi külföldi segedelem után néz; gyobb mértékben szolgált az uralkodóház hatal
de a nemzet többsége a kibékülés után áhíto mának növelésére, mint a nemzeti érdekek védel
zott. Míg Rákóczi és Bercsényi Lengyelország mére. Ez az országgyűlés véglegesen feladta a
ban orosz intervencióért fáradoznak, Pálffy Já külön magyar hadsereg eszméjét és az önálló
nos (1. o.) és Károlyi Sándor fővezérek meg magyar állampénzügyi politikát. A következő or
egyeztek a béke föltételeiben s ezeket a feje szággyűlésen, 1722. az ország kormányzásának
delemmel is közölték. Rákóczi feloldotta a szö1 és az igazságszolgáltatásnak újjáalakítására ke
vetséges rendeket neki tett esküjök alól, de a fel- rült a' sor. Újjászervezték a király székhelyén,
tóteleket a maga személyére nézve nem fogadta Bécsben, a királyi udvari kancelláriát (1. o.)f
el. Szaimár mellett, a majtényi síkon a fölkelő amely a király személye mellett közvetlenül ennek
rendek letették a fegyvert s elfogadták az eléjök nyújtotta be fölterjesztéseit s tőle vette utasítá
terjesztett békefeltételeket (1711). A béke meg sait az ország kormányzására nézve. Az ország
erősítette az ország alkotmányát, a protestánsok kormányzása pedig az újonnan szervezett kir.
szabad vallásgyakorlatát és a nemesség minden helytartótanácsra (1. o.) bízatott, amelynek szék
jogait; Rákóczinak, ha három hét alatt a király helye előbb Pozsonyban, utóbb Budán volt. A kan
hűségére tér, a többi fölkelőknek pedig a béke cellária és a helytartótanács tagjait a király ne
kihirdetése után azonnal bocsánatot biztosított s vezte ki s csak ő mozdíthatta el. Ezek a dikaszte.kimondta, hogy az ország sérelmei, amennyiben riális hatóságok gyakran ellentétbe jutottak a
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törvényekkel ; ily esetekben a vmegyék voltak a bajor választó Felső-Ausztriát, a szász választó ésnemzeti érzület kifejezői, az alkotmány bástyái. lengyel király Csehországot árasztotta el s hasonlóAz igazságszolgáltatást akkép szabályozta az új sors érte az olaszországi és belgiumi birtokokat.
törvény, hogy a régi kir. táblát újonnan szervezte Veszélyben forgott a fiatal királynő egész biro
s mindamaz ügyek, melyek eddig a nádor és or dalma és uralkodóházának hatalma. Válságos
szágbíró előtt folytak, ezentúl e törvényszékhez helyzetében a magyar nemzethez fordult. A ren
utasíttattak; amaz ügyek számára, melyek az dek még együtt voltak Pozsonyban; magához
előtt a régi kir. tábla itélőmesterei elé vitettek, kérette őket a kir. várba s maga, gyermekei,
az ország négy kerületében új törvényszékeket, trónja és birodalma sorsát a nemzet nagylelkűsé
az ú. n. kerületi táblákat alkotta meg s végre gébe ajánlotta (1741 szept. 11.). A rendek «életüket
legfelsőbb felebbviteli törvényszékül újra szer és vérüket» ajánlották föl a királynő védelmére.
vezte s kibővítette a hétszemélyes táblát. E tör A főurak, főpapok és vmegyék vetélkedve nyi
vények szabályozták az ország hadügyét, kor tották meg erszényüket és magtáraikat s önkén
mányzását es igazságszolgáltatását egészen a tes csapatokat állítottak, küldtek a harctérre.
legújabb időkig. Ugyanezen országgyűlésen al Prágát visszafoglalták s a szászokat kiűzték Cseh
kották meg a pragmatka sanetióról nevezett országból; Ausztriát megtisztították a bajorok
törvényt (1. o.), amely niig egyfelől magában fog tól, hatalmukba ejtették Münchent s a határokon,
lalja a nőági örökösödés rendezését, másfelől meg túl visszaverték a franciákat. S mert utóbb
állapítja a magyar királyság viszonyát az ural Anglia is Mária Terézia mellé állt, a távo
kodóházhoz és ennek osztrák és cseh tartomá labbi csatatereken is megfordult a harci szerencse
nyaihoz.
kockája s az osztrák örökösödési háborút be
"Míg a király és az országgyűlések e törvények fejező aacheni békében (1748) Mária Terézia Szi
kel az új M, alapjait rakosgatták le, elérke lézia egy részének s némely olaszországi birtokai
zett annak ideje is, hogy a török uralomnak nak elvesztésén kívül megmentette őseinek egész,
hazánk területén meghagyott utolsó maradvá örökségét. Nyolc év múlva még egyszer meg
nyait is megsemmisítsék. III. Károly kétszer újult a háború II. Frigyes és Mária Terézia köztr
viselt háborút a török ellen. Az első háborúban aki nem feledhette Szilézia elvesztését s meg
(1716—13) Szavójai Jenő és Pálffy János a pó- akarta törni a fiatal porosz királyság fenyegető
terváradi és nándorfehérvári diadalokkal nem hatalmát. Orosz- és Franciaországot is szövet
csak a temesi bánságot szabadították föl, hanem ségébe vonta, a magyar nemzet is ragyogtatta
a passzarovici bókében (1. o.) Bosznia, Szerbia és szolgálatait: de a porosz királyt megmentette
Oláhország egy részét is megszerezték. A máso lángesze és szerencséje. A hét éves háború (1. o.}
dik háború (1736—39) szerencsétlenül folyt, úgy az ellenfél hatalmát erősítette meg s a hubertshogy a belgrádi békében a császári fegyverek a burgi béke (1763) II. Frigyes kezén hagyta
temesi bánság és a Szerómség kivételével az első Sziíéziát.
háború minden vívmányát elvesztették. Az ide
Mária Teréziát a kor szelleme, nemes szí
gen országokból való betelepítések nagyobb ará vének női gyengédsége és hálája a magyar
nyokban indultak meg, mint valaha. B betelepíté nemzet iránt egyaránt arra ösztönözte, hogy élete
seket maga a kormány intézte s ahol csak tehette, hivatását népeinek boldogitásában keresse. Min
németeket és katolikusokat telepített le, hogy ha den hatalmát a nép javára szánta, de ezt a hatal
talmát a lakosság közt a magyarsággal és a pro mat nem szívesen osztotta meg a nemzettel. Csak
testánsokkal szemben ezzel is növelje. De a német uralkodása első, háborús felében tartott néhánylakosság közé az al-dunai határ mentén sűrűn országgyűlést ; 1764-től fogva egyszer S9m hivta.
vegyültek a szerbek és az Erdélylyel szomszédos össze a rendeket. A nádori méltóságot sem töl
részeken az oláhok. A felvidék tót lakossága is né tötte be s az ország kormányát vejére, Albert
pes rajokban szállta meg a Tisza síkságát s ha szász-tescheni hercegre bízta. Nem támadta rnegzánknak egykor legmagyarabb vidéke, a töröktől a magyar alkotmányt, hanem mellőzte, amennyi
legtöbbet szenvedett Alföld lakossága egészen ben újításait törvényen kivül királyi rendeletekkel
megújult. S ez az új lakosság is egy század lefor valósította meg.
gása alatt — kivéve a síkság szóleit — megMária Terézia uralkodásának vezérlő gondo
inagyarosodott. Fiume ekkor lett szabad kikötővé, lata volt uralkodói hatalmának terjesztése s azt
utakat készítettek (Karolina-út Károlyváros és kegyúri jogainál fogva egyházi és iskolai ügyek
Buccari közt), csatornákat ástak, megkezdték a ben anélkül terjeszthette, hogy az alkotmánnyal
folyók szabályozását. Károly továbbfejlesztette összeütközésbe jutott volna. Megszerezte az apos
a katonai halárőrvidéket is, melynek utolsó ma toli kir. címet s a királyi tetsz vényjogot; megadóz
radványait csak napjainkban szüntették meg. Egy tatta a papságot; megtiltotta a kolduló szerze
egész emberöltő ideje telt el a szatmári béke óta tekbe való új fölvételt, öt róm. kat. és két gör.
a ezalatt az ország bókét élvezett, gyarapodásnak kat. püspökséget állított föl. Az eltörült jezsuita
indult és a nemzet általában elégedett volt.
rend vagyonából tanulmányi alapot (1. o.) létesí
Mária Terézia (1740—1780) nagy vesze tett s az iskolaügyet az állam rendelkezése alá.
delmek közt vette át az apai örökséget. A nőági vonta. Egyetemes közoktatásügyi szervezetet (raörökösödést olismerték ugyan az európai hatal tio educationis) dolgoztatott ki, amely a falusi,
masságok, III. Károly halála után mégis koalíció népiskolától kezdve az egyetemig a közoktatás alakult a Habsburgok birodalmának földarabolá minden ágát szabályozta. Az iskolai igazgatássára, mely koalíciónak oszlopai a Bourbonok és szempontjából az országot tíz kerületre osztotta f öl»
IL Frigyes voltak. II. Frigyes Sziléziába tört, a s élőkre főigazgatókat rendelt. Az egyetemet ki—
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(bővítvén, Budára helyezte át; Selmeczen bányá
szati és erdészeti főiskolát, Pozsonyban, Győrött,
Kassán.Nagyváradonjogakadémiákat, a városok
ban középiskolákat, a kincstári birtokokon nép
iskolákat alapított. I. Lipót óta kezdték ismét
«Mária országának» (regnum Marianum) nevezni
hazánkat s a protestánsok, akik III. Károly vallási
rendelete óta (Carolina resolutio, 1731) meg vol
tok fosztva a törvények oltalmától, mostoha gyer
mekei lettek a «jó katolikusa királynő uralmá
nak. Ahol a vallás nem szolgált akadályul, a kirá
lyi kegy minden társadalmi osztályra kiterjedt. A
főnemesség versengve igyekszik az udvar köze
lébe, Bécsben tölti életét, költi vagyonát s csak
vendégképen látogat el ősi birtokaira. A közép
nemességet is az udvar körébe vonja az 1760ban fölállított magyar testőrség, melybe a vár
megyei nemesség' ajánlatára énnek legkiválóbb
ifjait fogadták föl. A jobbágyság sorsán is segített
& királynő. Az 1767. kiadott úrbéri szabályzatban
visszaadta a jobbágyság költözési szabadságát,
pontosan megszabta tartozásait a földesúr irányá
ban s gondoskodott törvényes védelméről. A tele
pítések, gazdasági reformok is állandóan fog
lalkoztatták a kormányt, ámde Mária Terézia kor
mányának gazdasági politikája gyarmati hely
zetet szánt M.-nak. A magyar királyság régi
területének épsége is Mária Terézia alatt állt
helyre. Lengyelország fölosztásakor visszasze
rezte a Zsigmond idejében elzálogosított szepesi
városokat; a temesi bánságban megszüntette a
katonai kormányzatot s Fiumét, mint önálló te
rületet, a magyar királysághoz csatolta. A tudo
mányos irodalom gazdag, magas szinvonalra
emelkedik, de még inkább a latin nyelvet hasz
nálja. Ez az idegen szellem elnyomta a nemzeti
irodalmat, de hatása alatt indul meg a magyar
nemzeti irodalom renaissance-a. E korszak leg
fontosabb ténye a magyar jobbágyság hatalmas
nemzetiségi és területi hódítása az Alföldön ós
a Dunántúlon, amelyek az erőszakolt idegen tele
pítések dacára ekkor olvadtak végkép a magyar
ságba.
II. József (1780—1790) ugyanannak a föl
világosodott abszolutizmusnak s családi politi
kának híve, mint anyja. Terve az volt, hogy
uralkodóháza számos országaiból egységes biro
dalmat alkot, amelyben az uralkodó akarata szab
törvényt s minden kormányhatalom az ö kezében
egyesül. Ebben a birodalomban megszűnnek a
régi törvények, kiváltságok és szabadságok. Az
állami terhek viselésében részt vesz mindenki s
az emberi méltósággal járó jogokból nem lesz
kizárva senki sem. Hitét szabadon vallhatja, véle
ményét szabadon nyilváníthatja mindenki s sza
badon egyesülhet a közjó előmozdítására a szel
lemi s anyagi téren egyaránt. A virágzó birodalom
kincstárát megtölti a népek jóléte s a telt kincs
tár mellett rettenetes hatalmú nagy hadsereg fog
az uralkodó rendelkezésére állani. József el volt
• tökélve, hogy a magyar alkotmányt föláldozza ter
veinek. Nem is koronáztatta meg magát, nem
adott ki hitlevelet, nem tett esküt az ország törvé• nyeire, hogy lelkiismeretével ellenkezésbe ne jus
son ; hanem egyszerűen a vmegyékhoz intézett ki
rályi-levélben, tudatta az országgal, hogy meg
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kezdte uralkodását. Első újításaivalnem is támadta
meg az alkotmányt. Udvari intézkedéseken kezdte;
majd fölszabadította a sajtót; kiadta a türelmi
parancsot (1. o.); föloszlatta a szerzetesrendeket
s vagyonukból a vallásalapot (1. o.) gazdagította.
Hiába fordultak hozzá a katolikus egyház fő
papjai kérelmükkel és tiltakozásaikkal; hiába
kereste föl őt székvárosában maga a pápa: József
tántoríthatatlanul folytatta újításait mind a val
lási, mind a közoktatási téren s mind a kettőt tel
jesen az államhatalomnak rendelte alá. Politikai
intézkedéseit a koronának Bécsbe vitelével jelen
tette be s ezzel sokakat elidegenített magától
azok közül is, akik eddig tapsoltak intézkedései
nek. Nyomban kiadta rendeletét, hogy az ország
kormányzásának, igazságszolgáltatásának, az
egész közéletnek s az iskolának nyelve a német le
gyen (1784).Még le sem csendesedett az erre támadt
fölháborodás,mikor már hozzákezdett az adórend
szer átalakításához. Adótervének az volt a célja,
hogy az állam terheit nemes ós nem-nemes ember
egyaránt viselje; e végből szükség volt a nép össze
írására és a föld fölmérésére. Az 1784. év nyarán
el is rendelte a népösszeírást s azt a katonaság
segítségével végre is hajtatta. Sem a nemesség
tiltakozása, sem az erdélyi oláhság föllázadása
Hóra ós Kloska vezetése alatt (1. Hóra-lázadás)
meg nem győzték róla, hogy ha célja nemes is,
útjait nem jól választotta meg. Sőt az ellenállás
annál türelmetlenebbé és merészebbé tette. Hogy
minden szembeszállásnak elejét vegye, 1785. el
törülte az ősi vármegyei önkormányzatot, a ma
gyar alkotmány utolsó sáncait. Az országot tíz
kerületre osztotta s minden kerület élére császári
hivatalnokokat állított; a vmegyéket beosztotta
a kerületekbe, kormányzásukat kivette a nemes
ség kezéből s kinevezett tisztviselőkre bízta. Hogy
az új adórendszert végrehajthassa, 1786. elren
delte József az ország földjének fölmérését. A
nagy munka a rákövetkező évben el is készült; de
mielőtt az új adórendszert életbe léptették volna,
kitört a török háború (1788), melyet József az
orosz szövetségében indított a szomszéd biroda
lom ellen. A hadi események elvonták Józsefet
birodalma belső ügyeinek rendezésétől s a végzet
nem engedte meg, hogy a félbeszakított munkát
folytathassa, alkotásait betetőzze. Halálos ágyán,
háromnak kivételével (türelmi rendelet, plébániák
állítása, jobbágyok sorsának javítása) minden
intézkedéseit megsemmisítette, hogy utódja kezét
meg ne kösse s legyőzhetetlen veszedelmeket ne
hagyjon rá örökbe. Önmegtagadásával ellenségeit
is lefegyverezte s az idő távol tartotta emlékétől
a gyűlöletet.
II. Lipót (1790—92) a forradalom örvényének
szélén találta hazánkat, de óvatossága és józan
sága megmentette a békét s visszahódította a
nemzetet a dinasztiának. Az 1790—91-iki or
szággyűlésen alkotott törvények nom csupán a
nemzet és királyság legféltettebb szabadsagait
erősítették meg, hanem a továbbfejlődés út
jait is megnyitották. A törvény kimondta,
hogy: Magyarország szabad ós független or
szág, mely semmi más országnak nem lévén
alárendelve, saját törvényei és szokásai szerint
kormányzandó<X. t-e.); törvényt alkotni, módo-
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eitani és magyarázni oly jog, melyet a fejedelem után sem hittak össze a rendeket. A fejedel
és nemzet csak országgyűlésen és együttesen mek tanácsában, a bécsi kongresszuson M. nevét
gyakorolhat; országgyűlés minaen harmadik év sem említették. A szent szövetség sötét árnyéka
ben tartandó; országgyűlésen kívül semminemű borult ránk s Metternich herceg (1. o.) az új
Segélyt, sem pénzben, sem terményekben, sem életre támadt Ausztriának s benne hazánknak
Újoncokban kivetni nem szabad; az új király előd mindenható ura. És ekkor a társadalom vállalko
jének halála után hat hónappal köteles magát zik minden idegen segítség nélkül, egyedül a nem
megkoronáztatni és királyi hitlevelet kiadni; a zeti szellem és a nyelv erejével a magyarság rege
Bzent korona Budán őriztessék stb. A hatóságok nerálására. Az a magyar társadalom, amely maga
hivatalos nyelvének a törvény egyelőre még a la is csak most alakul meg. írók, tudósok, költök,
tint hagyta meg, de gondoskodott, hogy a magyar művészek, nemes és nem nemes, egyházi és világi,
nyelvet az egyetemen tanítsák. A felbuzdult nem a jobbágytól a főúrig, szétszórtan az országban,
zeti érzés külsőleg is észrevóteti magát s keletet minden külső kapocs és érintkezés nélkül is meg
szerez a megvetett nemzeti viseletnek. A csügge találják azt, ami minden magyart egyesít. Ka
dést reménység váltja fel, melyet a nagy világ zinczy és társai, Kölcsey, B erzsenyi, a Kisf aludyak,
események is izgatón ápolnak. A francia forra Vörösmarty magasabban lobogtatják a nemzet
dalom hullámai ekkor már magasan jártak s a zászlaját, mint az elmúlt századok fölkelő vezérei.
népek megváltásukat várták diadalától.
Irodalmi harcokat vívnak, de politikai missziót
I. Ferencet (1792—1835) a francia törvény teljesítenek, s tollúk hatalma nem volt kisebb,
hozó gyűlés hadizenete fogadta a trónon s ettől mint az ősi fegyvereké. (L. Magyar irodalom.)
kezdve csaknem egy negyed századon át harcban
A reformkorszak (1825—1848.).
állt a forradalommal, a császársággal s a nyo
I. Ferenc király bergamói leirata véget vetett
mukban járó felforgatásokkal. Az európai szövet
séges háborúkból öt illeti meg az oroszlánrész; a 13 éves önkényes uralomnak, amelyet egyéb
6 áldozott, vesztett legtöbbet; a végleges diadal ként a nemzetközi politikai viszonyok és a vár
is őt emelte legmagasabbra. A legitimitás nevé megyék szenvedőleges ellenállása egyaránt elő
ben folyt a rettenetes küzdelem s ez az elv a készítettek, de amelyet fentartani és a húrokat
magyar nemzetet ismét erősen odatapasztotta a tovább feszíteni az irodalmi renaissance által
dinasztiához. Az imént megerősített és biztosított fölébresztett nemzeti léleknek szinte forradalmi
<5si alkotmány megvédése volt a legfőbb cél, krizise miatt is veszedelmes volt. Az így össze
amelyért a rendek minden áldozatra hajlandók hívott pozsonyi országgyűlés nemcsak azért ér
voltak és áldoztak nem annyira lelkesedésből, demel történeti méltánylást, mert az abszolutiz
mint kishitüségből s a jövőtől való félelemből. mus korát lezárta: politikai jelentősége kivált
A forradalmi eszmék áramlata ugyan nem állt abban áll, hogy az alkotmány ós társadalom kor
meg határainknál s az újítás vágya nem halt szerű reformálásának müvét ez a diéta indítja
ki a jobbak szívéből; de amannak gátat állított meg, noha legelső sorban még mindig a régi graa hatalom, emezt magába zárkózásra kényszerí vamenek hangzanak fel és váltanak ki lázas,
tette a nemzet zsibbadtsága. Martinovics és szenvedelmes vitákat. De már Széchenyi épp oly
társai, a magyar jakobinusok, hiába kisérlik meg váratlan, mint sikeres föllépése, amellyel a ma
a forradalmi propagandát (1795); áldozatul esnek gyar nyelv művelésére életre hívta a Tudomá
8 csak a rendőri önkényuralomnak tesznek szol nyos Akadémiát, mutatja, hogy a száznál több
gálatot. A kor nagy eszméinek fénye, a jövő törvénycikk ellenére, amelyeknek csaknem mind
reménysége csak egy-egy írónk, költőnk alko egyikében a rendi önzés nyilatkozik meg, a dol
tásaiban csillan föl s nagyjaink némely alapí goknak új rendje kezdődik s hogy a múlt helyett
tásaiban. Szaporán tartott országgyűléseink alig a jövő az, amely a további eseményeknek ten
foglalkoznak egyébbel, mint a hadi segély dolgá gelyévé vált. A megindult reformmozgalom a
val ; közéletünk pang, az ország egy nagy várme nemzeti életnek három nagy posztulátumában
gyeház ; a nemzet tipusa a táblabíró. Napóleon bontakozott ki: a nemzet gazdasági, szellemi és
az osztrák örökös tartományokat megcsonkítja ; politikai érdekei sürgették végre-valahára azok
Szt. István koronájából letöri a tengermelléket s nak az újításoknak megvalósítását, amelyek már
új királyságot alakít belőle; a francia hadak be az 1790—91-iki országgyűlést is foglalkoztatták.
törnek hazánkba s elszakadásra csábítják a nem A tespedés igézete alól való felszabadulása és a
zetet; Ferenc lemond családja büszkeségéről, a reformmozgalomnak a bizonytalan általánossá
római-német császári címről s megalakítja az gokból közelebbi és meghatározott célokra szorí
ausztriai császárságot. A vármegye a legitimitás tása Széchenyi István gróf nevéhez és működé
eszméje nevében hűségesen támogatta az ural séhez fűződik. Széchenyi könyveiben (Hitel, Vi
kodóházat a francia jakobinusok és Napóleon lág, Stádium) és cikkeiben társadalmi és gazda
•ellen több mint húsz esztendeig tartó háborús sági programmot adott az országnak; nemcsak
vállalkozásaiban. Természetes, hogy az ősi vár a sérelmi politikával, hanem a nemzeti múlt fétis
megye e küzdelmek hatása alatt inkább kon szerű kultuszával is szembehelyezkedett s az
zervatív lett mint valaha. Alig is veszi észre a ország elmaradottságának felelősségét nem hárí
változást, midőn a béke helyreáll s a diadalmas totta kizárólag a bécsi kormányra, hanem a ma
kodó legitimitás nevében, melyért két évtizeden gyarság faji tulajdonságaiban és a sérelmi po
át küzdött, áldozott, ráerőszakolják az önkény litika erőszakolásában kereste a bajok okát. A
uralom jármát. Hiszen már 1812 óta nem tar Hitel korszakos jelentőségét az a tény jelenti,
tottak országgyűlést; rendjén volt, hogy 1815 hogy Széchenyi a magyar társadalom szervezé-
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sére és munkára serkentésére ebben a műben
rendszertelen, rapszodikus ötletekben ugyan, de
szokatlan tónusban hívta fel a nemzetet s az
ősiség eltörlését, a közteherviselést és a jobbágy
ság felszabadítását, valamint a gazdasági hitel
ügy kifejlesztését sürgette legégetőbb tennivalók
gyanánt. A Világ a Hitel eszméinek bővebb ki
fejtése volt, a Stádium-haa. pedig az 1832-iki
országgyűlés elé kiszabott reformtervekhez a
maga programmját foglalta pontokba. A publi
cistái munkásságon kívül Széchenyi vetette föl
a reformok megvalósítása és a tervezetek megérlelóse céljából a társadalmi egyesüléseket, a
kaszinókat és a gazdasági köröket s a lóversenyügy felkarolásával nemcsak a lónemesítésnek
gazdaságilag jelentős problémájára, hanem arra
is gondolt, hogy az arisztokráciát a Pesten való
letelepedésre szoktassa. Széchenyi reform-esz
méinek országgyűlési tárgyalását egy időre el
odázta az 1830-iki diétának a kolerajárvány miatt
történt berekesztése, de ennek a halasztásnak
mégis meg volt az az üdvös következése, hogy a
vármegyék követei már szinte ezektől az esz
méktől eltelve jöttek össze az 1832—1836-iki
országgyűlésre. A rövid megszakításokkal csak
nem négy esztendeig tartó országgyűlésen jele
nik meg első ízben az ú. n. liberális ellenzék,
amely a sérelmek orvoslásán kívül vállalta Szé
chenyi reform-elveinek képviseletét. Az ellenzék,
bár még az_ alsó táblán is kisebbségben volt, a
főrendiházban pedig Széchenyi, Wesselényi és
néhány elvbarátjuk szűk társaságára szorítko
zott, magában foglalta az országnak csaknem
valamennyi kitűnő elméjét: a régiek közül Nagy
Pált, az újabbak közt Kölcsey Ferencet, Beöthy
Ödönt, Bezerédj Istvánt és kivált Deák Ferencet,
aki legelső szereplésével magára vonta az egész
közvélemény érdeklődését. Az ellenzék vérmes
reményeiből azonban egyelőre nagyon kevés va
lósult meg, mert az udvar, illetőleg az udvar po
litikáját támogató országgyűlési többség még re
megett a forradalom és a napóleoni kor emlékei
től. Széchenyi programmjából és ennek koncepció
jából csupa töredék, amit a törvényhozás elfoga
dott. De nem is ennek az országgyűlésnek ered
ményei, mint inkább az ellenzéki követek beszé
deiből következő közhangulat az, amely a további
fejlődés lehetőségét biztosítja. Kossuth Ország
gyűlési Tudósításai, Széchenyi fáradhatatlan tár
sadalmi agitációi és munkatervei, az irodalmi
renaissance rendkívül serkentőleg hatottak az
országra.
Eközben Ferenc király befejezte hosszú és em
lékezetes uralkodását (1835 márc. 2.) s az osztrák
császári és magyar királyi trón legidősebb fiára,
a már megkoronázott Ferdinándra szállt, de a
kormányrendszer, melynek lelke Metternich her
ceg volt, változatlan maradt. Hogy az új ural
kodó szellemi és testi fogyatkozásai miatt az
ügyek viteleiében rend legyen, Ferenc a magyar
alkotmánnyal egyenesen ellenkező és törvényte
len testületet állított Ferdinánd mellé, az ú. n.
Staatekonf erenz-et, amelynek vezetői ugyan név
leg Ferenc Károly és Lajos főhercegek voltak,
de a valóságos hatalom, a kormányrendszer irány
elveinek megállapítása Metternich és Kolowrat
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kezében maradt s így Bécs valóban a nemzetközi
reakció középpontjává vált. Mert Ferdinánd csak
a monarchikus eszmét képviselte a trónon, az
uralkodói jogokból azonban nem gyakorolt egye
bet a sok ezernyi hivatalos akta aláírásánál. A
M.-on ekkor ébredő közvéleményt az 1832—36-iki *
követek merész iniciativái után a Metternichrendszer, amelynek magyarországi expoziturája
Pálffy Fidél gróf kancellár volt, terrorisztikua
eszközökkel igyekezett elfojtani. Megindulnak a
hűtlenségi perek Kossuth Lajos és az ország
gyűlési ifjúság vezérei, Lovassy László és Kabós
Ferenc ellen; ugyanekkor eldőlt Wesselényi sorsa
is, aki ellen előbb Erdélyben, majd Szatinár vár
megye közgyűlésén 1834 dec. 9. elmondott be
széde miatt M.-on is felségsértési ós hűtlenségi •
pert indítottak, s Kölcsey és Deák védelme da
cára, noha az 1838-iki pesti árviz idején csodával
határos önfeláldozást fejtett ki a mentés munká
jában s noha ekkor már gyógyíthatatlan kór fe
nyegette szemevilágát, három évi fogházbünte
tésre ítélték. De a magyarság nem félt a harctól
és üldöztetésektől: emelkedett, de ereje tudatá
ban elszánt hangulat nyilvánult a közvélemény
ben Metternich és rendszere iránt, amelyről mind
inkább lekopott az az aranyozás, amelyet egykor
Napóleon legyőzésével szerzett. Ám a nemzetközi
helyzet, amelynek a mindenkori osztrák belpoli
tikai rendszerben hatása érezhető volt, most is
az országgyűlés összehívását eredményezte, hogy
pénzt és katonát szavaztassanak meg. A szabad
elvű pártot, amelynek vezérei közt Deák oldalán
Klauzál Gábor, Pázmándy Dénes, Bezerédj
István jelentek meg ezen az országgyűlésen, a
amely a főrendi táblán is meggyarapodott, az
utóbbi események ismét fokozottabb mértékben rá
utalták a sérelmi politikára. Az ellenzéknek be
csületbeli tartozása volt, hogy az elítéltek ügyét
napirenden tartsa s Deák energiája és eszélyessége
végre is a kormány meghátrálását s a pertörlést
idézte elő. Az 1840 máj. 13. befejeződött ország
gyűlés ugyan nem érte el a magyar katonai
iskola felállítását, de nevezetes törvényeket al
kotott a közgazdaság, hitelügy, igazságszolgál
tatás terén s az országgyűlés, helytartótanács és
udvari kamara hivatalos nyelvévé tette a ma
gyart. Ezen az országgyűlésen kezdtek a pár
tok is elvi alapokon határozottabban kialakulni:
egyelőre a főrendi táblán megalakult a afontolva
haladó)) mágnások csoportja Dessewffy Aurél
gróf és Apponyi György gróf vezetése alatt. Az
új korszellem az ő lelküket is érintette s nem
zárkóztak el a haladás elől, de aulikus szempont
ból a kormánytól várták a reformok megvaló
sítását és az Ausztriához való szoros csatlakozás
ban keresték M. politikai elhelyezkedését. Ebben
az időben még Széchenyi a nemzet elismert ve
zére, aki alkalmasnak látszott, hogy a jóindulatú
konzervatívokat és a haladás barátait egyetlen
nagy táborban egyesítse, de ő, akármely részről
kínálták is a vezérséggel, következetesen vissza
utasította.
Nem is egy új pártalakulás, hanem egy új
ember adott ez időtől kezdve irányt a magyar
politikai életnek. Bz az új ember Kossuth Lajos
volt, ki 1840 máj. 5. szabadult ki három esztendős-
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fogságából, mellyel az udvar azzal a szándékkal i a Vukovár—fiumei vasút terve, az első országos
sújtotta, hogy testileg-lelkileg összetörje és a po | iparkiállitás stb., bár Kossuthot nem egy tervélitikai pályától elriassza. Mikor most a Pesti Hír j ben keserű csalódások érték, sőt az anyagi összelap megindításával megint a közélet mezejére ( omlás felé sodorták. Ily előzmények közt nyílt
lépett, nemcsak a vértanúság fénye övezte, ha ' meg az új országgyűlés, amelyre az ellenzék az
nem kész nemzeti programmot is hozott. Isme ú. n. szatmári programm alapján készült s főretben, tudásban, tekintélyben gyarapodva sora I céljának ismerte, hogy rést törjön a nemesség
kozott ama jelesek közé, akik az ébresztés mun I adómentességén s előkészítse a közös tehervisekájában megelőzték és előkészítették a nemzeti j lést. A konzervatív párt most első ízben szervezmegújhodás nagy müvét. Ezt nem ő indította meg, ! kodett a diétára s a bocskoros nemesség segítséde ő fejezte be. Meg volt benne a lángelmék azon | gével és az udvar támogatásával el is érte, hogy
szuggesztív ereje, hogy ahova a sors éppen állí több ellenzéki érzelmű vármegye a kormányra
totta, mindenütt bevált, mert villámgyorsan is nézve kedvező utasítással küldte fel követeit. A
merte meg teendőit. Lángelméje átformált, fel diéta alsó táblájára és az egész ellenzékre nézve
villanyozott, hatványozott erőre emelt mindent; valósággal katasztrófa volt, hogy Deák Zala vár
s amiben kivált Kossuth különbözött Széchenyitől megyének a Forintos-féle véres választás által
és Deáktól, az a tény, hogy kezébe vette a tö megfertőzött mandátumát visszautasította s az
megek vezetését, helyes irányba terelte a nép- országgyűlésen nem jelent meg. Az ellenzék meg
szenvedélyeket s örök dicsősége, hogy a töme felelő vezetés hiányában ért el ugyan bizonyos
gekben felhalmozott nemzeti erőt a szabad M. taktikai és elvi előnyöket (a közigazgatás és köz
megteremtésére hasznosította. Kossuth sajtóvál oktatás hivatalos nyelvévé a magyart tette, a
lalkozásának óriás eredményei voltak: cikkei nem nemesek birtok- és hivatalkópességót tör
bizonyos tekintetben nemcsak áttörték a cen vénybe iktatta), de a közteherviselésben épúgy
zúra bilincseit, hanem az új lap tette Pestet vereséget szenvedett, mint egyházpolitikai köve
igazán és véglegesen a magyar irodalmi és po teléseiben.
litikai élet gócává. A Pesti Hirlap lendülete, új
A rohamosabb haladás Magyarországon új és
szerűsége, gyökeres magyarsága s nem szilaj nagyképessógű híveket szerzett a konzervatív
szenvedélyessége nyerte meg a kedélyeket. A re gondolkodásnak (Dessewff'yek, Apponyi György,
formokban alig sürgetett mást, mint amikhez Jósika Samu, Szögyény-Marich László stb.), az
Széchenyi az apaság jogán ragaszkodott, de en eddig védekező taktikából a támadásba mentek
nek ellenére már Kossuth 17-ik vezércikke után át. As ellenzék sorait viszont nemcsak Széchenyi
foglalkozott Széchenyi azzal a gondolattal, hogy eltávolodása s a kormányhoz való folytonosan
föllép Kossuth iránya ellen. A tizenöt évi meg barátságosabbá váló viszonya, valamint Deák
feszített munka ós küzdelem nagyon is megvisel viszonylagos passzivitása bontotta meg, hanem
ték már Széchenyi idegzetét, s most a Pesti Hir ugyanakkor lépett föl a centralisták nyugat
lap olvasása után aggodalmak és lázálmok kí európai műveltségű csapata is, amely egyaránt
nozták, hogy élete nagy koncepcióját és egy fél szembeszállt a konzervatívokkal és a Kossuth
emberöltő munkásságát Kossuth túlzása tönkre vezetése alatt maradt municipalista felekezettel.
teszi. B pszichológiai okokban gyökerező han A centralisták szintén a Pesti Hirlap hasábjain hir
gulat hatása alatt született meg a legnagysze dették eszméiket, amely, miután Kossuth megvált
rűbb publicisztikai röpiratok egyike: a Kelet a laptói, Szalay László, majd Csengery Antal
Népe, amelyben szocialista apostolnak nevezi szerkesztése alatt Eötvös József báró és körének
Kossuthot, kinek lapja ((megsemmisítésre vezeti politikai orgánumává vált. A centralisták sze
a magyart», s felszólítja, hogy vonuljon vissza a replésének történeti fontossága az, hogy a libe
politikától. Széchenyi később maga mondta, hogy rális eszméket tudományosan igazolták, rend
közpályája két részre oszlott, az izgató és mér szerbe foglalták és kijelölték a reformok sorrend
séklő részre. A Kossuth elleni föllépése, amely jét, amelyeket mint középponti fundamentumra,
nemcsak Kossuth feleletét, hanem nagy sajtó a parlamentáris kormányrendszerre alapítottak.
harcot idézett elő a liberálisok és konzervatívok A centralista csoportnak, amelyet gúnyosan ma
közt, már pályájának ez utóbbi szakába esett. gyar doctrinaireknek neveztek, föllépése gaz
Nem csoda, hogy két malomkő közé került és dag és termékeny publicisztikai vitát is eredmé
összemorzsolódott. Széchenyi elszigetelten, ma nyezett, amelyet az ország politikai közvéle
gára hagyatva került ki e vitából, ki mint egy ménye szinte lázas érdeklődéssel követett. Ugyan
komor Cassandra, ('jövendöléseivel zavarta nem ekkor válik az ellenzék Ideológiája is egyre
zete tavaszának örvendező hangulatát)). Másrészt demokratikusabbá, az Ausztriával való viszonyon
azonban kétségtelen, hogy a kormány reakciós kívül a jobbágyság kérdésénél nem volt izga
magatartása egyre bővebben táplálta azt a fel tóbb probléma s ugyanekkor lép az irodalom is
fogást, hogy Széchenyinek túlnyomólag gazdasági oly benső kapcsolatba a népies és nemzeties
reform-rendszerétől eltérve, a politikai felszaba iránnyal Petőfi ós Arany föllépésével, mint előbb
dulásra kell vetni a küzdelem súlypontját. Kos a politikában Kossuth Lajossal. Ez a nagyszerű
suthot szenvedélye hajtotta s az új európai libe és sokrétű nemzeti mozgalom, a bámulatos fej
ralizmus hatott reá, mig Széchenyi elzárkózott e lődés, melyet az anyagi és szellemi élet M.-on
hatás elöl. Az Ausztria ellen való izgatást ugyan elért, Metternich rendszerében csak annál na
csak Kossuth vitte át társadalmi és gazdasági gyobb aggodalmat és ennek politikai követke
térre is s így jöttek létre egymásután az Ipar zésekép egyre hevesebb reakciót keltett. Az ud
egylet, a Védegyesület, a Gyáralapító Társaság, vari politika két fronton akarta letörni az ellen'
Révai Nay, Leatkona. XIII. kőt
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zéki mozgalmat: a vármegyékben az adminisz
trátori rendszerrel és a perifériákon a nemze
tiségi eszme mesterséges szitásával a magyar
szupremdcia ellen. Az új, aggressziv politika ma
gyarországi képviselője az alkancellárrá kineve
zett Apponyi György gróf volt, mig Erdélyben
Jósika Samu báró kancellár vállalta Metternich
eszméinek végrehajtását. 1845 elején bocsátotta
a vármegyékre prokonzulait Apponyi, akiknek
az volt az első feladatuk, hogy a vármegyei tisztújításokon a kormány jelöltjeit vezessék győze
lemre, hogy a megnyert tisztviselői kar segélyé
vel a követválasztásokon könnyebben elbánhas
sanak az ellenzékkel. Országszerte egymást ér
ték a zajos vármegyei ülések, a véres ós botrányos
tisztújítások s az adminisztrátorok különösen
Biharban, Hontban és Somogyban vetemedtek
durva erőszakra. A nemzetiségi nyugtalansá
gokra Metternich herceg azt állította ugyan, hogy
a horvátok, rácok ós oláhok elégedetlenségét a
magyar nyelv érdekében folyó izgatások okozták
s hogy forrongásuk inkább csak visszahatás a
«magyarizmus túlhajtásab ellen. De a divide et
impera, a centrifugális törekvéseknek császári
auspiciumok alatt való ébresztgetése idősebb a
magyarosító törekvéseknél s I. Lipót II. Rákóczi
Ferenc szabadságharca ellen szintén felhasználta
a rácokat. Kollár és Gáj nemcsak a korszellem
hatása alatt, hanem felsőbb helyről jövő bíztatá
sokra kezdték az illír ós pánszláv mozgalmakat,
amelyek egyházi, kulturális, gazdasági és po
litikai szempontból egyformán oly méreteket öl
töttek, hogy a lanyhán dolgozó hivatalos kor
mányhatalom semmire se ment ellenük.
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kérdésre vonatkozólag kijelentette, hogy a sérel
mek régi módi orvoslása helyett a nemzetnek oly
stádiumba kell lépnie, hogy «sérelmek többé ne
történhessenek)). Széchenyi közvetítő javaslatá
val szemben, igaz, hogy csekély szótöbbséggel, az
ő indítványát fogadta el az alsóház, amelynek
vezérsége Széchenyi vereségével és Deák relreállásával egészen Kossuthra szállott. Ám a fő
rendek táblája, hol a konzervatívok többségben
voltak, visszautasította Kossuth felirati javasla
tát, mire az alsóház dec. 17-iki ülésén azt az eddigi
gyakorlattal ellenmondó indítványt tette, hogy a
válaszfeliratot vegyék le a napirendről és térje
nek át a sérelmek orvoslására. Az adminisztrá
tori kérdésben Kossuth az udvar presszió ja alatt
egy szavazattal kisebbségben maradt, sőt a
kormány az ellenzék némely vezéralakjaival
Kossuth elszigetelésére ós politikai megsemmisí
tésére gondolt. Kossuth viszont egyre szenve
délyesebb hangon szólt, a nyugodt tárgyalás
az ellentétek miatt szinte lehetetlen volt s Szé
chenyi példájára már maguk az illetékes körök
is a kibontakozás módját az országgyűlés felosz
latásában látták. Ámde a februári párisi forrada
lom újból Kossuthot tette a helyzet urává s márc.
3. hatalmas beszédében nemcsak a magyar tör
vénykönyv korszerű reformálását sürgette, ha| nem Ausztria részére is alkotmányt követelt. A
bécsi körök habozásának a bécsi márc. 13-iki for
radalom vetett véget; Metternich korhadt rendI szere összeomlott, s a magyar argonauták márc.
17-re csakugyan hazahozták Bécsből az arany
gyapjút, a parlamentáris kormányt, amelynek
elnökévé a király a főrendi ellenzék vezérét,
Batthyány Lajos grófot nevezte ki. A pozsonyi
Ebben az izgatott állapotban érte a nemzetet eseményektől függetlenül a pesti nép is részt vett
József nádor halála, akiben az udvari párttal a szabadságok kivívásában s felszabadította a
szemben utolsó támaszát vesztette el s ez a csa sajtót a cenzúra befolyása alól (márc. 15.). L.
pás még egyszer egy osztatlan táborban találta Március tizenötödikea közvéleményt. Az ellenzék különböző szektái
is megegyeztek a közös ellenség ellen s a liberá
Az első felelős parlamenti minisztérium valódi
lis párt egységes programmját a közelgő követ koalíciós jellegű kabinet volt, amely egyesítette
választásokra 1847 jón. 6. Deák Ferenc készí kebelében a centralista Eötvöst és a municipalista
tette el. A programm felölelte a felelős miniszté Deákot, a demokrata Szemerét és a feudálisrium, a népképviseleti országgyűlés, az Unió, a konzervativ Esterházy herceget, a huszárezredes
sajtó- és egyesületi szabadság, a törvény előtti Mészárost Klauzál Gáborral, Széchenyit Kos
egyenlőség, a közteherviselés ós a jobbágyság suthtal. Az utóbbi a pénzügyi tárcát vállalta el,
megszüntetésének követelését. A választások már bár továbbra is valósággal diktátori hatalommal
egységes ellenzéket találtak s jobbára ez a kö rakta le a 48-as törvényhozás alapelveit, ame
rülmény döntő súllyal esett a választási mérleg lyek valóban a liberális párt egész közjogi és
serpenyőjébe minden vármegyében, amelyeknek gazdasági programmját kimerítették. V. Ferdi
többsége a kormány terrorizmusa ellenére a sza nánd király, némi huzavona után, a trónörökös
badelvű párt mellett nyilatkozott. Kossuthot a ós az ifjú Ferenc József főherceg jelenlétében
szabadelvű párt erős küzdelem után Pest vm.-ben magyar beszéd kíséretében adta át István nádor
választotta meg követté, mindenki sejtette, hogy nak a szentesített törvényeket, amelyek közül a
ez a választás történelmi jelentőségű s a főváros 3. törvénycikk a független, felelős minisztériu
népe a vármegyével együtt ünnepelte a diadalt. mot, a 4. a népképviseleten nyugvó országgyűlést,
Széchenyi Kossuthot ellensúlyozandó, Mosón vár a 7. az Erdéllyel való uniót, a 8. a köztehervise
megyében pártonkívüli programmal választatta lést, a 10. a papi tizedek eltörlését, a 15. az ősi
meg magát. Az utolsó rendi országgyűlést a ki ség megsemmisítését, a 18. a sajtószabadságot,
rály néhány magyar szóval nyitotta meg s ez a a 20. a keresztény felekezetek kölcsönös egyen
körülmény, valamint István főhercegnek, József lőségét foglalta magában és rendelte el. A refor
nádor fiának az ország nádorává közfelkiáltás mok legnagyobb jelentőségű szociálpolitikai prosal történt megválasztatása hallatlan lelkesedést grammjának, a jobbágyság teljes felszabadításá
keltett. A királyi előterjesztésekre adandó vá- nak s a nemzet eleven politikai organizmusához
lászfelirati vitában kerültek először egymással csatolásának tényében keresendő a szabadságharc
szembe a rendek. Kossuth az adminisztrátori sikerének oka: a jobbágyság helytállt azért az
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szentesített törvényeket mindenkor kész sértetle
nül fentartani». A haza megmentésót azonban
nemcsak a perifériákon dúló izgatások és az osz
trák kormány folytonos tőrvetése nehezítették
meg, hanem a minisztérium politikai széthúzása
is megbénította azt az energiát, amelyet az egész
A szabadságharc.
közvélemény méltán várhatott a nemzet népszerű
Alig állt még kormány nehezebb feladat előtt, vezéreitől. Az olasz segély ügye azt a régi ellen
mint április derekán Batthyányó. A negyven tétet, amely jobbadán a kabinet koalíciós jellegé
nyolcas törvényhozás a pillanat lázábau megfeled ből következett, most egyszerre kipattantotta.
kezni látszott a pragmatica sanctióból folyó közös Batthyány, Deák és Széchenyi a pragmatica
ügyekről. Azonkívül az udvarral szemben mindig sanctióra hivatkozva készek voltak megajánlani
számítani kellett arra, hogy ezeket a reformokat az olasz háború céljaira a 40,000 újoncot és erre
inkább az európai helyzet és a forradalmi moz a királlyal szemben a minisztérium feje garanciát
galomnak parancsoló kényéből, mintsem politikai is vállalt, viszont Kossuth és Szemere csak oly
belátásból engedélyezték. Az a titkos hatalom, föltótelek alatt voltak hajlandók a király kíván
amely az uralkodó mellett mint törvénytelen ta- ságát teljesíteni, ha a nemzetiségi agitációk lenácsadótestüiet már a márciusi napok alatt is csendesíttetnek és — ami eléggé impolitikus eljá
sok nehézséget támasztott a nemzeti követelé rás volt — ha nem az olasz nemzet szabadságá
sekkel szemben, mihelyt a máro. 13—15-iki csapá nak elfojtására alkalmaztatnak. A kabinetválsá
sokból felocsúdott, nyomban megkezdte az akna got az a körülmény tette országos, sőt monar
munkát. Még a márciusi tárgyalásokon ajánlotta chikus krízissé, mert a magyar parlamentben
Martig államminiszter, hogy azonnal fel kell lá- Kossuth volt a többség igazi vezére. Kossuthnak
jzítani az oláhokat és szlávokat, hadd merüljön ezt az eljárását azonban menti a pillanatnyi hely
ki a népek ereje az egymáselleni irtó háborúban. zet : a lázadások lecsillapítására kirendelt kato
A nemzetiségi kérdés most kapóra jött: az ud naság vezetői ugyanis kivált a rácok ellen oly
vari párt érezte, hogy ez és a közös ügyek elin botrányos lanyhasággal teljesítették kötelességü
tézése az egész új alakulásnak Achilles-sarka. ket, hogy a közvélemény méltán tarthatott áru
A forradalmasított M. ellen így vállalta a Vendée lástól és a kormánytól zajosan követelte a haza
szerepét az illir-pánszláv rezgelődésektől átha-tqtt Horvátország, melynek bánjává egy magyar megvédését. Kossuth júl. 11-iki beszédében csak
.aulikusnak, Jósika Samu bárónak indítványára ugyan kimondta a nagy szót: a haza veszélyben
•Jellachieh József báró osztrák ezredest nevezték van! Miután e korszakalkotó szónoklatában is
ki a Batthyány-kabinet hivatalba lépése előtt; a mertette az európai helyzetet, valamint a nemze
.horvátok mozgalmával egyidőben a délvidéki tiségi lázadásokat ós árulásokat, szavainak el
rácok léptek fel és önálló szerb vajdaságot kö- bűvölő hatása alatt éppen az ellenzék vezérének
Teteltek Rajasich szerb metropolita izgatásai kezdésére 200,000 újoncot és 40.000,000 pengő
nak hatása alatt; valamivel később Saguna forintot szavazott meg a Ház, s az áldozatkészség
püspök szervezi az oláhok nemzeti mozgalmát e viharszerü kitörésére mélyen meghatva mondta
is, amelynek következósekép az oláhok és a Kossuth, hogy leborul a nemzet nagysága előtt.
.szászok már máj. 15. föltételesen fölmondták az Noha arra, hogy a 200,000 embert egyszerre
Uniót. A tót agitáció inkább volt tipikus, mint zászló alá hívják, senki sem gondolhatott a fegy
jelentős a kamarillai politikára nézve, de a hor verzet és fölszerelés hiánya miatt, a községek a
vát lázadás egyre fenyegetőbb mérveket öltött legnagyobb lelkesedéssel tették valósággá az igét,
•s már jún. 5. a bán felmondta az engedel szívesen hozták meg vér- és pónzáldozataikat,
mességet a magyar kormány iránt. Növelte a mert tudták, hogy emberi méltóságukról, magyar
jhelyzet veszedelmeit, hogy Ferdinánd király a voltukról és politikai jogaikról van szó, s ha az
íolyvást forrongó Bécsből, hol a magyar kormány ország visszasülyed régi állapotába, reájuk ismét
könnyebben érintkezhetett vele, a kamarilla ötle a szolgaságnak valamely új formája következik.
tére Innsbruckba tette át székhelyét s így azok, B nemzeti revelációval egy időben kerekedik felül
-akik az uralkodó elhatározásait irányították, úgy Bécsben a reakció s az udvari politika újabb pál
szólván légmentesen zárták el a magyar befolyás fordulásában döntőleg hatott az olasz harctéren
tól. Az összeütközés egy újabb veszedelme lap beállott kedvező fordulat. Jellachieh és Rajasich
pangott abban is, hogy az osztrák kormány éppen serényen munkálkodtak a déli ós délnyugati ha
most vetette föl a Batthyány-kabinettel szemben tárokon, a nyílt lázadás ellen a királyi kárhoz
az Olaszország elleni segély kérdését. Ilyen vi tató manifesztumok épp oly kevés sikert értek el,
szonyok közt folytak le az első népképviselő- mint Hrabovszky bárónak királyi biztosul külde
választások az országban, amelyek a kormány tése Horvátországba, megfelelő katonai hatalom
nak óriás többséget hoztak s mikor a nádor, mint nélkül. Hasztalan jártak a miniszterek ismétel
királyi helytartó, júl. 5. az országgyűlést meg ten Bécsben; a király aug. 14-én visszavonta
nyitotta, Nyáry Pálnak 36 tagból álló radikális István nádortól a márciusban reáruházott telj
pártján kívül az egész .Ház kész volt támogatni hatalmat ; hasztalan küldött az országgyűlés ün•& kormányt nehéz munkájában. A trónbeszéd nepies deputációt a király elé (szept. 8.), az udvar
•élesen kárhoztatta a felekezeti és nemzetiségi iz kimondta a végső szót, Jellachichot, kinek Ragatásokat és kijelentette, hogy az ország nyugal detzky
Latour parancsára még Milánóból 200,000
mát' teljes érővel megoltalmazza és <caz általa
forintot és 7000 fegyvert küldött, báni állásába
visszahelyezték és utasították, hogy az invázióa
16
.alkotmányért, amely neki jogokat juttatott. Az
•öröm ós lelkesedés viharos kitörései fogadták a
ikirály beszédét s az utolsó rendi országgyűlés
azzal a tudattal oszlott szót, hogy M. lételét kor.szerü és szilárdabb alapokra helyezte.
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hadjáratot a Dráva átlépésével minél előbb foga
natosítsa.
Az udvar e magatartása következtében szept.
10. a Baíthyány-kabinet beadta lemondását; szept.
15. Koxsath új próbát tett a megegyozésre és in
dítványára a képviselőház elhatározta, hogy «a
bécsi kamarillának példátlan árulása következté
ben)) érintkezésbe lép az osztrák népekkel, illetve a
birodalmi tanáccsal, amely azonban a b. Perényi
és Deák által vezetett küldöttséget szept. 19. el
sem fogadta; erre szept. 22. megalakult Batthyány
támogatásával a honvédelmi bizottmány, amely
Batthyány végleges távozása után kezébe vette
a végrehajtó hatalmat és Kossuth vezetése alatt
szervezte a népfelkelést. Kossuth most érkezett
el történeti jelentőségének zenitjére. Mikor Szé
chenyi idegrendszere összeroppan, Deák vissza
vonul, Batthyány feje fölött összecsapnak az ese
mények hullámai, ö ragadja meg a kormányrudat és kész megküzdeni az ország becsületéért.
Úgyszólván lába dobbanásával varázsolt elő új
hadsereget: az értelmiségben megtalálta alkal
mas munkatársait, a népben pedig az erőnek ki
nem apadó forrását. Közben Jellachich kard
csapás nélkül megszállotta szept. 26. Székesfehér
várt, miután a császári katonaság magyar ezredei
ingadoztak, az első fővezér, Teleki Ádám lelépett,
István főherceg nádor pedig legfelsőbb parancsra
szept. 25. lemondott állasáról ós örökre eltávozott
az országból. Szept. 26. az udvar végre elfogadta
Batthyány másodszori lemondását, királyi biz
tossá Lamberg Ferenc gr. altábornagyot nevezte
ki, hogy a békét helyreállítsa és Magyarország
és Ausztria viszonyát a 47-es alapokon szabá
lyozza. Ámde a rémhírek által felizgatott pesti
csőcselék Lamberg grófot meglincselte, miután
szept. 27. az országgyűlés érvénytelennek nyilvá
nította a kinevezésére és küldetésére vonatkozó
királyi kéziratokat. A fordulat végre szept. 29.
következett be, mikor Pákozd és Sukoró közt
a magyar hadak Móga tábornok vezetése alatt
visszaverték Jellachich támadását, aki a kért 3
napi fegyverszünet alatt átlépve a demarkacionális vonalat, egy «FIankenbewegung)>-gal Bécs
felé hátrált. E csúfos visszavonulás következté
ben magára maradt tartalékhadát okt. 6. Perczel
Mór ezredes és Görgey Artúr őrnagy bekerítették
és föltétlen kapitulációra kényszerítették Ozora
mellett. Görgeynek ez volt a második ténye, ami
vel személye iránt az érdeklődést felébresztette.
Néhány nappal azelőtt ugyanis elfogatta és fel
akasztatta Zichy Ödön gr. volt adminisztrátort
honárulás vétsége miatt. Az addig ismeretlen
katona vaserólye, amely különben szigorúan a
törvény határai közt mozgott, országszerte nem
csak bámulatot, hanem megnyugvást is keltett,
mert kitűnt belőle, hogy nincs kímélet az árulók
és gyanúsak iránt, bármely előkelő családból
származzanak is. A harctéren egy hónapig foniosabb esemény nem történt: a konflagráoió a
hadsereg magyar és császári érzelmű részei közt
még késett, noha a politikai tzakítás Vay Miklós
bárónak, majd Bécsey Ádám grófnak miniszter
elnökökké kineveztetésóvel, a honvédelmi bizott
mány végrehajtó hatalommá történt átalakítá
sával, Lambergnek, majd Jellachichnak királyi
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alteregóvá való megbízatásával majdnem töké
letes volt. Eközben kitört Bécsben a második
(októberi) forradalom: az uralkodó Olmützbo me
nekült s itt Windischgratz Alfréd herceg befo
lyása mellett újjászervezték a reakció táborát.
A magyar hadsereg megérkezett ugyan Bécs alá,,
de e kései diverziójával, sem pedig a schweshati
csatával (okt. 30.) nem tudta megakadályozni
Jellachich ós Windischgratz egyesülését és en
nek folyományakép a bécsi forradalom bukását.
Most, a döntő hadjárat küszöbén, megint csak
nem másfél hónapi szünet következett, mialatt
a szemben álló tényezők, egymást kölcsönösen,
törvénytelenséggel vádolva, kiáltványokkal har
coltak egymás ellen. A schwochati vereség után
az erélytelen és beteges Móga helyett tábor
nokká és a magyar fősereg parancsnokává Kos
suth Görgeyt nevezte ki, akinek a téli hadjárat
előtt az a korszakos jelentősége, hogy a régi
sorezredek, honvédzászlóaljak, nemzetőr- és föl
kelő-, önkéntes- és szabadcsapatok zagyvaságá
ból egységes ós fegyelmezett hadsereget for
mált. Az új vezérrel a csapatok tétova szellemeis megváltozott s a hosszas határszéli szolgálat,
előőrsi csatározás stb. megszilárdította az új
forradalmi sereg önbizalmát. A vihar előtti szélcsönd alatt a reakció végre betetőzte munkáját,
V. Ferdinándot lemondásra birta s Ferenc Ká
roly önkéntes visszalépésével a 18 éves Ferenc
József főherceget emelte a trónra (dec. 2.), akit
környezete az egységes ausztriai császárság meg
teremtőjének szemelt ki. Az új császár, kit a fe
jedelmi eskü nem feszélyezett, nyomban trónra
lépte után széttépte a magyar birodalom egysé
gét, a déli vármegyékből külön szerb vajdaságot,
alakított és a királyföldi szászoknak, a bécsi
politika e hű támaszainak, széleskörű autonómiát
engedélyezett. A magyar országgyűlés az olmützi eseményekre válaszul kimondta, hogy atrónváltozást törvénytelennek és semmisnek te
kinti, az engedelmességet megtagadja és a nem
zetet ellenállásra hívja fel (dec. 7.). Ugyanek
kor a Windischgrátzéhez hasonló megbízatással
Puchner báró erdélyi hadparancsnok szervezi az:
ellenforradalmat a szászok és oláhok körében,
az Unióhoz hü magyarság ós székelység pedigmagára hagyatva, a császári ezredek csöndes
asszisztenciája mellett egy példátlanul kegyetlen
faji harc borzalmait szenvedi át s Háromszék,
kivételével a székely föld is pacifikáltatott.
A császári seregek inváziója hat oldalról om
lik rá az országra s dec. 16. Windischgratz a fő
vonalon is megkezdi a támadást. A feldunai ma
gyar sereg egymásután kénytelen feladni a túl
nyomó erő elől a pozsonyi, győri és vértesi
ellenállási vonalakat, Bábolnánál szerencsétlen,
utóvédi harcot vív, Perczel csapata Jellachich
ötszörös túlereje ellen dec. 30. Mórnál csatát ve
szít, Kossuth döntő ütközetet sürget Görgeytől.
Buda alatt, de úgy, hogy a hadsereget is kímélje.
A mindenfelől érkező rossz hírek hatása alatt
Batthyány újból kísérletet tesz a békés közvetí
téssel, javaslatára az országgyűlés küldöttséget;
meneszt Windíschgriitzhez, aki Bicskén mint ma
gánszemélyeket elfogadja ugyan a követeket, de>
föltétlen hódolatot kívánt (jan. 3.)- Erre Görgey:/
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feladja a fővárosokat s egy merész diverzióval
Vácz felé hátrál, hogy az ellenség figyelmét el
vonja a kormány új székhelyétől ós hadmüködési
alapjától, amelyet különben Schlick operációja is
fenyegetett. Jan. 6-án Windischgratz bevonult
Budára, s miután az országgyűlés elnöke, Pázmándy Dénes is meghódolt, Deák Kehidára vo
nult s a konzervatívok készségesen ajánlották
fel támogatásukat, Batthyányi pedig elfogatta,
abban az illúzióban ringatta magát, hogy Ma
gyarország pacifikálását befejezte. A magyar
ság helyzete csakugyan nem volt rózsás az új év
küszöbén, de a közel jövő mégis a pesszimisták
kal szemben Kossuth bizalmát igazolta, aki a
reform-korszak nagyjai közül úgyszólván ma
gára maradt a gigászi küzdelemben, amelyben a
lethargia e napjaiban legalább a nemzet becsü
letét akarta megmenteni. Ehhez a küzdelemhez
-az erőt nem a politikai tényezők ós konstellációk
higgadt mórlegeléséből merítette, hanem a tö
megek lelkesedésének a szenvedélyekig való fel
fokozásából. Windischgratz gőgös felelete most
Ismét őt igazolta: «Mi egyezkedni akartunk
— mondta a debreczeni parlament első ülésén
(jan. 13.) — ők harcot akartak, tehát legyen
harc, a védelemnek harca legyen köztünk és az
igazságos Isten legyen velünk». A Tisza vonala
mögött megmozdult a magyar föld az ő szavára,
s a seregszervezés munkájában érték Bem első
erdélyi hadjáratának sikerei, aki újévre Erdély
felső részét megtisztította a császári hadaktól.
Nem hadászati, hanem erkölcsi eredményei eme
lik kivételes jelentőségre az öreg lengyel erdélyi
hadakozásait, amelyek tagadhatatlanul a nadirból lökték ki a szabadságharc mérlegét. Míg
Perczel hadteste a közép-tiszai átjáratokat fe
dezte Windischgratz főereje ellen, addig az északi
magyar hadsereg, amelynek vezérletét a szeren
csétlen kezű Pulszky ezredes és Mészáros után
a fiatal Klapka ezredes vette át, a debreczen—
tokaji utat fedezte, Görgey pedig a feldunai had
testtel Váczon át északra a bányavárosokba nyo
mult s onnan gyakori csatározások közt, rettentő
jégben-f agyban, a branyiszkói csata után (febr. 5.)
a Schlick ellen operáló Klapka segítségére sie
tett. Görgey hatalmas di verzió jávai és a déli
magyar hadseregnek a bácskai és bánáti harc
térről a tiszai vonalra való fölrendelósével febr.
derekán a magyar hadtestek stratégiai egyesü
lése megoldatott és az offenzíva előkészíttetett.
Az I. (Klapka), II. (Perczel-Répássy, majd Aulich),
III. (Damjanich) és "VII. (Görgey) hadtestekből
álló főhadsereg élére Kossuth az öreg lengyel
emigránst, Dembinszky Henrik altábornagyot ál
lította, mivel a legtehetségesebb ós legerélyesebb
magyar tábornokkal, Görgeyvel való személyes
viszonya a váczi proklamáció (1. o.) óta sajnosán
elmérgesedett, utóbb pedig végletekig elkesere
dett. Dembinszky azonban a kápolnai csatában
(febr. 26—27.) nem váltotta be a hozzá fűzött re
ményeket, mire valóságos katonai lázadás ütött
ki a táborban a vezérek közt Dembinszky ellen,
kinek végre is távoznia kellett, mire némi huza
vona s a tótlenül elvesztegetett március után
Kossuth helyettes fővezérré a hadsereg legnép
szerűbb emberét, Görgeyt nevezte ki. Az általa
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megindított támadólagos tavaszi hadjárat a hat
vani ütközettel kezdődött, melyet az osztrák főerővel vívott tápió-bicskei és isaszegi döntő csata
követett, amelyben Görgey az osztrák főhaderöt
Pest felé visszanyomta s azt a II. hadtestével
manövereztette, maga pedig hadserege zömével
a váczi, nagy-sallói és komáromi diadalok után
az erősen szorongatott komáromi várat mentette
föl az osztrák ostromzár alól. Görgey döntő had
járatának a mellékharctereken váló kiegészítése
volt, hogy Bem kisebb-nagyobb guerilla-harcok
után Nagyszebeni és Brassót bevette, az osztrá
kokat Erdélyből kiszorította, Pénzel pedig a rác
fölkelőket véres csaták után atiteli fensíkra szo
rította vissza. Április végén a Drávántúl kivéte
lével a magyar terület minden részében el volt
fojtva a nemzetiségi ellenforradalom és az osz
trák inváziós hadak a határszélekig űzettek
vissza. Ezt a dicsőséges eredményt a magyar nép
kizárólag önerejével érte el s ezzel újra megmu
tatta a világnak, hogy mint ezer év óta, most is
ő a magyar birodalomban az egyetlen tényező,
mely számbeli és értelmi erejénél fogva az ura
lomra hivatott.
A fényes tavaszi hadjárat közben és nyomán
azonban két nagy hibát követtek el a szabadság
harc vezérei. Az egyik politikai jellegű volt s az
ápr. 14-iki függetlenségi nyilatkozatban jelentke
zett, amelyet a radikálisok felé hajló Kossuth
meglepetésszerű államcsínnyel mondatott ki a
többség szándéka és érzése ellen. Kossuth a saját
nyilatkozata szerint a márc. 4-iki osztrák alkot
mányra válaszként siettette ezt a nyilatkozatot,
miután amárc. 4-iki császári charta Magyarorszá
got kitörölte az élő államok sorából. Az ápri
lisi függetlenségi nyilatkozat kétségtelenül nem
gyarapította a nemzeti ellenállás erejét, sőt az
egység és egyetértés szétrombolásával válság
elé állította a régi császári tiszteket, a nemzetet
pedig a béke lehetőségének meghiúsításával két
ségbeesett küzdelem elé állította. Nem idézte fel
az orosz beavatkozást, de e kétségtelenül forra
dalmi tény legitimálni látszott azt. A másik hiba
stratégiai jellegű volt, mikor Görgey az osztrák
hadsereg üldözésével felhagyván, győzelmes had
járatát Buda visszavételével (máj. 21.) koronázta
meg. A magyar szabadságharc ügye azonban
még sem a belső harctéren, hanem az európai
politikai helyzet megváltozásán dőlt el. A re
akció ugyanis Európaszerte diadalmaskodott; Ká
roly Albert szard király elhatározó vereségeket
szenvedett Radetzkytől Custozza és Novara mel
lett, minek következtében az ott eddig elfoglalt
hadsereg egy részét Magyarországba indíthatták.
I. Miklós orosz cár, részint az egykori szent szö
vetség politikai hagyományainak hatása alatt,
részint egy esetleges lengyel forradalom meggátlása céljából, továbbá, hogy az elkövetkezendő
balkáni válságra Ausztriát lekötelezze az orosz
politika iránt, máj. 22. Varsóban találkozott I.
Ferenc Józseffel és megindította hadait Magyar
ország ellen. A külföld, noha az angol ós francia
törvényhozásban történtek felszólalások a ma
gyarok javára, tétlenül nézte ezt a beavatkozást,
amely pedig az európai egyensúlyt is fenyegette.
Evvel elérkezett a végső mérkőzés, az utolsó
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Az abszolutizmus és a kiegyezés.
nagy próba ideje s a magyar kormány keresztes
háborúra hivta fel a nemzetet. 160 ezer honvéd
A haditörvényszéki rémuralommal egyidejűleg
állott szemben 200,000 orosszal és 175.000 osz kezdetét vette az új rendszer közigazgatási, igaz
trákkal, akiknek az élére a kíméletlen olasz ságszolgáltatási és belkormányzati szervezése,
országi szerepléséről hírhedt Haynau Gyula br. amely kolloktive egy névhez, Bach Sándor báró
táborszernagyot császári alteregóként állították. osztrák belügyminiszter nevéhez fűződött. Ót is
A roppant túlerő, a magyar haditervek össze a bécsi forradalom vetette felszínre, a torlaszok
visszasága, néhány népszerű és tehetséges tábor mellől került a miniszteri székbe, melyben a re :
nok kényszerű visszavonulása (Aulich, Damja negát vakbuzgóságával szolgálta az önkényes
nich), a közjogi alapnak lábuk alól való kicsúszása uralmat, amely az ő személyében összpontosult.
annyira csökkentette a honvédseregek összetar Nem ő adta az irányt, csak végrehajtotta. Mint
tását, hogy Görgeyén kivül képtelenek voltak hogy elvben még fennállt az 1849 márc. 4-iki:
helytállant Paskievics óriás tömegei előtt. A alkotmány, ennek megfelelően a magyar biroda
kormány Budapestről Szegedre tette át szék lom öt külön tartományra daraboltatott s a ka
helyét, miután Görgey hadseregét túlszárnyalták tonai diktatúrához képest főhadparancsnoki ke
(Zsigárd—Pered — Győr—Ács—Komárom); júl. rületekre osztatott. A kerület feje a katonai pa
31. a segesvári csatában Bem véglegesen elvesz rancsnok volt, aki mellett az idegenből importált
tette Erdélyt, úgy, hogy hadászati bázisnak szaba császári polgári biztos működött. Haynau bukása
1851 szept.-ben Albrecht f őhercegetneveztók
don csak a déli harctér maradt Vetter kishegyesi után
az anyaország kormányzójává, aki a 49-iki csá
diadala után (júl. 14), ahova Kossuth most az ki
szári alkotmány megszüntetése után öt kerületreösszes magyar haderők koncentrálását sürgette, (Pest,
Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad szék
ami az egyesült magyar hadseregnek akár Pas hellyel) osztotta lehetőleg úgy, hogy mindegyikben
kievics, akár Haynau ellen külön, lokális túl más-más nemzetiség érvényesüljön. A vármegyé
súlyt szerzett volna. A déli magyar hadsereg ket, mint kisebb közigazgatási egységeket a já
parancsnoka, Dembinszky azonban oly sebes me rásokkal együtt meghagyták, de a történeti fej
netekben vonult Czegléd, Szeged, Szőreg és a lődés mellőzésével új alapokon s a megyei tiszti
tiszai vonal feladása után Temesvár felé, hogy kar helyét idegenből beköltözött, kinevezett hiva
Görgey feldunai hadserege sikerült nyári vissza talnokok (Bach-huszárok, 1. Bach-korszak) fog
vonulásával és hősies küzdelmeivel nem volt lalták el. Az önkényes uralom e rendszere, amely
képes az egyesülést idején erőszakolni. Hozzá nek középponti kútfeje a birodalmi tanács és a
még Dembinszky nem Arad, hanem Temesvár felé birodalmi minisztérium volt, a bürokráciára, a
hátrált; aug. 9. Bem itt ütközött meg Haynau- katonaságra és a Thun-félo konkordátum és is
val s a temesvári katasztrofális vereség szükség kolai rendszabályok által a papságra támaszko
kép maga után vonta a minden oldalról körül dott, de elvitathatatlan, hogy a tervezőket bizo
vett Görgey világosi kapitulációját (aug. 13.). nyos jozeíinus hagyományok is vezérelték s hogy
(A hadi események méltatását és részletesebb is e közigazgatás és igazságszolgáltatás bár körül
mertetését 1. Szabadságharc).
ményes és pedáns volt, de megbízhatóbb és moder
Kossuth már a temesvári csatavesztés után, nebb a régi vármegyénél. Ezenkívül a Bach-rend
aug. 11-én minisztériumával együtt lemondott s szer léptette életbe az 1848-iki törvényhozás nagy
minden katonai és polgári hatalmat Oörgeyre ru vívmányait: a földtehermentesítést, a közteher
házván, Orsován át Törökországba menekült. A viselést, az általános jogegyenlőséget, az igazság
világosi fegyverletétel után a többi hadseregrészek szolgáltatást elválasztotta a közigazgatástól, a
és várak is meghódoltak, jobbadán az oroszok corpus jnris helyett behozta az osztrák polgári és
előtt; oki 2—5. közt Klapka komáromi várőr büntető perrendot, országutakat és vasúti vonala
sége is megegyezett az osztrákokkal és ezzel kez kat épített, folytatta a Tisza szabályozását, 1858.
detét vette a megtorlás. A cár csupán Görgeynek új pénzrendszert honosított meg. A tirannizmus
tudott kegyelmet szerezni, s a bosszútól lihegő lomtárából előkerült e régi fogásokkal azonban
udvari párt befolyása alatt az ifjú császár maga nem birták narkotizálni az országot s bár az erő
felelte aug. 26. Paskievicsnek, hogy nincs kegye szakos elnyomás enyhültével a zaklatottság és
lem. Haynau bakói művét okt. 6. Batthyány szenvedések helyét némi jólét és fásult nyugalom
Lajos grófnak, a legnagyobb magyar royalistá foglalta el, az egész rendszer úgyszólván a levegő
Treitschke, a hires német történész,
nak Mvégeztetéséveí kezdte meg; ugyancsak okt. ben lógott.
is konzervatív gondolkozású egyéniség,
6. Aradon a magyar hadsereg 13 tábornoka golyó maga
találóan jellemezte ezt a kormányzatot, amikor
és bitó által való halállal lakolt; összesen mintegy azt
mondotta róla, hogy «a kedélyesség és bestia500 halálos ítéletet hoztak, amelyből 114-et végre litás császári királyi vegyüléke». A szabadság
hajtottak. Nem az új kormányzat emberségesebb harc után az országra szakadó anyagi katasztrófa
gondolkodása okozta, hogy e szám nagyobbra (a Kossuth-bankók értéktelenné nyilvánítása 80nem nőtt, hanem az a körülmény, hogy a halálra millió forint kárt okozott) után lassan újból meg
Ítéltek nagyrésze külföldre menekült (1. Magyar indult a termelő munka, a nép hite és bizalma,
emigráció). A volt honvédség legnagyobb részét újra .éledezett. Az emigráció s különösen Kossuth
a császári seregbe sorozták s a rémuralmat angolországi és amerikai diadalainak nagy er
Haynau bukása sem szüntette meg (1850 jún. kölcsi sikerei fokozták a közvélemény önérzetét
8-án). 1854 júl. l-ig fenntartották az ostrom és kitartását. Ehhez járult még az a körülmény,
állapotot, a katonai törvényszékeket, melyek ir hogy amint a magyarság kezéből kiesett a szagalmatlanul végezték a visszatorlás kegyetlen
müvét.
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badság zászlója, a Habsburgok összes országaiban sem szóban, sem írásban, nem kereste az ud
véget ért az alkotmányosság s azok a népek és varral való összeköttetést, sőt az elől követke
tartományok, amelyek az udvart a magyar nem zetesen kitért «a legújabban elmúlt szomorú ese
zet ellen segítették, épp úgy a kényuralom rab mények után». Deák átérezte mindazt, amit —
szolgasága alá kerültek, mint a magyarok. Ki mint később mondotta — minden magyar em
tűnt, hogy a monarchiában az alkotmányos sza ber érez azok ellen, kik annyi életet és élet
badság és haladás legelső ós legszilárdabb tá örömet, annyi boldogságot feldúltak a hazában.
masza a magyarság s egyszersmind a leghatal De a honfibú dacára megőrizte elfogulatlanságát
masabb tényező, amely az orosz beavatkozásig s minthogy távolabbra látott, mint összes honfi
az összes nemzetiségi mozgalmakat s magát a társai, nyugalomra és türelmes kitartásra intette
császári hatalom föeszközét, a hadsereget is le őket. Programmja már ekkor a resíüutio in integtudta verni saját erejéből. Ez el nem hanyagol rum,& 48-iki törvények visszaállítása volt;'a
ható erkölcsi motoron kívül négy tényező segí konzervatívok mozgalmát sem nem támogatta,
tett rombadönteni a Bach-rendszert: a hazafias sem nem akadályozta. Kétségtelen, hogy Kossuth
konzervatívok befolyásuk segítségével a negy- szónoklatai és nemzetközi összeköttetései mellett
venhetes, a Kossuth vezette emigráció a negy Deák feddhetetlen jogérzete és klasszikus ke
venkilences s végül a nemzet nagy sokasága benn ménysége volt az a tényező, amely a magyar
a hazában az ő hegyeket megmozgató ellenállásá kérdést napirenden tartotta. Az abszolutizmus
val negyvennyolcas alapon akarta helyreállítani katonai, politikai, pénzügyi és morális megalá
az elkobzott alkotmány t. A többit pedi g elvégezte azzása után magyar ókonzervatívok közbenjárásá
osztrák külpolitika, amelynek vezetői (Sch warzen- val adatott ki 1860 okt. 20. a császári pátens (ok
berg, Buol) Poroszország megalázásával az oi- tóberi diploma), amely a monarchia államjogi
mtitzi egyezmény által s Oroszország cserbenha rendezésében törvényes alap gyanánt a pragmagyásával a krimi háborúban teljesen elszigetelték tica sanctiót elfogadta s ennek alapján a törté
az európai hatalmak közt Ausztriát. A fiatal ural neti alkotmány helyreállításának elvét hangoz
kodó maga is rálépett a koncessziók útjára: 1854 tatta. A törvényhozás jogát a császár az egyes
ápr. 24. nőül vévén Erzsébet bajor hercegnőt, tö tartoniánygyűlésekkel osztja meg, de az egész
meges amnesztiát engedélyezett, ismételten be birodalmat érdeklő közös ügyek (pénz, hitel, vám,
utazta M.-ot s a belkormányzat fékét minden vona bank, kereskedelem, államadósság, had- és kül
lon megeresztette. A császár!857-iki M.-i utazásá ügy) a birodalmi gyűlés elé tartoznak s ezeket az
hoz főleg konzervatív részről fellengős reménye ügyeket a birodalmi minisztérium intézi. Egész
ket fűztek. A döbliDgt remetének, Széchenyi Ist ben az októberi diploma az eddigi önkényes ura
ván grófnak ötletére 229 aláírással egy kérvényt lom helyett valami feudális-federalisztikus rend
terjesztettek az uralkodó elé a 47-es alkotmány szert akart teremteni s ennek megfelelőleg ala
visszaállítására. A magyar petition of rights-et kult a konzervatív magyar kormány (Vay Miklós
azonban a császár visszautasította és Albrecht báró kancellár, Mailáth György tárnokmester és
főherceghez leiratot intézett, amelyben kijelen Apponyi György gr. orszáebiró), a vármegyék
tette, hogy föltétlenül ragaszkodik a monarchia ben megkezdődtek a restaurációk, de sem a primostani kormányrendszeréhez. Bach viszont fél mási, sem az országbírói értekezleten, sőt Deák
hivatalos munkát (Eückblick) íratott a rendszer kihallgatásán sem történt semmi, ami a császári
dicsőítésére, ami Széchenyit annyira felháborí akaratot és a magyar álláspontot összehangolta
totta, hogy egy hatalmas német munkában (Eín volna. Eközben dec. 13. Schmeriing Antal lovag,
Blick auf den Rückblick) agyoncáfolta ós, vérig Bach egykori munkatársa, a magyar politikai
ostorozta a félhivatalos hazugságokat. Ám az törekvéseknek egyik legádázabb ellensége nevez
olasz-francia háború és a villafrancai béke, kapcso tetett ki vezető államminiszterró, mire 1861 febr.
latban az emigrációnak egyre fenyegetőbb sze 26. új császári pátenst bocsátott ki, mely részben
replésével, teljesen megbuktatta az önkényes kiegészítette az októberi diploma hiányait, rész
centralizmust: Bachnak távoznia kellett s helyét ben gyökeresen módosította zavaros határozatait.
Rechberg minisztériumában Goluchowski, majd Ezt a régi rendszert most liberális-centralista
Schmeriing foglalta el, de a kormányválság egy irányban akarta fentartani, megállapítván a kö
úttal alkotmány válságot is jelentett. A közszel zös birodalmi parlament szervezetét, melynek
lem villanyos átalakulását mutatta a protes képviselőházát az egyes tartománygyulések kül
tánsok egyházpolitikai viszonyait rendező csá dötteiből alakította meg (Magyarország 85, Hor
szári pátens ellen fölgerjedt nemzeti visszahatás, vátország 9, Erdély 26 képviselővel). így a, februári
Scitovszky hercegprímás jubileuma, a Kazinczy- pátens (1. o.) újabb rést ütött a jogfolytonosság
centenárium, az Akadémia palotájára megindult elvén, amelyre az ország azzal válaszolt, hogy az
gyűjtési mozgalom és kivált az a mélyen átérzett ápr. 2. összehívott országgyűlésre, melyet Ap
nemzeti gyász, amely Széchenyi öngyilkosságá ponyi mint kir. biztos nyitott meg, a 48-as tör
vények restituálását sürgető pártokat óriás több
nak híre nyomán betöltötte az egész országot.
E nemzeti tüntetéseknek, a passzív ellenállás ségre juttatta. Hogy az országgyűlés elutasítja
nak csöndes irányítója Deák Ferenc volt, aki a csonka alkotmányt, abban senki sem kételke
nek tekintélye az ötvenes évek végével ország dett : a válasz formája tehát merőben taktikai
szerte egyedülivé növekedett. Kehidáról 1854. kérdés volt, amiben a Deák által vezetett felirati
véglegesen a fővárosba költözködött s alakja a párt eltért a határozati párttól. Heteken át tartó
tűrés és szenvedés évei alatt a magyar nép szenvedélyes viták után, amelyeket a határozati
lelkében összekerült Kossuthóval. Nem izgatott párt vezérének, Teleki László grófnak tragikus
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halála (máj. 8.) szakított meg, a határozati párt
kisebbségre kárhoztatta magát s így elejét vette
annak, hogy az országgyűlés és a fejedelem kö
zött végleges szakadás támadjon. Az uralkodó
július 21-iki leiratában elutasította a magyar
országgyűlés követeléseit, do egyúttal kijelen
tette azt is, hogy nem szándékozik M.-ot beolvasz
tani, ha az egész birodalom egységét szolgáló
intézményeket elfogadják. Deák egy második,
kimerítőbb és részletesebb feliratban cáfolta a
császári közjog állításait, szabatosan megjelölte
a nemzeti kívánságok minimumát, azután nyelvé
nek magasztos egyszerűségével a történeti pá
tosz magaslatáról intézte búcsúszavait a nemzet
hez ós a fejedelemhez. «Ha tűrni kell — úgymond
— tűrni fog a nemzet csüggedés nélkül, mint ősei
tűrtek és szenvedtek, hogy megmentsók az or
szág jogait; mert amit a hatalom és erő elvesz,
azt kedvező szerencse ismét visszahozhatják,
de amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, maga
lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és
kótségos.B Az új feliratra válaszul az uralkodó fel
oszlatta az országgyűlést, amely ez ellen aug. 21.
Deák javaslatára ünnepélyesen óvást emelt. Még
az országgyűlés alatt megbukott a Vay-Mailáthkormány s helyét a bürokratikus Forgách-Pálffy
Mór k-i éle kombinációnak engedte át. Az alig egy
évig tartó alkotmányosságra megint beköszöntött
az önkényuralom, katonai exekúció, egyszóval a
provizórium.
Az új rendszer, melyet Schmerling saját képére
formált, megmételyezte a magyar közigazgatást,
mert fölélesztette benne a múlt idők legromlottabb
hagyományait. A Bach-huszárok ugyanis már a
megyék visszaállítása után elhagyták az orszá
got s helyüket olyanok foglalták ei, akiknek kellő
erkölcsi és értelmi képességük nem volt s mert
a kormány kénytelen volt tisztikarát szedett-ve
dett elemekből összeállítani, szabad kezet ongedett
a közpénzek ós adók kezelésében és a közönség
kizsákmányolásában. Az 1863-iki nagy aszály
enyhítésére alig találtak egyéb expedieiist a sta
tárium kihirdetésénél. Az írók sajtóvétség miatt
fogházbüntetést szenvedtek, az Alinássy Pál-féle
összeesküvést nagy dobbal, lármával véresen el
fojtották. Ámde a Schmerlingnek tulajdonított
híres mondás, hogy t. i. ők várhatnak, nem volt
egyéb hiú önámításnál. A külpolitikában szinte
döntő fordulatok előestéje volt ez a néhány év:
az olasz egységi mozgalom Garibaldi alatt nem
volt hajlandó Nápoly meghódításával megálla
podni ; a schleswig-holsteini háború még egy tá
borban találta ugyan Ausztriát ós Poroszországot,
de a tartományok hovatartozásának kérdése nem
csak a német hegemónia és a német nemzeti egy
ség ügyét vetette föl, hanem dűlőre kellett, hogy
juttassa M. dolgát is, akár az emigránsok, akár
Deák politikája alapján. Deáknak Lustkandl
könyvét cáfoló közjogi müve bebizonyította, hogy
a nemzet a jogfolytonosság elismertetéséből nem
engedhet, a Pesti Napló híres húsvéti cikke (1865
ápr. 16.) viszont azt mutatta, hogy törvényes jo
gainak helyreállítása fejében a nemzet kész a
monarchia érdekében a pragmatica sanctio alap
ján a 48-as törvényeken oly múdositásokat vé
gezni, melyek az alkotmányos kiegyezést meg
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könnyítik. Az uralkodóra nemcsak Deák fejte
getései és a külpolitikai feszültség voltak nagy
hatással, hanemr Erzsébet királynénak a magya
rok iránt megn5 ilatkozó szimpatikus tüntetései
is. Jún. 8. Pestre érkezett az uralkodó, felfüggesz
tette az ostromállapotot, mire Schmerling beadta
lemondását. Az új hatalmasok, Mailáth György
és Sennyey Pál báró már Deák tudtával vállaltak
hivatalt a kiegyezés előkészítésére s az ő kíván
ságára törtónt az országgyűlés összehívása 1865
dec. 10-re, miután a februári pátenst időközben
felfüggesztették. Másrészt ugyanekkor az ural
kodó felszólította a horvát országgyűlést, hogy a
magyar országgyűlésen való kópviseltetésről
gondoskodjék, a Sehmerling-féle törvénytelen
erdélyi országgyűlést feloszlatta és az 1791-iki
erdélyi törvények alapján Kolozsvárra nov. 26-ra
új országgyűlést hívott össze, hogy az unió ügyét
tárgyalja. Noha az új országgyűlés lényegesen
kedvezőbb auspiciumok közt nyílt meg, mint az
1861-iki, a dec. 14-iki trónbeszéd még nagyon
távolmaradt Deák álláspontjától, ki az új képvi
selőházban már föltétlen ura volt a többségnek.
Deák a munkatársak (Andrássy Gyula gr., Kemény Zsigmoná,£öívös József, Lónyay Menyhért,
Csengery Antal, Trefort Ágost) és a nagy nemzeti
közvélemény biztos támogatása mellett erélyesen
vette kezébe a kibontakozás ügyét, ismét maga
szerkesztette a válaszfetiratot, melyet hosszú viták után 1866 febr. 26. az országgyűlés elfogad
ván, másnap nagy küldöttség által terjesztette az
uralkodó elé. A felség válasza azonban lúdeg ós
visszautasító volt. Mindazonáltal Deák indítvá
nyára a képviselőház 67 tagú bizottságot küldött
ki, mely az Ausztriával közös viszonyok rende
zésére részletes javaslatokat készítsen, maga a
Ház pedig egy Deák által fogalmazott feliratban
cáfolta meg a császár érveit. A kiegyezés vaj adó
ügyét azonban egyelőre eltemette a porosz-olaszosztrák háború, mire az országgyűlés jún. 26. elnapoltatott: Az új háborúban Ausztriának kettős
támadás ellen kellett védekeznie, mert Olaszor
szág kezet fogott a német egységért küzdő Porosz
országgal. Mindkét állam érintkezésbe lépett a
magyar emigrációval,melynekazonbannom jutott
szerep az eldöntésben. Az olasz csatatereken ki
vívott diadalok (Custozza, Lissa) felcsigázták, a
csehországi vereségek (Sadova) azonban lelohasz
tották Ausztria reménységeit. Az aug. 20. meg
kötött prágai béke véget vetett a Habsburgok és
Hohenzollernek százados vetélkedésének: Ausztria
kilépett a német szövetségből, amelynek vezérsége Poroszországra szállt. A német és olasz
egység kialakulása új hatalmi rendszernek ve
tette meg alapját Európában: Ausztria, feladván
a régi német-római császárság hag3'ományaiból
táplált igényeit, kénytelen volt a magyar kérdés
végleges rendezésével új hatalmi konjunktúrákat
szerezni. A kiegyezés azonban még így is nehe
zen haladt előre: a régi konzervatívok, a centra
listák, a régi katonai párt, a cseh feudálisok,
Albrecht főherceg és az udvari kotéria mindent
elkövettek, hogy a tárgyalások zátonyra jussa
nak. Ekkor azonban Andrássy, aki Deák helyett
a közvetítést vállalta s kit utóbb maga Deák
ezért providenciális embernek nevezett, onnan ka-
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pott segítséget, ahonnan senki sem várta: Beust
Ferdinánd gr. külügyminiszter sürgette a magya
rokkal való kibékülést, hogy a kiegyezés után
annál buzgóbban ápolja revanche-terveit. 1867
febr. 17. Ő Felsége kinevezte Andrássy Gyula
grófot M. miniszterelnökének és megbízta öt a
kabinetalakítással. A kiegyezést már az új kor
mány (Eötvös, Wenkheim Béla, Lónyay Meny
hért, Gorove István, Horvát Boldizsár, Miké
Imre gr., Festetics György gr.) hozta tető alá
Deák támogatásával: máj. 29. a Ház elfogadta
a 67-es bizottság javaslatát s a szentesítés után
jún. 8. riadó öröm közepette megtörtént a koro
názás. Nemzeti ünneppé vált e nap, melyen az
ősi uralkodóház és a magyar nemzet ismét kezet
fogott egymással s kölcsönösen fátyolt vetve a
múltra, közös munkára egyesült. Deák esak mint
egyszerű képviselő vett részt a koronázáson:
miniszteri tárcát nem vállalt, semminemű kitün
tetést el nem fogadott, egyszerű polgár maradt,
kinek alakját azonban annál ragyogóbban övezte
az emberi nagyság glóriája.
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nosságot (LIII.) az 1848-iki törvény alapján és
meghozták a népiskolákról szóló törvényt ia
(XXXVIII.). Ez azonban éppen nem volt kielégítő,
mert a protestánsok felekezeti autonómiája érdeké
ben nagyon is megnyirbálta b. Eötvös Józsefnek
az egységes állami iskolára cóizó javaslatát. Ha
ehhez még hozzávesszük a véderöről és a honvéd
ségről szóló, az általános védkötelezettség elvén
alapuló törvényeket (XL., XLI.) és az Erdély egye
sítését szabályozó törvényt (XLIIL), világossá
válik, mennyire «munkás többség» volt a Deák
párt, igaz, hogy részben kényszerítő körülmények
között. Megkezdte munkáját a delegáció is. Az
ellenzéki követek a közös miniszterek birodalmi
címe miatt kiléptek a- különben sem népszerű tes
tületből ós akkor sem tértek vissza, midőn Ő Fel
sége 1868 nov. 14-én a monarchiát, a való hely
zetnek megfelelően, Auszlria-Magyarország-nak
nevezte el.
Az 1869-iki tavaszi választás kemény próbára
tette a pártot és a kormányt. Kitűnt, hogy a szín
magyar vidékek ninesenek megelégedve a ki
egyezéssel ; még Pest is részben ellenzéki követe
A kiegyezés megvédése, a Deák-párt
ket választott. A kormány többsége nagyobbára
munkája s bomlása.
a nemzetiségi vidékekről és Erdélyből került ki.
Az új kormánynak alig jutott néhány mézes egyebütt csak a klérus, a főnemesség és a polgár
hete. Meg kellett még kötnie Ausztriával a gazda ság vagyonosabb része támogatták. De Deák és
sági kiegyezést, megállapítani a közös ügyek költ Andrássy tekintélye meg nem ingott és az ország
ségéhez való járulást (kvóta), megszavazni az gyűlés folytathatta a reform munkáját. Legfon
ausztriai államadósság kamatai fizetésére szolgáló tosabb alkotása a bírósági szervezet, mely a tör
összeget (évi 32 millió frt). Csupa oly ügy, meg vénykezést elválasztotta a közigazgatástól és így
erősítette a 48-as alapon álló, vagy a kiegyezés a megyei életet is szűkebb határok közé szorította,
től idegenkedő pártok ellenzékét. Kossuth már a az állam hatáskörét pedig lényegesen kiterjesz
koronázás előtt (máj. 22-én) Parisban kelt leve tette. Hozzáfogtak a megye rendezéséhez is, melyet
lében jogfeladással vádolta Deákot ós tekin a baloldal, félve a kormány túlhatalmától, régi ál
télyével erősítette a szélsőbal függetlenségi pár lapotában szeretett volna fentartani, de e téren
tot, a Tisza s Ghyczy vezetése alatt álló balközép csak fél munkát végeztek. A porosz-francia háború
pedig, mely nem hajlott Kossuthhoz, de nemzeti se kitörése véget vetett e reformoknak, az ausztriai
reget óhajtott, erős gyökereket vert a birtokos köz viszonyok visszahatása pedig, mivel ott szláv
nemesség körében és az értelmiségben. Több vár áramlat kerekedett felül, magát a kiegyezést is
megye (Heves, Komárom, Szabolcs) megtagadta veszélyeztetni látszott. Andrássy gátat vont a
a kormánytól az engedelmességet. Andrássy azon szláv árnak, de Hohenwarttal Beust is megbukott
ban helyreállította a kormány tekintélyét és a és helyét a magyar miniszterelnöknek kellett el
Deák-párt az országgyűlésen elég erős volt ahhoz, foglalnia (1871 nov.). Nem volt meg ekét példányhogy az új intézményeket megvédje és némely ban>r, mint Deák óhajtotta volna ós Lónyay Meny
szükséges reformot is keresztülvigyen. Még a hért, az új miniszterelnök, minden kiváló tulaj
koronázás előtt megtörtónt az 1848-iki törvények donsága és nagy képzettsége mellett sem volt fel
szükséges változtatása: a nádorválasztás elha ruházva előde vonzó erejével és tekintélyével,
lasztása bizonytalan időre (Vlí.), az országgyűlés úgy hogy az ellentétek mindjobban kiélesedtek.
feloszlatásának szabályozása (X.), a nemzetőrségi Az ellenzék a korrupció vádját emelte a kormány
törvény felfüggesztése. Az óv végén szavazták és pártja ellen. Az új vasutaknak részben magán
meg a zsidók politikai egyenjogúságát (XVII.). érdeket szolgáló irányzása, az építkezéseknél elő
Már előbb felvették az első kölcsönt vasút és csa forduló túllépések (központi vámház előirányzata
torna építésére: 150 millió frankot. 1868-ban meg 800.000 frt, költsége 3,800.000 frt), egyre tápot
állapították a budgetet (130 millió frt.), majd az nyújtottak e vádnak és maga Beák is, ki eleinte
1869. évi budgetet is (185 millió frt; magyar ál őszintén örvendett a gazdasági fellendülésnek, ké
lamadóssági kamat még nem szerepel benne, sőbb elfordult a koncessziók körül folyó vásár
•csak a földtehermentesítésé). Meghozták az adó- ós tól, melynek árát az ország adta meg. Az első kö
jövedék-törvényeket, szabályozták a polgári per vér évek után, melyekben a magyar gabona és
rendtartást és a kisajátítást. A szőllőváltsággal a liszt meghódította az európai piacot, gyöngébbek
feudális jogok egy maradványát szüntetik meg. következtek és az adóhátralék jelentősen nőtt. A
Hosszas alkudozás után megállapították az egyez kormány választási törvényjavaslatában az adót
séget Horvátországgal (XXX.) ós a nagyon liberá nem fizetőket meg akarta fosztani joguktól, de az
lis nemzetiségi törvényt (XIIV.), mely azonban a ellenzék ezt a javaslatot «agyonboszclte». Az
íúlzó románokat és szerbeket mégsem elégítette ki. 1872-ik évi választás tehát a régi törvény alap
•Szabályozták a keresztény felekezetek közti viszo ján ment végbe. A kormánypárt vesztegetéssel és
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erőszakkal pótolta a népszerűség hiányát és el Európa minden nagy pénzpiaca. Egyéb reformok
keserítette az ellenzéket, a nélkül, hogy megtör közül főleg a törvényhatóságok rendezése, mely
hette volna. E hangulatnak esett áldozatul Lónyay. nek a szász autonómia (egyetem) is áldozatául
Csernátony Lajos a képviselőházban kijelentette, esett, az új büntető törvény (Csemegi-kódex, 1878hogy mikor az ország elszegényedik, miniszter V.) érdemelnek említést. A folyton fenyegetőbb
elnöknek nem szabad gazdagodnia. A vád nem külügyi helyzet mellett a gazdasági kiegyezésvolt alapos, a többség bizalmat szavazott a kor megújítása is nagy munkát rótt a kormányra.
mánynak, de Lónyaynak mégis távoznia kellett. Midőn Ausztria miben sem akart engedni, Tisza
Utódai, Szlávy és Bittó sem voltak szerencséseb 1876-ban lemondott, de a király nem fogadta el
bek. A Deák-párt minden ereje kimerült a kiegye lemondását. Az Ausztriával folyó alkudozások
zés védelmében, komoly reformról már csak Deák eredménytelensége miatt előbb báró Simonyi La
Ferenc beszélt, midőn 1873 jun. 28-án az egyház jos kereskedelmi miniszter vezetése alatt vált ki
politikai kérdések egész összességét óhajtotta a egy csoport a kormánypártból és független sza
«szabad egyház a szabad hazában» elvének alap badelvű párttá alakult. Majd egy más csoport isján megoldatni. Az 1873 máj. 9-én beállott pénz kilépett, Szilágyi és Bittó vezetése alatt, de nem
ügyi krizis (krach) és azon óv rossz termése tel alakított külön pártot. Az ország törökbarát ésjesen tönkretették a már különben is zilált flnán- muszkaellenes volt, Andrássy és Tisza ellenben
ciákat. Csak uzsorakamatra lehetett rövidlejá óvakodtak a muszka háborútól, sőt előkészítették
ratú kölcsönt kapni. A képviselőház 21-esbizottsá Bosznia okkupációját. Az új választás éppen azon
esett, melyekben a huszárok eleste Maggot választott, mely a kétségbeejtő helyzet orvos napokra
köztudomásra jutott és a hangulat egészen
lásának módjai fölött tanácskozzék és igy maga lájnál
vált (1878 aug.). Tisza Debreis kifejezte, hogy a kormány képtelen a vezetésre. kormányellenessé
czenben megbukott, a szélsőbal nagyon megerősö
Deák betegségével a párt egysége is megszűnt. dött és a szabadelvüpártból kilépett csoportok, me
Lónyay személyes pártot gyűjtött (vacsorapárt), lyekhez az okkupáció miatt Hodossy és Ernuszt
báró Sennyey Pál pedig a pártnak konzervatívabb is csatlakoztak, a Sennyey-párttel egyesülve,
elemeit igyekezett csoportosítani. Az örökké töp gróf Apponyi Albert és Szilágyi Dezső vezetéserenkedő Ghyczy néhány hívével a Deák-párthoz alatt a számos és igen jelentékeny ú. n. eggesült
csatlakozott, hogy a pénzügyön segíthessen, de a majd mérsékelt ellenzéket alkották. Széli Kálmánr
képviselőház nem volt hajlandó a tőle javasolt pénzügyminiszter visszalépett, mert a mobilizáfényűzési adókat megszavazni. Már attól kellett ció költségeitől féltette a budget egyensúlyát. A
tartani, hogy a magyar állam fennállását is ve hajdan oly hatalmas többség egy szavazáskor ket
szélyezteti fentartásának gazdasági lehetetlen tőre zsugorodott össze. De Tisza kitartott, pártja
sége: a financiális tönk. Ékkor Tisza Kálmán zöme tovább is ragaszkodott hozzá, s minthogy
1875 f ebr. 3-iki beszédében kijelentette, hogy « elveiBoszniasorsán változtatni úgy semlehetett.lassanfentartásával» kész a kiegyezés terére lépni, kint a közvélemény belenyugodott az obkupációba.
hogy az ország bajain segíthessen. Ezen az alapon Most már félénken bár, mert a «quieta non movere»
jött létre a Deák-párt és balközép nagy többségé volt alapelve, reformokba is fogott. A kereszté
nek fúziója: a szabadelvű párt. Tisza mint belügy nyek és zsidók közti házasság javaslata meg
miniszter lépett báró Wenckheim Béla kormá bukott ugyan a főrendiházban, de a középiskolai
nyába. Pártjának nagyobb része követte, csak ke javaslatból, mely az állam jogát a felekezeti intéze
vesen csatlakoztak a szélsőbalhoz. Másrészt a tek felügyeletében biztosította, törvény lett (1883).
konzervatív és klerikális elemek báró Sennyey Pál Az antiszemita áramlat, mely a vérvádhoz és a
vezetése alatt szintén külön kis párttá tömörültek. tiszaeszlári perhez vezetett, e per befejezése után,
melyben Kozma Sándor főügyésznek és Eötvös
Károlynak volt főérdeme, apadni kezdett. Hor
Tisza Kálmán és a szabadelvű párt.
A kiegyezést a külföldi helyzet, az a belátás, vátországban, hol már 1871-ben zendülés tört kiT
hogy M. nélkül, vagy éppen ellene, nem tartható melynek a gyönge kormány 1873-ban, a horvát
fenn a nagyhatalmi állás, fogadtatta el a dinasz szavazatokmeguyerése végett, újabb engedménye
tiával és az attól nagyon vonakodó Ausztriával, ket tett, Bosznia megszállása és a szláv hege
mely nem is cikkelyezte be szószerlnt az 1867. évi móniára való kilátás nagyon megerősítette a ma
Xll.t.-c.-et. A Deák-párt kormánya alatt nagyobb gyarellenes ellenzéket. Az tmionista párt meg
bonyodalom nem fenyegette a monarchiát és ez a bukott, a nemzetipárt kormányzása alatt szaba
terjedt egyházban, iskolában, irodalomban az
kedvező helyzet megengedte a rossz gazdálkodást, don
elszakadási szellem, mely az egyezséggel és annyi
az erőfecsérlést, majd a kormányok gyöngeségét törvénnyel
ellentétben, Horvátországban külön
is. De midőn Oroszország szándéka, dűlőre hozni államot látott.
lS83-ban Zágrábban letépték a
a balkáni ügyeket, egyre nyüvánvalóbb lett, szük magyar állam törvényes jelvényeit. Tábornokot
ségessé vált az erős kormány. Tisza erős kezé kellett oda küldeni kir. biztosi hatalommal és az
nek és a fúziónak köszönhető, hogy a monarchia új bánnak, gróf Khuen-Héderváry Károlynak
az orosz-török háborúval járó rázkódást megren csak nehezen sikerült helyreállítani a rendet és
dülés nélkül állhatta ki. Mindjárt az első válasz biztosítani az egyezséghez hű párt többségét.
tás, 1875 nyarán, roppant többséget biztosított a
kormánynak, melynek élére Tisza lépett, meg
tartván a belügyminiszteri tárcát. Egyelőre az
Azóta rendes volt az állapot, folytonos a fejlő
államháztartás rendezése volt a legfőbb feladat. dés. Az 1881-iki választás, majd az 1884-iki és
Az állam hitele megerősödött, az államadósság 1887-iki nagy többséget biztosítottak Tiszának, a
egységes lett, a 6°/0-os aranyjaradékot elfogadta «generálisnak». Az országos kiállítás (1885) nyil-
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vánossá tette a kormányzása alatt elért eredmé a nemzetet egy dicső reménységétől fosztotta meg. •
nyeket és az egyesült ellenzék, mely, mint a ki A kormány visszavonta a javaslat sérelmes pont
egyezés alapján álló párt, kormányképesnek vélte jait és törvény lett belőle, de Tisza régi tekintélye •
magát, kilátásait egyre csökkenni látta. 1885-ben már nem állott helyre. Midőn a honossági törvény
nagy viták után és miután a kormány lényeges tárgyalásakor az ellenzék arra mutatott, hogy
engedményeket tett a konzervatív és klerikális annak megállapítása szerint Kossuth megszűnnék.
iránynak, törvénnyé vált a főrendiház reformja. magyar állampolgár lenni, Tisza azt válaszolta,
Báró Sennyey Pál országbíró lett s a régi voltá hogy annyi város díszpolgárának polgári joga két- ból nem sokát vesztett főrendiháznak elnöke. A ségbe nem vonható. Minisztertársai, élükön Szi
szabadelvűnek nevezett párt nemcsak közjogi, ha lágyi Dezsővel, nem értettek egyet a magyará
nem társadalmi tekintetben is konzervatív irányt zattal és a miniszterelnök lemondott (1890 mára
vett. 1886-ban újra reformálták a megyét, 1887. 15.). Tizenöt évi kormánya egyike azon kevés sza- 5 évre hosszabbították meg a képviselőház ciklu koknak történetünkben, melyekben folytonos volt.
sát, drágítva ezzel a ritkábbá váló választásokat. a haladás és a nemzet erősödése. És érdeméből
Az erős, céltudatos kormányzás, az adótör keveset von le az a vád, hogy pártja tagjaival'.
vények szigorúbb végrehajtása, mindenekfölött szemben nagyon is engedékeny volt és így elnézte"
a nagyobb szakértelem és lelkiismeretes munka a korrupciót. Ő maga mindenesetre ment maradt e'
megtermetté gyümölcseit a pénzügy terén is. Az bűntől. Bámulatos taktikai tehetségének hasznát
ország megfizette a nagyobb adókat is, belenyugo vette az ország is, mert ily hosszú időn át, nagyon
dott a dohányjövedék gyarapításába, sok száz súlyos körülmények közt is, ment maradt a na
millión magához váltotta a földbirtokosoktól a gyobb rázkódásoktól. Tudott parancsolni: «a ma
korcsmai regálét, melyet 1848-ban «mint a veszett gyar pedig elégedetlen, raisoniroz, de engedel
fejsze nyelét hagytak meg a jó táblabiráknak». meskedik annak, ki parancsolni tud». (Pulszky
Baross Gábor közlekedési miniszter az állam Ferenc).
részére megvásárolta a fontosabb vasúti vonala
kat, behozta az egységes zónarendszert és cél Az egyházpolitikai törvények és a parla
menti válság.
szerű tarifák által is előmozdította a forgalmat. A
helyi, vicinális vasutak hálózata is kiépült, bár
A kálvinista Tisza, a gentry természetes vezéremeglehetős visszaélések árán. Tisza magára vál után ismét katolikus, konzervatív hajlamú főúr
lalta a pénzügy vezetését, de az egyensúly helyre következett: gróf Szápáry Gyula. De miniszté
állításában, sőt később jelentékeny fölöslegek riuma a régi, csupa tetterős, nagyratörő férfiak
gyűjtésében államtitkára, majd pénzügyminisz ból álló ; az ellenzék vérszemet kapott a hatal
tere, Wekerle Sándor is nagy érdemet szerzett. mas kormányelnök bukása által; a többség jelen
Az állam tekintélye kint ós bent növekedőben volt. tékeny része pedig Tiszának maradt híve. Az új
Még az annyira kényes katonai kérdés sem volt kormány a közigazgatás reformját, államosítá
képes Tisza állását megingatni. Janszky tábor sát tűzte ki céljául, melyet a mérsékelt ellenzék
nok beszéde (1. Janszky-ügy) következtében le és különösen Grünwald Béla, minden baj panamondott ugyan, de a kiráiy azon nyilatkozata, ceájának tartott. De már a törvényjavaslat elő
hogy alkotmányos uralkodónak hadserege sem készítésénél kitűnt, hogy Apponyi és pártja csak
lehet más érzületű (1886), lehetővé tette neki az alapelvet, de nem a kivitelt illetőleg ért
az ügyek további vezetését. Az 1887-iki új gazda egyet a kormánnyal, a szélsőbal pedig nyíltan
sági kiegyezés Ausztriával teljessé tette a pari obstruált. Szápárynak meg kellett elégednie az
tást az osztrák-magyar bank igazgatásában is. elvnek törvénybe iktatásával; a javaslat többi
1889-ben az uralkodó meghagyta, hogy M.-ra részét visszavonta. Még nagyobb kudarc volt reá
tekintettel, az összes közös intézményeknek, a nézve azon tervének bukása, hogy 1891 nov. 1-én
hadseregnek is, császári és királyi legyen a címe. megkoszorúzzák Hentzi emlékét, a tisztikar vi
Ez az emelkedés fokozta a nemzet öntudatát. Egy szont a honvédek emlékét. Ez a teljes kiengeszte
részt a kormány, mely 1888-ban Szilágyi Dezső lődést jelentette volna, a császári és a magyar tör
belépésével megerősödött, határozottan a refor téneti hagyomány egybeolvadását, az örökös kato
mok terére lép. másrészt az ellenzék, élén gróf nai sérelmek végét. De e tervnek sem a mérsékelt,
Apponyival, akiegyezésben foglalt nemzeti jogok sem a szélső ellenzéket nem lehetett megnyerni.
érvényesítését követeli mind erősebben. Midőn Az 1892 januárban végbemenő választás meg
1888 őszén a véderőjavaslat jutott a képviselőház erősítette Apponyi táborát, mely a «nemzetipárt»
elé, ennek 14. és 25. §-ai nagy ellenzést okoztak. Az nevét vette fel. A kormány tehetetlen volt, ez a
elsőben ugyanis M. az a joga, hogy évről-évre álla nagy szónok ragadta magához az iniciativát az
pítsa meg az újoncok számát, nem volt eléggé ki országot különösen az eíkeresztolések miatt iz
domborítva, a másodikban pedig az önkéntesi egy gatottságban tartó egyházpolitikai kérdés meg
évnekkettőre való hosszabbítása volt bizonyosese oldásában. 1892 máj. 27-iki beszédében, utalva a
tekben kilátásba helyezve. A katonai kérdés egész nemzetet lenyűgöző felekezeti szenvedélyre és a
keserűsége és szenvedélye élénkítette a vitát, házassági válás körmyűségére (különösen az uni
melyben a miniszterelnököt fenyegető utcai de táriusoknál), mely hazánkat ccEurópa szemetének
monstrációk is támogatták az ellenzéket. Még lerakodóhelyévé tettes, gyökeres orvoslást sür
gróf Andrássy Gyula is kifejezte a király előtt getett. Ez nem lehet más, mint a lelkiismeret és
aggodalmait. A szinte beláthatatlan bonyodalom vallás szabadsága elvének teljes elismerése, te
nak egy szörnyű csapás híre vetett végett: Rudolf hát a katolikus autonómia, a zsidó egyház recep
trónörökös váratlan halála (1889 jan. 30-án),mely ciója, a családi és házassági jog egységes, állami
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rendezése. Oly nagy és mély volt e beszéd ha-,'. selöház volt elnöke, egyaránt birta a király é3 a
tása, hogy a kormánynak kellett e mozgalom többség bizalmát. A régi kormányból csak Fejér
élére állania, ha nem akarta, hogy az ellenzék túl váry maradt meg, az új miniszterek (báró Jósika
szárnyalja. Szápáry a polgári házasságot csak Sámuel,I/itkácsLászló,Darányi, Wlassics) elnö
megengedte (fakultatív), do minisztertársai a kö kük vezetése alatt egységesebben működtek, mint
telező polgári házasság mellett nyilatkoztak, még az előbbi kormány és bebizonyították hivatottsábáró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter is, ki gukat. Minthogy Bánffy fel volt hatalmazva új
hosszú évek óta a király különös bizalmának ör főrendek kinevezésére, a főrendiház ellenzése
vendett. Szápáry visszalépett, helyét YVekerle megtört és az egyházpolitikai javaslatok tör
Sándor foglalta el; az első polgári születésű vénnyé váltak. Bizonyára szükség volt e törvé
miniszterelnök. Gr. Csáky Albin, vallás- és köz nyekre, de e kérdések felvetése még táplálta a
oktatásügyi miniszter Szilágyi Dezsővel kidol különben is oly erős felekezeti szellemet. Ugyan
gozta a kötelező polgári házassági törvényjavas azon időben Bécsben a klerikális keresztényszo
latát, melyet az új kormány programmjába ikta cialista-párt kerekedett felül, Luegerrel élén és
tott. Egy ideig úgy látszott, mintha Apponyi is nálunk is megalakult a keresztény néppárt, gróf
csatlakozhatnék a kormányhoz, de mivel feltétel Zichy Nándor vezetése alatt, mely az egyház
gyanánt a nemzeti jelvények használatát tüzto politikai törvények revízióját tűzte ki feladatául.
ki a katonaságnál, e csatlakozás meghiúsult és A reform legvilágosabb bizonyítása volt M. belső
Apponyi pártja nagyobb részével a fakultatív függetlenségének, hisz Ausztria akkor épp ellen
polgári házasság mellett foglalt állást. Viszont, kező irányra tért. De az a feltevés, hogy az udvar
.Kossuth közbelépésére, a szélsőbal túlnyomó része ellentétben áll hazánkkal, már is növelte a nem
Eötvös Károly és Justh Gyula vezetése alatt e zetiségek oppozicióját. Ekkor kelt az oláh és
kérdésben a kormányt támogatta. Erre annál szász memorandum. Bánffy jó magyar volt:
nagyobb szüksége volt Wekerlének, mert a több senki nálánál a nemzetiségeket jobban megfé
ség igen jelentékeny konzervatív árnyalata, élén kezni nem tudta. A román nemzeti bizottságot
gróf Szápáryval, kilépett és a vitában Apponyi- feloszlatta, a magyar helynevekről szóló törvény
hoz csatlakozott. A szélsőballal való szövetsége az ő műve; a honvédtiszti képzés fejlesztése az
Wekerle állását az udvarral szemben nagyonmeg- ő érdeme. Anyagi tekintetben fontos tény volt a
nehezítette. Udvar, főpapság, főnemesség, nemzeti Vaskapu hajócsatornájának Ünnepélyes meg
ségek szövetkeztek a reform megakadályozására. nyitása, Ő Felsége által, Károly román és Sán
De a magyarság, polgárság, parasztság egyaránt, dor szerb király jelenlétében. De azért már is
fényesen tüntetett a haladás elve mellett, úgy, ingott valóban szabadelvű kormánya alatt a talaj.
hogy az alkotmányos király még sem vonta meg a Sokan, kiket a harc heve elragadott, később, a
javaslattól beleegyezését. A nagy kérdés megol nehézségeket látva, túlságos radikálisoknak tar
dása, midőn annyi nehézség tornyosult a nemzeti tották a változásokat és már Bánffy alatt eler
akarat törvényes megnyilatkozásának útjába, nyedt a reformnak előbb annyira erős vágya és
nagy izgatottságot okozott. Ez izgatottság köze érezhető lett a klerikális visszahatás. Ennek egy
pette történt Kossuth Lajos halála Turinban jelensége volt Agliardi bécsi pápai nuneius ma
(189í márc. 20-án), hazahozatala a főváros által, gyar útja. Midőn az új törvények ellen izgatni
temetése, melyen legalább félmilliónyi ember kép kezdett, Bánffy gróf Kálnoky Gusztáv külügy
viselte az egész, «apját» gyászoló M.-ot. Jókai miniszterhez fordult, tiltakozzék Rómában az
Mór remek szavai szerint arévpartba tért a gálya» illetéktelen beavatkozás ellen. Kálnoky ezt meg
• és ez utolsó útjában tűnt ki, mily mély nyomot szán tagadta és válság állott be. A király döntött.
tott a magyar szívben. Az egyházpolitikai reform Bánffy megmaradt, a különben nagyon eszes
ban Deák hagyománya egyesült Kossuthóval, de külügyminiszternek távoznia kellett. Helyébe gróf
a nemzeti érzésnek ez a hatalmas kifejezése, bár Goluchowski lépett. így érvényesült a magyar
semmikép sem ütközött a király iránti őszinte állam tekintélye külügyi téren is (1895 máj.).
hűségbe, mégis megrendítette a király bizalmát
kormánya iránt. A képviselőház nagy többséggel
A honfoglalás millenniuma közeledett. A lezaj
elfogadta a kötelező polgári házassági javaslatot, lott nagy harcok után gróf Apponyi Albert «Isten
de a főrendiház húsz szóval visszavetette. Wekerle békéjét* (treuga Dei) ajánlotta fel az 1896-iki
új főrendi tagok kinevezését javasolta a többség ünneplő évre. Az ezeréves M. nemcsak múltjára
megszerzése végett, de nem érve célt,' lemondott nézhetett vissza büszkén, bizalommal tekinthe
(1894 júl.). A király gróf Khuen-Hédérváry bánt tett a jövőre is. Az országos kiállítás mutatta a
jelölte a miniszterelnökségre, de a szabadelvű haladást anyagi és szellemi téren egyaránt. A
párt Darányi indítványára kijelentette, hogy parlamentben rendíthetetlennek látszott a több
nem tartja parlamentárisnak, hogy a főrendi ség és benne a kormány vezetése. A magyar ál
ház buktathasson kormányt, melynek a kép lam egységesebb, erősebb, mint valaha, Mátyás
viselőházban többsége van. így Wekerle kor óta. Az osztrák zavarokkal szemben, hol 1895.
mánya megmaradt, csak gróf Csáky, kit az óta botrány botrányt ért és minden parlamentáris
•egész bonyodalom előidézőjének tartottak elke- kormány lehetetlenné vált, Apponyi M.-ban látta
resztelési rendelete miatt, lépett vissza. De az új «Felséges Urunk pihenőhelyét)). Bánffynak pedig
kormánynak sem sikerült megtörnie a főrendi egyenesen dogmája volt az ország haladását az
ház ellenzését,, sem teljesen visszaszereznie az uralkodóval teljes egyetértésben, bizalmától tá
uralkodó bizalmát és így Wekerle 1895 elején mogatva, munkálni. Ez az érzelem rajongóan
.lemondott. Utóda, báró Bánffy Dezső, a képvi- nyilatkozott meg a kiállítás megnyitásán, még
inkább, midőn a király jun. 8-án fogadta az
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országgyűlést ós szép szavakban ünnepelte a sza
badságért, hazáért lelkesedő, az Ausztriával kö
tött felbonthatatlan szövetséget híven megtartó
nemzetet. Még erőteljesebben nyilatkozott a
nemzeti érzés Erzsébet királynénak, kit a nem
zet jó géniuszának tartott, egy olasz anarchista
tőre által történt meggyilkoltatásakor (1898szept.
10.). Úgy látszott, mintha a kiegyezésen alapuló
ez a lelki közösség dinasztia és nemzet közt a
békés fejlődés és haladás hosszú korszakát bizto
sítaná hazánk részére. De éppen, midőn ez a meg
győződés általánossá kezdett válni, megingott a
kiegyezés egy lényeges része. Az osztrák parla
menti zavarok miatt nem lehetett megkötni az
1898-ban lejáró gazdasági megegyezést. Nem
parlamentáris úton, az osztrák alkotmány 14. §-a
segítségével jutni túl a nehézségen, tiltotta az
alkotmányos felfogás és így minden függőben
maradt. Az állapot másik alapköve a parlamen
táris kormány és a kiegyezéshez szorosan ra
gaszkodó többség volt. Ez a többség nemcsak a
hazai viszonyokban volt döntő: az Ausztriához
való kapcsolatot, sőt a monarchia nemzetközi
helyzetét is csak általa, vele vélték fentarthatni, hisz minden ellenzék a kiegyezés meg
szüntetésére, vagy legalább «fejlesztésére» irá
nyult és így nem látszott kormányképesnek. Már
a Deák-párt is kénytelen volt ereje javát az
1867: XII. t.-c. fentartására fordítani és tagjai
már hazaszeretetből is sokat költöttek válasz
tásra. Tisza is felhasználta pártcólokra a kor
mány hatalmát, csakWekerle alatt, Hieronymi
belügyminisztersége idejében volt «tiszta vá
lasztása, igaz, hogy nem általános. Az 1896. óv
őszén végbemenő választásnál Bánffy, noha
biztos volt a nagy többsége, az erőszak és kor
rupció minden eszközét kimerítette, mint ő
mondta: a nemzetiségekkel kacérkodó néppárt
megtörésére, még inkább azonban a kormány
képessé válható nemzeti párt ellen, melyet Apponyi vozérsége számát sokszorosan felülmúló
tényezővé avatott. Sikerült is a nemzeti pártot
megtizedelni, de annak megmaradt része némi
joggal mondhatta, hogy az ily választásokból ki
került többség nem igazi képviselete a nemzet
nek. Már 1897-ben kitört az obstrukció (esküdtszéki törvény, cukoradó). Egy évvel később, mi
dőn a kiegyezés megakadt és Lukács László külön
törvénnyel óhajtotta volna az addigi állapotot fentartani, míg törvényes elintézés nem lesz (ú. n.
ischü klauzula, 1. o.), az ellenzék, Horánszky'üímdor és Polónyi Géza vezetése alatt, elérkezettnek
látta az időt a megtorlásra. «Beható» vitán kezd
ték, mely alatt elmúlt az a törvényes határidő, me
lyen belül az országgyűlést még azon évben fel
lehetett volna oszlatni. A kormány aztán tehe
tetlenül állott szemben, előbb az agyonbeszéléssel,
majd a «technikai obstrukcióvab, mely vita nél
kül, csupán a napirend megállapításával és név
szerinti szavazásokkal minden szó fölött, képes
volt eltölteni a tanácskozásra szánt időt. A ház
szabály mindezt nem tiltotta, tehát megengedte.
A nagy zavarban Szilágyi Dezső, a Ház elnöke
és az alelnök lemondottak, hosszú időn át az öreg
Madarász József vezette mint korelnök a tárgya
lásokat. Hodossy Imre feliratot szerkesztett, me-
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lyet az egész ellenzék aláírt és melyben Bánffy
eltávolítását kéri, politikai erkölcstelensége ós a
nemzeti akarat igaz kijelentését meghamisító'
erőszaka miatt (1898 nov. 25-én.) Tisza Kálmán
viszont a szabadelvű párt túlnyomó többségével
oly határozati javaslatot íratott alá, amely a
szabadelvű párt bizalmát nyilvánítja a kormány
iránt és eleve is biztosítja arról, hogy megszavazza
részére az indemnitit, ha az obstrukció lehetet
lenné tenné annak idejében, újévre való elintézését
(1898 dec. 6.). Ez az ú. n. «Lex Tisza» csak oly távol
áll az alkotmányosságtól, mint az obstrukció. így
tette tönkre a magyar bálványát, a parlamenta
rizmust, így semmisítette meg a szabadelvű párt
nak eredetében nem mindig kifogástalan, de
azért kétségtelen többségét és vele a többség
uralmának elvét. Az ellenzék a béke alapjául
Bánffy fejét követelte, tehát, noha kisebbség volt,,
egyenes befolyást követelt a kormány alakítá
sára. Mivel a szabadelvű párt sok jelentékeny
tagja kilépett (az Andrássyak, Szilágyi, Láng L.,.
gróf Csáky), ott is gyöngült az ellenállás. A király
Széli Kálmánt bízta meg a közbenjárással, ki
nek sikerült paktumot létesíteni az ellenzéki
pártokkal, melyben azok hozzájárultak a ház
szabály szigorításához, ha viszont szigorítják
az összeférhetetlenségi törvényt és a választások
igazolását a kir. Kúria bíráskodására bízva, azo
kat a pártszenvedóly hatása alól kivonják. Bánffy
Fejérváryt ajánlotta utódjának, de a király 1899febr. végén Szélit nevezte ki, mint akit nem
csak fényes múltja és ékesszólása, hanem az
ellenzéknél nyert népszerűsége is legalkalmasabb
nak mutatott a rendes állapot helyreállítására.
Az alkotmányos válság és a katonai kérdés^
E politikai züllésnek nagy társadalmi és gaz
dasági átalakulás volt az alapja. Mióta M. a vám
vonal megszűnésével a világforgalomba kapcsoló
dott, a régi patriarchális, egyszerű ós olcsó élet
módnak vége szakadt. Bár a föld értéke és jöve
delme nőtt, az igények még gyorsabban szapo
rodtak. Ennek a gazdasági válságnak csak a
paraszti igénytelenség és a kötött nagybirtok ál
lottak ellen, a köznemesség nagy részét tönkre
tette a rossz gazdálkodás, majd a politika. A vég
zett földesurak — sokan hibájukon kívül jutotta,k
hajba — részben polgári munka után láttak, de
még többen, igényeik fentartásával, csekély ké
szültséggel, hivatalban vonták meg magukat;
a tisztviselők száma óriás mértékben szaporo
dott. Ez az osztály bukását a liberális eszmékre
vezette vissza és a régi kiváltságos világ után
sóvárgott. Éles ellentétben érezte magát a gazda
godó polgársággal, mellyel társadalmilag érez
tette felsőségét. A jobb gazdálkodás szüksége a
parasztságra is visszahatott. A kisbirtokosok
(felesek) nagy része béres- és napszámos-sorsra
szállott alá. Különben is a paraszt sok vidéken
károsítva érezte magát a tagosítás által ós igaz
ságot keresett ós ezért terjedt köztük a földosz
tás gondolata. Az agrárszocializmusnak, mely
éppen nem szociáldemokrácia, itt az eredete. Re
formkorszakunk egységes nemzetet akart é8mint annak zömét, művelt, jómódú polgárságot.
Most osztályokra, rendekre, felekezetekre oszlik-
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önálló vámteriilet alapján áll, szüksége volt az
ellenzék jóakaratára. így a kiegyezés ezen része
már csak egyoldalú volt; igaz, hogy a törvény
végrehajtásának feltétele a viszonosság volt
Ausztria részéről. 1897-ben megegyezés jött létre
Oroszországgal. Ezzel, minthogy a Balkánon
egyetértőleg kellett eljárnunk az orosszal, kül
ügyi politikánk lényegében megszűnt; a kö
zös kiadásoknak csak terhét éreztük, de hasz
nát nem. Az 1892: XVII. t.-c., a nagy gaz
dasági fellendülés eredménye gyanánt már az
aranyvaluta alakulását készítette elő (korona
érték). Az államháztartás azóta is egyensúlyban
maradt, de mióta értelem és munka nem számí
tottak, a nemzeti vagyonnak emelkedése megál
lott. Az agráriusok egyik főigyekezete a mező
gazdasági munka olcsóságára, a munkabérek le
szorítására iránjnút. Az aratósztrájkok a kor
mány beavatkozását tették szükségessé. Már
kulik (1. o.) behozását is emlegették. A földbirtok
nagy részének kötöttsége és a munkabér cse
kélysége százezreket kergetett Amerikába. Az
ijesztő módon növekedő kivándorlás feltárta
gazdaságunk, társadalmunk súlyos betegségét.
Mégis, ép ezen időben (1899 végén) történt a
közös kiadások magyar
kvótájának felemelése
Ó Felsége által (33 3/49°/o)- Pedig a már félmilliárd
Ilyen viszonyok közt lépett előtérbe a katonai frt-ra emelkedő budgetböl 140 millió esett állam
kérdés. A magyar nem lehet el idealizmus nél adóssági kamat fizetésére és törlesztésére. 1900
kül és midőn a politikai viszonyok áldatlansága, őszén Ferenc Ferdinánd főherceg gr. Ghotek
a gazdasági állapot nyomása mind súlyosabbá Zsófiával kötött házasságának becikkelyezése oko
vált, oly eszméhez fordult, melynek megvalósí zott nagy vitát, de végre is elfogadták a kormány
tásától nagy múltjának visszavarázslását remél javaslatát Az inkompatibilitási törvény előkészíté
hette. A függetlenségi és 48-as párt a szabadság sénél és tárgyalásakor (1901) már igen világossá
harcokra ós különösen a honvédek dicsőségére váltak a szabadelvű pártot bomlasztó ellentétek.
hivatkozhatott, Apponyi arra, hogy a kiegyezés Ezek az ellentétek az 1901 októberi választáson a
is elismeri a magyar hadsereget és kimondja a régi törzs megfogyásához, az agrárius rész erősö
paritást Ausztriával. Még inkább mint a kiegye déséhez vezettek. Tisza Kálmán is megbukott. A
zést eltörölni vagy fejleszteni törekvő pártjaink «tiszta», de nagyon költséges választás megsza
tartották napirenden ezt a kényes kérdést azok porította a függetlenségi pártot, mely a magyar
a cs. és kir. tisztek és Lueger-féle osztrák politiku vezényszó és az önálló vámterület jelszavai alatt
sok, kik Magyarországot ismét provinciává óhaj indult harcba, és a néppártot. A többség megcsap
tották volna aljasítani és mindenkép azon voltak, pant ós annyira ellentétes elemeket foglalt ma
hogy ne csak a magyar önállóságot, hanem a gában, hogy csakis Széli, a formulák és kiegyen
magyar dicsőség emlékét is megsemmisítsék ós lítések nagymestere, tarthatta össze. Az új kép
az Kösszbirodalmat)) visszaállítsák. A németnyelv viselőház nov. 1-én gr. Apponyi Albertet válasz
uralma a hadseregben kétségtelenül nem segí totta elnökének és a régi, egyszerű, Deák műkö
tette elö a magyar állami nyelv terjesztését a dése által szentesi tetthajlékból átköltözött a duna
nemzetiségek körében és sok kellemetlen össze menti nagy, szinte tálfényes palotába, hol ettől
ütközésre nyújtott alkalmat. A katonai kérdés a naptól kezdve egymást érte a botrány. 1902-ben
egyúttal alkalmas volt az összes árnyalatoknak, a budget tárgyalásánál a függetlenségi párt he
reakcionáriusnak, liberálisnak és konzervatívnak vesen tiltakozott a civillista felemelése ellen.
egyesítésére. Taktikailag pedig azon reménnyel Még az indemnitit is csak Kossuth Ferenc közbe
kecsegtetett, hogy a nép felizgatása által oly ne lépésével nyerte meg ez az ellenzéknél annyira
hézségeket okoz minden a kiegyezéshez szorosan népszerűkormány. Országszerte oly erős volt az iz
ragaszkodó kormánynak, melyek annak állását gatás különösen a «(iott erhalteo ellen, hogy
fel- és lefelé egyaránt megingathatják. Végre is, az még Mátyás király kolozsvári szobra leleple
ez volt az az archimedesi emeltyű, mellyel vala zésének ünnepét is megzavarta. Ennyi kudarccal
hára sarkából lehetett kimozdítani a szabadelvű szemben keveset nyomott a latban, hogy Szélinek
párt megingathatatlannak látszó uralmát.
minden, összetartó kapocs nélkül. Széchenyi, Kos
suth és Deák szellemi öröke elveszettnek látszott.
Mintha Kollonics végrendeletét akarták volna
végrehajtani: «magyart magyarral maratnia,
érdekszövetkezetekre oszlott minden, csak az
egész haza érdeke maradt árván. Már 1790 óta
a nemzeti feléledés legszorosabb összefüggésben
állott a szabadelvilség és felvilágosodás eszméi
vel és azok megvalósításával igyekezett az új
állam alapjait lerakni. 1867—98 közt az ellenzék
volt liberálisabb, az szorította reformokra a kor
mányt. 1898 óta ebben nagy változás áll be. A
nemzeti követeléseket most olyanok is hangoz
tatták, kik társadalmilag a reakció ügyét szol
gálták. Hogy ez a nagy történeti változás csak
ugyan végbe ment, mi sem bizonyítja inkább,
mint az a tény, hogy a függetlenségi párt, meg
feledkezve 1848 szelleméről, kuruccá csapott át
és kisiklott Justh és Kossuth Ferenc kezéből. A
nemzeti párt Apponyival belépett a szabadelvű
pártba, bízva Széli programmjában: «jog, tör
vény, igazsága, és ott erősítette a különben is
számos agrárius árnyalatot. Eef ormra már nem
•gondolt senki, az őszintén liberális Széli Kálmán
nak elég munkájába került a reakcionárius áram
latnak ellenállani.

Széli kormányát helyzete különben is kiszolgál 1902 utolsó órájában sikerült megkötnie/előnyös
tatta az ellenzéknek. Már a paktum megvalósítása feltételek mellett, a gazdasági kiegyezést Köris szükségessé tette az együttműködést az obstruk- ber osztrák miniszterelnökkel. Annál kevesebbet,
ciós pártokkal. A gazdasági kiegyezés Ausztriával mert Körbernek semmi reménye nem volt, hogy
még mindig nem volt megköthető és az eddigi álla azt a Eeichsrath-ban elfogadtathassa. Mihelyt
potot fentartó törvénynek (1899: XXX. t.-c), mely 1903 elején újra napirendre került a létszámjogilag az 1867: XII. t.-c 58. §.-a alapján már az I emelés, kitört az obstrukció. Gr. Apponyi, lü.
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«gy titkos, de nyilvánosságra jutott memoran nak kellett megoldást keresnie, ha nem akartai,
dumában kifejtette a katonai követelések jo hogy a gyeplő teljesen kiessék kezéből. Az o célból
gosságát és célszerűségét, mint házelnök fo kiküldött kilences bizottságban Apponyi az ellen
gadta a magyar vezényszóért folyamodó küldött zék követelése felé hajlott, Andrássy a javaslat
ségeket, mit a többség nagy része az elnöki pár nak közjogi, Tisza István katonai oktatási ré
tatlanság elvével nem tartott megférhetőnek. szét dolgozta ki, Széli pedig talált formulát min
Valóban az ellenzék uralkodott; nemcsak a lét den vélemény egyeztetésére. Ö Felsége már elő
számemelést tagadta meg, hanem az indemnitit zetesen elfogadta, Apponyi javaslatai kihagyásá
is, úgy, hogy Széli kormánya csakúgy ex-lex-be val, a kilences bizottság munkálatát, melynek ke
jutott, mint elődje. Maga az ellenzék sajnálta resztülvitele az új kormány programmjához tar
nagy pártfogóját, de taktikájáról kedvéért sem tozott. Fejérváry már előbb kilépett, helyét Nyiri
tett le. Széli 1903 jún. 16-án lemondott. Erős kézre Sándor tábornok foglalta el, Wlassicsot Berzevolt szükség és a király Tisza Istvánt jelölte viczy Albert, gróf Csáky volt államtitkára, vál
miniszterelnöknek, ki azonban nem nyerhetvén totta fel. A kormánynak a régi szabadelvű párt
meg kabinetjébe Hodossyt és Wekerlét, lemon rekonstrukciója adta meg irányát. Tiszának első
dott megbízásáról. Gróf Khuen-Héderváry Ká fellépése szerencsés volt: az egész Háznak tetszett,
rolynak sikerült ugyan kabinetet alkotni, sőt hogy Körber felszólalását egy «előkeló idegen»
Kossuth Ferencet is, kinek volt érzéke az állami tévedésének nevezte. A szabadelvű párt együtt
szükségek iránt, reábirni a leszerelésre, de a fék maradt; a lemondó Apponyi helyébe Perczel De
telen párt vezére ellenére is obstruált, noha zsőt választotta házelnöknek. Apponyi társaival
Kimen visszavonta a létszámemelésről szóló ja csak akkor lépett ki, mikor Tisza az obstrukeiót
vaslatot. Bz a teljes anarchia éppen akkor ütött párhuzamos ülések tartásával akarta leküzdeni.
.ki, mikor Obrenovics Sándor szerb király meg Az obstrukció tovább tartott, nem volt sem budget,
gyilkoltatása és Karagyorgyevics Péter trónra- sem új sorozás, a kormány kénytelen volt a há
•einelése a gyilkos tisztek által, Oroszországnak rom évet leszolgált katonák helyett póttartaléko
szolgáltatta ki Szerbiát és már világos lön, minő sokat behívm.Kossuth békítési kísérlete nem sike
.következéssel lesz e változás a monarchia ha rült, sőt pártjának egy része Ugrón Gábor veze
talmi állására nézve. Az igazán nagy botrány tése alatt ismét cserben hagyta vezérét. Végre a
még csak júl. 22-én kezdődött, midőn Papp Zoltán, kormány elnöke 1904 márc. 5-én a házszabály szi
ki Lengyel Zoltánnal együtt az obstrukció leg gorítását követelte egy évre, az újoncozás és a
főbb szóvivője volt. 5000 frt-ot tett le a Ház aszta budget megszavaztatása végett. Mondhatni, hogy
lára, melyet Dienes Mártontól, a függetlenségi akkor az egész ország, pártkülönbség nélkül, szí
Bgyetértés szerkesztőjétől kapott, hogy ne ob- vesen látta volna a parlament rákfenéjének ki
struáljon tovább. Az e célra kiküldött bizottság küszöbölését — hiszen a vezérek mindnyájan pál
megállapította, hogy a pénz gr. Szápáry László- cát törtek az obstrukció fölött — ha alkalomadtán
•tól eredt. A bizottság többsége a miniszterelnököt fel is használták. Már elkövetkezett a döntő ülés
nem találta a bűnben részesnek, mi ellen Polónyi (1904 márc. 10.), csak a szavazás volt hátra, mi
iülönvéleményt jelentett be. Aug. 10-énKhuen le dőn Thaly Kálmán kérte Tiszát, mondjon le a
mondott, de a teljesen zilált állapotban nehéz volt szigorításról, az obstruálókat pedig engedésre szó
utódját találni, úgyhogy a király, miután a többség lította fel. Tisza engedett a hazafias felszólítás
•összes vezéreit kihallgatta, mégis csak meghagyta nak. Létrejött a «paktum»,megszavazták az újon
Kiment polcán. A közben kiadott chlopyi hadi cokat, a nyár. folyamán a budgetet is. De, hogy
parancs (1. o.) szept. 21-ón, mely a magyar nem fél munkát végzett, belátta a kormány is. Még
zetet a «néptörzsek» között emlegette és kije szünet előtt határozatot hozott a minisztertanács
lentette, hogy sohasem mond le ama jogokról, a házszabály szigorításának szükségéről. Nem
melyek a legfelsőbb hadurat megilletik, nagy iz csoda, ha a fegyelmetlenség mind általánosabbá
gatottságot okozott. Kimen újból való kineve vált. A magyar államvasút alkalmazottjai sem
zése ezt éppen nem csendesítette le, de igenis a voltak megelégedve illetményeik új törvényes
.királynak szept. 23-iki kijelentése, hogy az 1867. szabályozásával, sem szolgálatuk új törvényes
XII. t.-c. 11. §-ban foglalt jogaihoz tűrhetetlenül rendezésével ós tavasszal abbahagyták a munkát.
ragaszkodik, de nem zárkózik el az előbbi kor A sztrájkot azonban, miután heteken át fennakadt
mányok nyilatkozatainak megfelelő új intézmé a forgalom, április végén sikerült letörni. Tisza
nyektől. Az osztrák miniszterelnök a Reichsrath- az ugrai levélben bejelentette a házszabály ok reviban kimondta a katonai kérdésre vonatkozólag, zióját, ami mindenkit meglepett, hisz a március
hogy a kiegyezésen, Ausztria hozzájárulása nél- 10-iki esemény után nem várták. Közben Apponyi
:kül, változtatni nem lehet. Midőn ez ellen Khuen a többi kilépővel együtt külön (disszidens) nemzeti
nem tiltakozott elég határozottan, a nagy többség pártot alkotott, még a kiegyezés alapján, de erő
— a szabadelvű párt fele is az ellenzékkel szavazott sen hangsúlyozva a katonai reformok szükségét
— nem vette tudomásul válaszát. Bz volt az első Bánffy Dezső pedig, ki bukása után «tettekkeí
eset, hogy magyar miniszterelnök a parlamentben tónyezö» óhajtott maradni, az új párttal a liberá
bukjék meg. Khuen rögtön lemondott s hosszabb lis és nemzeti reform zászlaját tűzte ki. Az ország
-tanácskozások után, melyekben Andrássy, Lakács gyűlés egybegyűlósekor Tisza minden pártból
és Tisza István vettek részt, a király gróf Tisza óhajtotta volna összeállíttatni a házszabály reviIstvánt nevezte ki miniszterelnöknek (okt. 28). ziójára kiküldendö bizottságot. Az ellenzék azon
•Oly nagy volt azonban a katonai követelések ban, noha a házszabály szigorításának szükségét
népszerűsége, hogy magának a szabadelvű párt elismerte, csak azon feltétellel óhajtott benne
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közreműködni, ha egyidöben lényegesen kiter néppárt) nagytöbbséggel rendelkezett. Tisza azon
jesztik a választó jogotMinthogy megegyezés nem nal lemondott, de mivei függetlenségi minisz
jött létre, az ellenzék minden árnyalata egye tériumot alakítani nem lehetett, még tovább volt
sült a házszabályváltoztatásnak a limine való kénytelen vezetni az ügyeket. A képviselőház
visszautasításában. Hosszú, elkeseredett, számos Justh Gyula elnöklete alatt azonnal visszaállí
zárt üléssel tarkított vita után gróf Apponyi totta a régi házszabályokat, de más munka ott
Albert kijelentette, hogy a többség által kierő alig folyt. A tárgyalást a függetlenségi párttal
szakolt reviziót az ellenzék nem fogadhatja el eleinte gróf Andrássy Gyula vezette, ki elérke
kötelezőnek (1904 nov. 18.)- Még az este megsza zettnek látta az időt á hatalmas és népszerű pár
vazta a többség, hirtelen, váratlan, állítólag Ber tot kormányképessé tenni ós átvezetni a 67-es
ezel Dezső elnök intésére a házszabályoknak Bá alapra. Jelentékeny része volt a közös koalí
nul Gábor által indítványozott megszorítását. Az ciós ellenzéki programm kidolgozásában, mely a
ellenzék viharosan ellenmondott, a néppárt ve katonai kérdéseket is felölelte. Már ekkor is töb
zére, Rakovszky István, a Kossuth-nótát dalolva ben a gazdasági kérdésekben látták a súlypontot,
hagyta el a Házat. Még az este elhatározták, hogy a de tekintélye a közjogi kérdés mellett döntött (1905
többségi erőszak ellen a nemzethez fordulnak nyi febr.). Minthogy azonban szándéka épp úgy meg
latkozattal. B manifesztumot EÖTVÖS Károly irta. hiúsult, mint Kvassay István, Szögyény-Marich
Az ellenzék összes árnyalatait magában foglaló László és Burián István közvetítő kísérletei, és
vezérlő bizottság alakult, Kossuth Ferenc elnök Lukács László s Széli Kálmán sem voltak képesek
sége alatt. Nagyjelentőségű volt gróf Andrássy kormányt alkotni, Tisza pedig vonakodott folyGyula kilépése a szabadelvű pártból és Tisza tatni lehetetlenné vált hivatalát, a király jún. 18-án
ellen fordulása. Ó már november 18-ika előtt báró Fejérváry Géza táborszernagyot és gárda
figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy a ház kapitányt nevezte ki miniszterelnöknek, kinek
szabály revíziója erőszakos végrehajtásának út sikerült is kabinetet összeállítania. A teljesen par
ján nem követheti. E kilépés magát a szabadelvű lamenten kívüli kormánynak ez a kísérlete nem
pártot is megrendítette, úgy hogy nem volt meg csak az ellenzéket kovácsolta még szorosabbá, ha
már benne a kellő egység és erő a «Lex DanieH nem Tisza és hívei részéről is bizalom nélkül fogad
végrehajtására. A zűrzavart még tetézte, hogy tatott Akirály is átmeneti minisztériumnak tekin
királyi kézirat mindjárt bezárta a képviselőház tette Fejérváryét, melynek feladata lehetővé
ülésszakát, hogy az új ülésszakban mindjárt életbe tenni a többségnek kormányra jutását oly mó
„ lépjen az új rend. A párt bomlása megakadá don, hogy a katonai kérdések mellőzésével az
lyozta a gyors eljárást és időt engedett az el ország gazdasági érdekei jussanak érvényre. A
lenzék erősítésére. Midőn a kormány 40 főnyi képviselőházban viharos nemtetszéssel fogadták
parlamenti őrséget (ú. n. darabontok) szerződ az új kormányt. Megszavazták ellene a bizal
tetett, hogy az elnök rendelkezéseinek foganatot matlanságot és kijelentették, hogy neki semminő
szerezzenek az esetleges ellenszegülőkkel szem adót vagy indemnitást meg nem szavaznak, a.
ben, az ellenzék haragja még izzóbb lett. Dec. megyéket pedig a nem alkotmányos kormány13-án a hirdetett ülésre már 10 óra előtt meg elleni ellenállásra szólították fel. Az ellenzéki ve
jelent az ellenzék, a magát nem is védő őr zérek csak mint magánemberrel akartak érte
séget szétverte és a termet, hogy ülést ne lehes kezni az őket tárgyalásra felszólító kormány
sen tartani, szétrombolta. Tulajdonkép ez a jele elnökkel. Időről-időre összehívták az országgyű
net nyerte meg részükre a közhangulatot: az lést, de mivel komoly munkáról úgysem lehetett
ellenzék volt a «íegény a csárdában». A következő szó, azonnal ismét elnapolták. így a parlamen
ülések roppant zaj közt folytak. Gróf Apponyi táris ellenőrzés valóban hiányzott. Az igazi küz
arra hivatkozott, hogy az 1867. X. t.-c. szerint delem a törvényhatóságokban folyt és még el
nem szabad feloszlatni az országgyűlést a szám keseredettebbé vált. midőn Kristóff'y József bel
adások és a jövő évi költségvetés előterjesztése ügyminiszter a kormány erősítésére fel akarta
előtt. Mivel azonban a tárgyalás egészen lehe használni az általános választójog eszméjét, mely
tetlenné vált, a miniszterelnököt és Plósz igazság eszmét ő mindjárt a választások után legalkal
ügyminisztert meg sem hallgatták, nem is any- masabbnak tartott a koaliciós többség ellensúlyo
nyira jog, mint kötelesség volt a nemzet Ítéleté zására. Bzáltal a kormány mégis nyert némi tá
hez folyamodni. Gróf Apponyi a szerinte törvény maszt a szervezett munkásság köréhen. Annál
telen feloszlatás miatt híveivel a függetlenségi erősebb volt a megyék nemzeti ellenállása. A z adót
párthoz csatlakozott és nagy ékesszólással, fá beszedték ugyan az önként fizetőktől, de jelenté
rad Siatatan lelkesedéssel vezette a választási had keny részük azt be nem szóigáltatta, míg a.
járatot. Bánffy tanácsára abba a nem választó kormány ezt új főispánok kinevezésével ki nem
kat, nőket, gyermekeket is bevonták. A talajt erőszakolta. Teljesnek látszott az anarchia, mi
előkészítette majdnem az egész sajtónak és az kor Ó Felsége, ki akkor is teljesen megbízott a
irodalomnak évek óta tartó izgatása, a kuruc magyar alkotmányos érzületben és az ellenál
világ megújulása. A magyar vezényszó jelszava lást nem tartotta főbenjáró véteknek, szept. 23-ára
hódított. Az 1905 jan. 26. végbement válasz maga elé idézte a koalíció összes pártvezéreit,
táson megtörtént, mit legtöbben lehetetlenségnek a függetlenségi pártból Kossuthon kívül Aptartottak: a szabadelvű párt kisebbségben maradt. ponyit is. Igen határozott hangon figyelmeztette
A függetlenségi párt majdnem akkorára nőtt őket az Ausztriával fennálló kapcsolatra és a
éB a vele szövetséges kisebb, 67-es alapon álló hadsereg egységének szükségére. Éppen akkor
Bertókkal együtt (Andrássy követői, Bánffy és a I történt Norvégia hirtelen ós vértelen elszakadásai-
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Svédországtól és ez az esemény teljesen a per- Albert vallás- és közoktatásügy, Polónyi igaz
Bzonális unió ellen döntött. Válaszul a képviselő ságügy. Báuff'y kimaradt, mert már régen elvált
ház 1905 okt. 10-iki ülésén, melyen a kormány a koalíciótól. így állott helyre az alkotmányos
jelen sem volt, elfogadta gróf Andrássy Gyula állapot, miután már kétségbe vonták azt is, hogy
határozati javaslatát, amelyben kifejti, hogy a M. valóban parlamentáris ország.
szövetkezett ellenzék katonai követelései nem
ellenkeznek az 1867. XII. törvénycikkel és hogy A katonai kérdés és a koalíció kormánya.
a minisztérium nemcsak a parlament nélkül,
Az oiszág nemcsak megkönnyebbüléssel fo
hanem a parlament ellen kormányoz. A király gadta az új átalakulást, hanem kitörő örömmel
személye szent és sérthetetlen, de csak addig, és lelkesedéssel látta a polcon azokat a férfiakat,
míg kormánya birja a nemzet bizalmát, ha ez kik e súlyos válságban vezérei voltak. A május
nincs meg, a nemzet a királyi akaratba ütközik. elején végbe ment választások túlnyomó többségre
A nemzet bizik abban, hogy a király elbocsátja juttatták a függetlenségi pártot. Az alkotmány
rossz tanácsadóit, de ha ez nem történnék is, pártnak (Andrássy) a hozzá csatlakozott szászok
kész fentartani alkotmányát. Gróf Tisza is kal együtt 70 tagja volt, a néppártnak még fele
helytelennek tartotta a folytonos elnapolást. A annyi sem. A szabadelvű párt Tisza indítványára
főrendiház a koalíció indítványa ellenében feloszlott, egy része Andrássyhoz csatlakozott, a
Beöthy Zsolt javaslatát fogadta el, mely szin többit a Lukács László szervezte «Nemzeti Tár
tén mély sajnálkozásnak ad kifejezést az el sasköri) tartotta össze. A törvénytelen állapot
napolás fölött és reményli, hogy ilyenek többé nyomait csakhamar eltörölte a törvényhozás,
nem fordulnak elő. De a lemondott kormány volt rendes budget és újoncozás és a megyék,
újra megmaradt. Kristójfy németbogsáni vá mint az alkotmánynak újólag kipróbált bástyái,
lasztói elé terjesztette az általános szavazat az alkotmánybiztosító törvényekben visszanyer
jog tervezetét, mely, szerinte, a magyar szupre- ték régi politikai jelentőségük egy részét. Az
máciát csak meg fogja erősíteni, Fejérváry pedig 1891-iki törvényt, mely elfogadja az állami köz
egy minden lehető reformot magában foglaló igazgatás elvét, eltörölték. Az 1906. lejáró kül
progranmiot olvasott fel és a «lialadói>-párt meg földi (német, stb.) vámszerződéseket már a Fealkotásán fáradozott. Arra számított, hogy a sza jérváry-kormány meghosszabbította rendelet út
badelvű párt egy részét megnyeri és legalább ki ján. A hazafias és nemzeti érzést hatalmas kife
sebbsége lesz a parlamentben. Ezt a számítását jezésre juttatta Rákóczi Ferenc fejedelem és társai
azonban Tisza határozott ellenmondása meghiú hamvainak hazaszál Irtása, melyet még gr. Tisza
sította, úgy, hogy az ő felfogása szerint Tisza volt István miniszterelnökhöz intézett kéziratában ren
bukásának f óoka. A küzdelem a vármegyék ellen delt el Ő Felsége (190-í ápr). A máj. 21. elmon
tovább folyt. Apponyi, Kristóffy torveinek ellen dott trónbeszéd az általános választási jogot
súlyozására, szintén a választási jog széles ki jelentette be, az állami és nemzeti érdekek teljes
terjesztése ineliett kötötte le magát. Oly éles tekintetbe vételével. Mindamellett az izgatottság
volt az ellentét, oly semmis a kilátás a békés nem szűnt meg, a válság tovább tartott. A Justh
megegyezésre, hogy a király 1906 febr. 19. az Gyula elnöklése alatt álló képviselőházban azért,
annyiszor elnapolt országgyűlést Nyíri Sándor mert nem a többség, a függetlenségi párt kormány
kir. biztos által feloszlatta. A karhatalmat — zott, hanem a kisebbségek: közjogi tekintetben
ellenállás nem volt — az első honvéd gyalog Kossuth minden elvi fentartása mellett is az al
ezred szolgáltatta Fahritius ezredes alatt. Mint kotmán ypárt, a közoktatásügyben Apponyi őszinte
hogy a feloszlató rendeletben nem volt szó a jövő nemzeti gondolata mellett is a néppárt. így a régi
országgyűlés összehívásának határidejéről, hosz- kóros állapot: a kisebbségek uralma tovább tartott
szabb provizóriumra nyilt szomorú kilátás, sőt akkor is, mikor ellenzék nem volt. Az országban
katonai kormányról is beszéltek. A vezérlő-bizott azért, mert igen is nagy volt az eltérés a pártok proságot feloszlatták, tagjai üldöztetésre voltak elké grammja és az elért eredmények közt. A koalíció
szülve, Polónyi Gézát egy beszéde miatt vád alá közjogi és katonai tekintetben nem kormányoz
fogták. Ekkor történt báró Fejérváry személyes hatott máskép, mint a régi Deák-párti és sza
találkozása Kossuth Ferenccel és az előzetes meg badelvű többségek. Még nagyobb baj volt, hogy
egyezés afelől, hogy a jövő kormány elnöke 67-es tekintettel a választókra, ezt nyíltan elismerni
legyen, de a függetlenségi párt is lépjen be a mi nem is lehetett, és így a függetlenségi párt ve
nisztériumba. A tárgyalásokat Bécsben folytat zérei, különösen Kossuth, ferde helyzetbe jutot
ták. Eredménye a paktum, mely az általános vá tak. Polónyi igazságügyminiszter elbocsátása és
lasztójog megalkotását tűzi ki a leendő kormány annak körülményei is rontották a párt presztízsét.
főfeladatául. A katonai kérdést kikapcsolták. De legnagyobb baj volt, hogy az 1907 okt. 5.
Tisza és Fejérváry kormányának jogi s anyagi végre megkötött gazdasági kiegyezés sokban
büntetlenséget biztosít a paktum, mely ezáltal rosszabb volt az eddigieknél. Igaz, hogy most
kétségtelenül feláldozta a miniszteri felelősség már nem szövetség, hanem szerződés a neve és
nagy elvét. így függőben maradt minden és csak Magyarországnak külön, autonóm vámtarifája
a folytonos viszály és izgatottság magvait szór készült, mely azonban még betű szerint egyezett
ták el. 1906 ápr. 8. a király kinevezte az új kor az osztrákkal. Ez legfölebb egy későbbi kiegye
mányt : Wekerle Sándor elnök és pénzügy, gróf zésnél lehet a külön vámterület alapja. Ezt az elvi
Andrássy Gyula belügy, Darányi földmívelés, vívmányt azonban, mely különben már a Fejér gróf Zichy Aladár a latere, Josipovirh Géza hor váry-kormány eszméje volt, igen drágán kellett
vát, Kossuth Ferenc kereskedelem, gróf Apponyi megfizetni. A kormánynak, azért, hogy M. hosszú
Révai Nagy Le&ik&na. XUI. Tcöt
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idő múlva vasúti csatlakozást kaphasson Oderberggel és a porosz vasutakkal, köteleznie kel
lett magát a nagyon, költséges és tisztán osztrák
érdeket szolgáló knini vasút kiépítésére. Az osz
trák kormány a Reichsrath előtt a magyar kivi
telt sújtó új vasúti tarifákra is hivatkozhatott,
mint nagy vivrnányra! Azonfelül még a kvótát
is emelték 2 százalékkal. Egyidőben külön öszszegbe tömöritették a közös államadósságnak
M.-ra eső részét. A Pejérváry-kormány alatt,
mint nemzeti tiltakozás, létrejött a tulipánmoz
galom gróf Batthyány Lajosné vezetése alatt, a
honi ipar védelmére, az osztrák kiküszöbölésére.
Épp oly lelkesedés kisérte, mint a katonai ve
zényszót, de célt épp oly kevéssé ért. Gazda
sági és ipari tekintetben, ha lehet, még függőb
bekké lettünk Ausztriától, mint előbb voltunk, és
nem segített ezen a magyar ipar fejlesztésére
megszavazott 300 millió sem.
Oly magasra szárnyaló remények szétfoszlásának nem lehet az oka a véletlen, sem,
mint sokan hitték, osztók rosszakarat és irigy
ség. Az igazi okot magunkban is kell keresnünk.
Jogilag abban, hogy a katonai követeléseket,
beleértve a magyar vezényszót, tehát a két
sereg elkülönítését, az ellenzék az 1867. XII.
t.-c. 11. §-a alapján támasztotta. Az a para
grafus az uralkodó alkotmányos jogairól szól
és e paragrafussal ellentétben a 12. §. állapítja
meg a magyar országgyűlés jogát. Az ország
gyűlésnek kétségtelenül van joga törvényt vál
toztatni és magyarázni, de csak a király hozzá
járulásával. Ez a hozzájárulás természetes, ha a
király épp úgy meg van győződve a változtatás
szükségéről, vagy e magyarázat helyességéről,
mint az országgyűlés. Mihelyt meggyőződik arról,
hogy a magyar vezényszó a sereg és így a nem
zet, a birodalom, a dinasztia erejét emeli, hozzá
járulása biztos. Tény, hogy még báró Pitreich
hadügyminiszter is a hadsereg érdekében álló
nak tartotta a követelések egy részének megadá
sát. Nem is lehet kétség a felől, hogy Andrássy
és társai a nemzeti követelések teljesítésével a
hadsereg fejlesztését és a monarchia hatalmának
emelését is biztosítani akarták. Csakhogy e szük
ségről olyanok is akarták meggyőzni az uralkodót,
kik obstrukcióval útját állották volt az ujoncozásnak, megakadályozták a létszámemelést és
a sereget, mint báró Schönaich hadügyminisz
ter mondta, a kihalás veszélyének tették ki.
Éppen akkor, mikor politikai szükség volt már
a sereg erősítésére, leginkább a magyar nemzet
érdekében. Az új szerb kormány már 1904. fel
vette programmjába Nagy-Szerbia megalapítását
és így hazánk területének csonkítását. A szerb
horvát koalició, mely a mienkkel összeköttetésben
állott, bizonyára öntudatlanul, szintén ezt a célt
szolgálta. Épp úgy szolgálták azok a jóhiszemű
hazafiak, kik nem vették észre, hogy nemzetinek
vélt politikájukkal csak a muszka érdeket moz
dítják elő és akik, hogy Ausztriával és a királlyal
ne kelljen megalkudni, összeköttetésbe léptek
Szerbiával, Montenegróval és a Klofác-féle cse
hekkel, kik hasonló okokból, de nem oly önzet
lenül munkálkodtak Ausztria szétbontásán. A
vasutasok szolgálati pragmatikája tárgyalásakor
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a horvátok obstruáltak és pedig horvát nyelven,
mit az elnök megengedett, Návay és Rakovszky
alelnökök pedig nem. Ez az obstrukció egész mez
telenségében fölfedte a házszabály hibáit és ve
szélyét. A vasúti alkalmazottakról szóló törvény
nek csak alapelvét fogadták el egy cikkben; a
többire nézve felhatalmazást adtak a kormány
nak. Éppúgy egy cikkbe kellett összevonni az
egész gazdasági kiegyezést, hogy a «beható» vitát
elkerüljék. Még a nemzetiségi képviselők is ob
struáltak Apponyi népoktatási törvénye ellen,
mely bizonyos jogokat szerzett az államnyelv
nek és az állami jelvényeknek s a nemzeti szellem
terjesztését vette célul, de a felekezeti iskolákat
az államiakkal egyforma joguakká emelte és
így sok időre lehetetlenné tette az állami iskola
fejlődését (1907. XXVI.. XXVII.). E törvényeket
kiegészítette az elemi oktatásnak ingyenessé és
kötelezővé tétele, mely jótékony intézkedés azon
ban szintén inkább a felekezeti és így közvetve a
nemzetiségi iskoláknak kedvezett, mint az álla
miaknak.
Ezalatt Andrássy, mint belügyminiszter, elké
szítette a választójogi törvényjavaslat tervezetét
(1908 elején). E javaslat az általános szavazatjog
alapján áll ugyan, de a magyarság és értelmiség
túlsúlyáról, biztosításáról pluralitási szavazás ál
tal gondoskodott (1—2—3 szavazat, kvalifikáció
és cenzus szerint). Ez nem elégítette ki a szélső
bal nagy részét, még kevésbbé a belőle kivált bal
párti ellenzéket (Lengyel Zoltán, Farkasházy). A
függetlenségi párt, Justh Gyulával, a tiszta personális unió hívével, mindinkább szembe került Andrássyval, kinek pedig kétségtelenül legnagyobb
része volt az egész kormány alakításában. Alig volt
ellenzék és mégis szigorították a házszabályt;
igaz, hogy csak ezen országgyűlési ciklusra. A
Bosznia annexiója következtében beállott európai
bonyodalom mégis egységesnek találta az orszá
got, ami kétségtelenül a koalíciónak volt az ér
deme. Andrássy elérkezettnek találta az időt
katonai vívmányok kieszközlése alapján keresz
tülvinni a létszámemelést, ezáltal az uralkodó
bizalmát megszerezni és az alkotmánypártból,
néppártból és a függetlenségi párt csatlakozó
részéből (Kossuth, Apponyi) tömör 67-es többséget
alkotni. Báró Pitreich hadügyminiszter is haj
lott a tervhez, hisz a sereg szaporítására szükség
volt. De egyrészt Ausztriában, másrészt a szélső
balnak Justh Gyulát követő részében erős ellen
zésre talált e szándék. Az ütközőpont a bank volt,
melyet 1907. a gazdasági kiegyezésből «kikapcsoltak» és melynek nemzetivé tételét most
Justhék 1911 jan. 1-ére követelték. Minthogy
a katonai engedményeket nem adták meg, a
bank megosztásába pedig (kartellbank) nem egye
zett az osztrák kormány, a Wekerle-kormány
már 1909 tavaszán zátonyra jutott. A király már
1908 őszén fogadta volt szabadelvüpárti belső
titkos tanácsosait, 1909 júniusban pedig Lukács
Lászlónak megbízást adott a függetlenségi pártr
tal való tárgyalások megindítására, hogy az ál
lami szükségletek biztosítása és a bankügy elha
lasztása alapján átvegye mint többség a kor
mányt. A kormány ellenezte ezt az alkut, mely
nek őszinteségében nem hitt, és Lukács misszió;
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annál kevésbbé lehetett eredményes, mert gróf I mely a régi koaliciós volt még, igen kellemetlen
Tisza István még nem tartotta elérkezettnek az volt a kormány helyzete, melynek mégis várnia
időt a volt szabadelvű pártnak a szereplés terére kellett a feloszlatással, míg az ország hangulata
való lépésére. De a koalició belső bomlása nem gyökeresen megfordul. Március 21-én, mielőtt
volt feltartóztatható. Az alkotmánypárt már előbb József főherceg a király képviseletében felosz
gondolt arra, hogy visszavonul, a függetlenségi latta a Házat, még egy nagy tumultus tört ki.
párti többségre hagyja a kizárólagos hatalmat Tintatartókat dobtak a miniszterekre. Gr. Khuen
és felelősséget: hadd mutassa meg, mit érhet el és gr. Serényi meg is sebesültek. A választási
abból, minek elmulasztásával vádolja társait. küzdelmet gr. Tisza vezette, ép oly tüzes lelkese
«A helyzet utálatos» volt, mint Andrássy mondta. déssel és rendíthetetlen meggyőződéssel hirdetve
Most, midőn megvolt a függetlenségi-párti kor szerte az országban a királlyal való megegyezés
mány lehetősége, ezt e párt egyenetlensége hiú szükségének és Deák hagyományának igéjét, mint
sította meg. Wekerle júliusban lemondott, de aminővel gr. Apponyi öt év előtt oly ékesszólóan
a király megbízta az ügyek tovább vitelével. hangoztatta a nemzeti kívánságokat. Most is tisz
Augusztusban Lukács megegyezett gróf Khuen- tán közjogi volt a harc. A jún. 1-én kezdődő vá
nal a felől, hogy ő szükség esetén tovább foly lasztás óriás nagy többséget biztosított a kor
tatja az alkudozást a függetlenségi párttal, mánypártnak. A Justh-párt alig harmadát tar
Khuen pedig akkor lép előtérbe, ha lehetségessé totta meg mandátumainak: e párt ellen gr.
válik a régi 67-es többség megújítása. Ezalatt tö Andrássy is tüzelte híveit. A Kossuth-párt, me
mörült a függetlenségi párt bankos csoportja. A lyet a kormány jobban kiméit, szintén megfo
párt 1909 nov. 11-iki értekezletén 120 szóval 74 gyott, ópúgy a néppárt is. Andrássy néhány hívé
ellen elvetette Kossuth javaslatát, hogy az önálló vel kívül maradt a pártokon.
baiikfelálk'tásátnekössehatáridőhöz,_SbKo'LajosB nagy, szinte váratlan diadalban kétségtele
nak a nemzeti bank felállítását 1911 jan. l-re nül nagy része volt Tisza személyes hatásának;
tervező javaslatát pedig elfogadta, minek kö hozzájárult a tele pártkassza is. De nem ez dön
vetkeztében Kossuth lemondott a párt elnöksé tött, mert nemzetünket szavakkal inkább lehet
géről, a párt pedig kettészakadt. Még a kor megvesztegetni, mint pénzzel. Döntött a kijóza
mányt támogató pártok birtak többséggel — nodás. A koalició már bomlása előtt is elvesz
Jitsth le is mondott a ház elnökségéről — de a tette hitelét. Túlságosan felcsigázta a reménye
képviselőház munkaképtelennek bizonyult. Újra ket és minő kevés valósult meg abból, amit ki
nem volt budget ós exlex fenyegetett. A több látásba helyezett. Világos volt, hogy kormányuk
ségi pártok egyesítése az Andrássy javasolta, alatt sem hiányzott az a korrupció, mely ellen
már nagyon mérsékelt és a századnyelv követe oly határozottan és élesen keltek ki az ellenzé
lésén kívül voltaképen a kilences bizottság mun ken. Sokat elidegenített kormányuknak erősen
kálatára szorítkozó terv alapján nem sikerült, reakcionárius színezete is. Békét, nyugalmat ós
mert a király nem járult hozzá. Wekerle újra le nem folytonos közjogi harcot követeit az or
mondott és Lukács mint dezignált miniszterel szág, mely nagyon is megunta a több mint tíz év
nök újra megkezdte a tárgyalást a legnagyobb óta tartó válság súlyos, gazdaságát enyészettel
párttal, Justhéval, az általános, egyéni és nem fenyegető következéseit. Igaz, hogy kulturális cé
plurális választójog alapján. Justh azonban a lokra sokkal többet költöttek, mint azelőtt; de a
bank kérdésében hajthatatlan volt és így ez a hivatalnoksereg még nagyobb arányban nőtt, hisz
küldetés is meghiúsult. 1910 január 17-én a király minden kormánynak meg kellett tartani a régie
végre elfogadta Wekerle lemondását. Miniszter ket és elhelyezni saját hiveit is. Az éveken át tartó
elnök gróf Kliuen lett, ki már az év eleje óta foly parlamentáris anarchia, az a durvaság és erőszak,
tatott tárgyalásokat a többségi pártokkal. A koa mely ott uralkodott — és diadalmaskodott — az
lició nagy kormánya, melyben annyi nagy név, országban is sok követőt talált. A hazafias frázi
kiváló tehetség egyesült és melyhez a nemzet sok elvesztették varázserejüket. Az államadósság
nek annyi szép reménye fűződött, tehetetlenül, nőttön-nőtt, de a magánosok eladósodása is. 1898
megtépázva végezte be pályafutását.
óta egymást érik a pénzügyi krízisek; legerőseb
ben 1907. A polgári elem fejlődése megállott,
A nemzeti munkapárt és az ország.
csak a nagy tőke, a nagy földbirtok ós a paraszt
Gr. Khuen minisztériuma nagyobbrészt a régi ság jól gazdálkodó része fejlődött. Mind kevesebb
szabadelvű gárdából került ki (Lukács, Hiero- lett a gazdaságilag függetlenexisztencia. A Fejérnymi, Serényi). Újak voltak gr. Zichy János, kinek váry-kormány ellen oly hevesen megindult megyei
belépését a kabinet igen jelentékeny erősítésének ellenállás is gyorsan összeroppant, mert a megyei
tekintették és Hazai Samu honvédelmi minisz tisztikar már nem állott gazdaságilag független
ter. A Nemzeti Társaskör ismét politikai párttá elemekből, mint 1848 előtt. Megélhetést, jólétet
alakult át, Berzeviczy Albert javaslatára Nemzeti kívánt mindenki: a nemzeti ideálok megvalósí
Munkapárt néven. Gr. Zichyvel átjött a feloszló tása későbbre maradhat. B zűrzavarban mint
alkotmánypárt nagyobb része is. Gr. Andrássy fönnebb említettük, az agrárszocializmus már a
külön maradt, de mivel a 67-es alap és a közös földtulajdont is megtámadta; a fővárosi mun
bank fentartása mellett a radikális választójog kásság pedig elkeseredett harcokat folytatott az
elleni küzdelem volt a főfeladat, nem foglalt a alig gyülekező tőke ellen. B tünetek konzervatív
kormány ellen állást: Az új párt alakuló ülésén politika követését ajánlották és igen sokat elle
ez a kettős irány uralkodott, a szellemi vezető nesévé tették az általános választójognak, melyet
gr. Tisza István volt. A képviselőházban azonban, | a Justh-párt elfogadott és amely kétségtelenül
17*
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még növelheti a máris erősen jelentkező nemze
tiségi izgatást. Kétségtelen érdeme volt a koalí
ció kormányának, hogy a szociális törvényhozás
iránt volt érzéke. Fejlesztette a fogyasztási és hi
telszövetkezeteket, melyek határozottan hozzájá
rultak a kisbirtokos osztály megerősödéséhez, a
Bánfty-kormány idejében hozott szigora cseléd
törvényt pedig lényegesen enyhítette. 1907-ben
Budapest mellett megkezdte a munkáslakáaok
építését (Wekerle-telep). Az 1908-ban megszava
zott adótörvény behozta a progresszív adót, csak
az a kár, hogy az eredeti javaslaton túlságos
sokat változtattak és pedig oly határozott agrá
rius irányban, hogy nemcsak az ipart ós keres
kedést, hanem az értelmiségi keretetet is túlsá
gosan megterhelte, úgy, hogy a városok ellen
állása miatt nem volt végrehajtható. De bármi
jót tett, nem elégítette ki sem a szocialistákat,
sem a liberálisokat ós midőn kitűnt, hogy a nem
zeti kormány programmjából éppen semmit sem
bir keresztülvinni, még a választójogot sem, el
vesztette létalapját.
A választás eredménye a Bánffyéhoz hasonlított
és a még megmaradt ellenzéket hasonló dacos
eüenszegülésre bírta. Az exlex hatásainak meg
szüntetése, a budgettörvény megszavazása után
az 1911 jan. 1-óre lejárandó bankszabadalom
megújítása keltett nagy vitát és a Justh-párt erő
sen támadta Lukács pénzügyminisztert. Még na
gyobb ellenmondássa! találkozott a véderöjavaslat. A kormány a létszám emelése fejében a szol
gálati idő leszállítását (a gyalogságnál két esz
tendő) és a kilences bizottság programrajának tel
jes végrehajtását helyezte kilátásba. A Justh-párt
obstrukciót hirdetett, mert csak az általános vá
lasztójog alapján összeült képviselőház lenne sze
rinte illetékes e kérdés megoldására; a többi párt
támogatta, sőt még Andrássy is a kormány ellen
foglalt állást. Hiába mutattak gróf Tiszaés báró
Hazai honvédelmi miniszter az európai helyzet
nek 1908 óta állandóan világháborúval fenye
gető veszélyére, megalakult az ellenzéki ((vita
rendező)) bizottság ós a technikai obstrukció még
vadabb eszközökkel dolgozott, mint 1903-ban. Név
szerinti szavazás a fölött: megadják-e a szabad
ságidőt az azt kérő ellenzéki képviselőnek, vagy
nem ? A ház elnöke, Berzeviczy Albert, hiába igye
kezett a pártok közt közvetíteni és a választási
reform ügyében megegyezést létesíteni; a párt
szenvedéllyel szemben a mérséklet és jóakarat
nem érhetett célt. így a házszabályrevizió égető
szükséggé vált, ha M.-ot és a monarchiát nem
akarták védtelenül kiszolgáltatni ellenségeinek.
Máris az obstrukció letörését követelte a megyék
legnagyobb része ós a kormánypárt gróf Tisza ve
zetése alatt fanatikus buzgósággal volt kész meg
vívni a többség alkotmányos jogáért. Berzeviozy
visszalépett, utóda, Návay Lajos sem volt szeren
csésebb. Számos megegyezési javaslat tűnt fel,
de ha az ellenzék egy része elfogadta, a többi,
régi szokás szerint, ellene mondott. 1912-re is csak
nagy bajjal volt kikerülhető az exlex. E javas
latok közt a legkomolyabb volt az ú. n. rezolució
(1912 április). E szerint a póttartalékosok semmiesetre nem hívhatók be az országgyűlés által meg
nem szavazott újoncok pótlására, mint azt a
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Pejérváry-kormány tette, hivatkozással az 1887.
XVIII. t.-c.-re. Ezt a javaslatot — Andrássy művo
— nem fogadta el a Justh-párt ós így az obstruk
ció tovább tartott volna még azon esetben is, ha a
nagy többség megszavazza. De nem fogadta el a
király sem: inkább kész volt lemondani, mint fel
fogása szerint világos törvényes jogának csorbí
tásába beleegyezni. A törvény így szól: ha kü
lönös körülmények követelik, az elkerülhetetlen
szükség mérve szerint «behivható» a tartalék és
a póttartalék. A király ez állásfoglalása lemon
dásrakényszeritette gróf Khueni, ki az ellenzék
kel szemben tárcáját kötötte a közösen megálla
pított szöveg elfogadásához. Utóda, Lukács László
(1912 máj.), hagyományához híven, inkább a
Justh-párttal alkudozott, de célt nem ért és így
újra az egész ellenzék koalícióját találta magá
val szemben. A külügyi helyzet, a Törökország
felbomlásából származó bonyodalmak szüksé
gessé tették a cselekvést. Návay is visszalépett
és gróf Tisza István vállalta el a ház elnökségé
nek ily viszonyok közt sokszorosan felelősség
teljes nehéz tisztét.
A parlamenti háború és a világháború
kitörése.
Az utolsó éveknek annyi szenvedéllyel vívott
és annyi haragot keltő pártharcát csak történeti
alapon érthetjük és Ítélhetjük meg. Századok óta
dúlt itt pártharc, majd szüntelen, csak ritka oázis
az, ha nem külső hatalom, hanem maga a ma
gyar teremtett itt rendet. Megtörtónt ez közvet
lenül a mohácsi vész előtt is. A legviharosabb
alkotmányos küzdelmek, Werbőczy bukása után
a nemzet 1526. a királyra ruházta a teljes hatal
mat Már késő volt. A kuruc és labanc harcokból
egy magasabb egység fejlődött: az a magyar
nemzet, mely Széchenyi, Kossuth, Deák vezetése
alatt újjáalkotta hazáját. A parlamenti harcik
nak, melyeket a kiegyezés okozott, azonban nem
látjuk még végét. Nem látjuk azt a mentő nagy
eszmét, mely maga alá temet minden egyéni és
pártérdeket, és mely az egész haza javára szol
gáló munkát vógeztet.A többség minden eszközt,
erőszakot, vesztegetést használ fenmaradására: a
kisebbség minden eszközzel küzd ellene. Az állami
szükség áll szemben a nemzeti szükséggel. Az
egyik Bécsben látja támaszát, a másik a töme
gek szenvedélyében. A hatalom elnyerése mind
kettőnél hazafias kötelesség. De a párt kizáróla
gos uralma még nem az, még kevésbbé a másik
nak elnyomása, nemcsak a közéletben, hanem a
magánéletben is. Pedig, ritka szerencsés kivéte
lekkel, pártjaink mind ebben a bűnben leiedze
nek ; terrorizmus áll terrorizmussal szemben. Ki
felül van, mindent megtesz, hogy felül maradjon,
mert vae victis. Az ellentétek pedig annál éle
sebbek, mert, mint különösen a koalíciók tör
ténete mutatja, a pártok nem annyira elvek, mint
személyek körül csoportosulnak.
Ennek a sokféle alakban megjelenő terro
rizmusnak kiirtása egyike legfőbb feladataink
nak. A kisebbség védelmének hiányából szárma
zott az obstrukció, parlamentünk legnagyobb ve
szedelme. Hisz a legszámosabb többség, mely
valaha képviselőházunkban ült, a koalícióé, sem
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birt vele. A legengedékenyebb kormány, Széli
Kálmáné, általa dőlt meg. Megszűnésének előbbutóbb hasznát veszi minden párt. De erőszak al
kalmazása azon a finom szövedéken, melyen a
törvénynek át kell szűrődnie, oly seb, melyet
annak kell meggyógyítania, aki ütötte. Csak a
személyes momentumok kiküszöbölése teheti or
szággyűlésünket ismét a haza áldásává.
Ki"kellett tűnni: érvényre lehet-e juttatnia
képviselőválasztásoknál kifejezett nemzeti aka
ratot húsz-húsz képviselő «nye poz volyam»-ával
szemben, vagy pedig hazánk mindenkorra ki
van-e szolgáltatva a parlamenti anarchiának,
a törpe kisebbség mindent megakadályozó ural
mának. Akkor, mikor napról-napra láthatóbb volt
az entente-hatalmak törekvése a hármas-szövet
ség megbontására, midőn küszöbön áll Török
ország felosztása, mely után, számításuk szerint,
a monarchia következik. Mikor már határainkon
belül működik a nagy-szerb és a nagy-oláh pro
paganda, és már az orosz egyenesen is megkezdi
bomlasztó tevékenységét (bizonyság a máramarosi per a pravoszlávia ügyében). Gr. Tiszának
az elnöki székre emelése a harcot jelentette a par
lamenti anarchia és annak minden következése
ellen. Jelentette egyúttal a harcot az általános
titkos választójog ellen is, úgy konzervatív, mint
nemzeti szempontból.
A szocialisták felvették a keztyüt. 1912 máj.
23. kitört Budapesten a zendülés az általános
titkos választójog mellett. Ezt a katonákkal és
csendőrséggel erősített rendőrség néhány nap alatt
leverte. A sztrájk sem vezetett célra. De a tü
netek, az ellenzék és a szocialisták együttműkö
dése, sietésre intettek. Június 4-én gr. Tisza nem
engedte felszólalni a szólásra jelentkező ellenzé
kieket. A legnagyobb zaj és ellenmondás köze
pette sorban felolvastatta a véderőjavaslat szaka
szait és a többség felállással megszavazta azokat
Délután is folyt az ülés, harmadik olvasásban is
megszavazták a javaslatot. Az elnök rendőri kar
hatalommal, melyet Pavlik Ferenc (1. o.) vezetett,
távolíttatta el a zajongó, fütyülő, sípoló ellenzé
kieket. Ezek fölött, az ülés szünetei idején, a
menteimi bizottság ült törvényt és 15—30 napra
kitiltotta őket az ülésekből. A vita teljes kizárása
flagráns megsértése volt a házszabálynak ós az
ellenzék e határozatokat nem is tartotta érvénye
seknek. A kitiltottak be akartak vonulni, mi a
rendőri kordon megerősítését katonaival vonta
maga után. A kitiltottakat elvtársaik védel
mükbe fogadták, de a rendőrök, az elnök pa
rancsára, ezeket is kivezették. A képviselőház
jún. 7. jóváhagyta mind e rendszabályokat, jún.
8. az ellenzék távollétében, egyhangúlag elfo
gadta az új szigorított házszabályt (Lex Vadász,
1. o.), jún. 9. pedig a kormánypárt nyilatkozatban
számolt be az országnak erőszakos eljárása kény
szerű szükségéről. A főrendiház hosszabb vita után
elfogadta a véderő javaslatot. Az országgyűlést
királyi leirattal elnapolták, de a kedélyek a kép
viselőháznak szept. 17. történt megnyitásáig sem
csillapodtak le. Egyik erőszakoskodás maga ntán
vonta a többit. Kovács Gyula parasztpárti képvi
selő a jún. 7-iki ülésen többször rálőtt Tiszára,
aztán magára fordítva fegyverét, súlyosan meg
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sebesült. Felépült, törvény elé korült, de az esküd
tek felmentették. Tisza férfias magatartása az
ellene elkövetett merénylet percében sok új tisz
telőt szerzett neki, de az ellenzéket le nem fegy
verezte. Az, a béke béréül, Lukács és Tisza fe
jét követelte, mint 1899. Bánffyét. Szeptember
17-én a rendörök, a délutáni ülésen, az egész
ellenzéket kiszorították a teremből. Ekkor egy
rendőr megtagadta az engedelmességet. Erre az
1912. LVII. t.-c. külön palotaőrsóget szervezett,
mely katonai fegyelem alatt áll. Ennek egyik
tisztje, Gerő Vilmos honvédszázados, sértve
vélve magát Héderváry Lehel «pfuj» kiáltása
által, kardot rántott és több vágást mórt a kép
viselőre. Az ügyet a mentelmi bizottság elé uta
sították, Gerőt a honvédséghez tették át. De a
katonai fegyelem alatt álló erőszak, az ellen
zéki terrornak ép oly veszedelmes ellenmérge,
állandósítva maradt. Az ellenzék már csak tün
tetni járt a házba, hogy elmondja sérelmeit, hogy
tiltakozzék a tett intézkedések, különösen az új
házszabály ellen, de a munkában, sem az ülésen,
sem a bizottságokban, nem vett részt. A társa
dalmi érintkezés a pártok közt megszakadt. Ti
szának támadóival (gr. Károlyi Mihály, gr. Szé
chenyi Aladár, Pallavicini György őrgróf) pár
bajt kellett vívnia.
Mindez alig indította meg az obstrukció végének
örvendő közvéleményt. Különben is a balkáni há
ború kitörése sokak szemében teljesen igazolta a
kormány politikáját, ha nem is annak erőszakos
felhajtását. Gr. Károlyi Mihálynak Bécsben, a de
legáció szept. 23-iki ülésén a karzatról elhangzó
tiltakozása ép oly kevéssé ért célt, mint a kormány
és Tisza ellen szórt szidalmak özöne, gr. Andrássy
Gyula felszólalása a béke érdekében (okt. 29.) és
a szocialisták tüntetése. Nagyobb eredményt az
ellenzék csak Lukács miniszterelnökkel szemben
ért el. Désy Zoltán képviselő, a koalíciós kor
mány volt pénzügyi államtitkára, már május
21-én azzal vádolta a többséget, hogy az állam
kincstárból származó pénzzel választatták meg.
Ezt a vádat (a Saskörben) oly formában ismé
telte, hogy M. miniszterelnöke Európa legna
gyobb panamista ja; közpénzekből négy millió
nál többet költött választási célokra. Ezért Lu
kács beperelte. A törvényszék, nem engedve meg
a teljes bizonyítást, mivel itt politikai kérdésről
van szó, a vádlottat el is ítélte (1913 febr. 17.)
A képviselőházban Lukács elismerte, hogy a Ma
gyar Bank lényegesen hozzájárult a választási
költségekhez, de kijelentette, hogy közpénzekből
egy fillért sem fordítottak oda. A kir. tábla azon
ban a «panama» szó igazi jelentőségének meg
állapításából kiindulva, megsemmisítette a tör
vényszéki Ítéletet, és új tárgyalást rendelt. Ezen
Vázsonyinak, Désy védőjének beszéde után a vád
lottat felmentették (jún. 3.). Bár az ítélet egyene
sen kimondotta, hogy Lukács személyes integri
tása nem szenvedett csorbát, mégis a felmentés
és még inkább az a tény, hogy a milliókat válasz
tási célokra használták fel, nemcsak a miniszter
elnököt kényszerítette lemondásra, hanem a több
ség tekintélyét is csökkentette és az ellene or
szágosan megindult izgatásnak folytonos táplá
lékot szolgáltatott Lukács lemondott: utódját,
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gróf Tisza Istvánt, kit a király 1913 jún. 10.
nevezett ki, hasonló vád nem érhette. A margit
szigeti játékbank tervét, melyet elődje elfogadott,
meghiúsította, mi újabb botrányokat vont maga
után. Az 1913 nyarán Andrássy vezetése alatt
újjáalakult, tisztán 67-es és ezért magát kor
mányképesnek valló alkotmánypárt éppen a kor
rupció elleni küzdelmet tűzte ki egyik föfeladatóul. Újjászervezkedett a most már egyesült füg
getlenségi párt is, gróf Károlyi Mihály ügy
vezető elnöksége alatt. Justh és Kossuth elnökök
lettek.
Még Lukács benyújtotta a választójogi javaslatot(1912). Noha az ellenzék legnagyobb részének
meggyőződésétől ez a javaslat nem igen tért el,
csakis Justhék maradtak az ((általános titkoss
hívei, az ellenzék mégsem vett részt 1913 ele
jén folyó tárgyalásában. A szocialisták a javaslat
miatt általános sztájkra készültek, de aztán ve
zetőik e tervtől eláűottak. Az új törvény meg
kétszerezi a választók számát és a városokban
titkos szavazást rendel, de azon határozatai, me
lyek szerint csak a hosszabb ideig egy helyen
tartózkodó munkás nyer szavazatot, a korhatár
pedig 30 évhez van kötve, erős bírálatra adtak
okot. A magára maradt többség gyorsan végezte
el a többi törvényjavaslatot is. Már 1913 május
ban törvénnyé vált a magyar ágyúgyár felállí
tása. Minthogy az új katonai perrendtartásban,
legalább bizonyos határig, érvényre jut a magyar
nyelv joga, a kilences bizottság programmja
nagyjában végre volt hajtva. A cím- és jelvé
nyek kérdésének megoldására mindkét kormány
1912 szeptemberben bizottságot küldött ki. Még
gr. Zichy János minisztersége alatt új egyete
mek felállítását rendelte el a törvény Pozsony
ban és Debreczenben. Ez egyetemek 1914 novem
berében meg is nyíltak.
Nemcsak a politikai láthatár volt sivár és ál
datlan, hanem a gazdasági is. A sok éven át
folyó rossz gazdálkodás, a folytonos kölcsönzés
megtermetté keserű gyümölcsét. A koalíció utolsó
budgetjében már ott lappangott a deficit, s mikor
a Khuen-kormány átvette az ügyeket, alig talált
néhány napra való készpénzt. Az államnak és az
egyeseknek eladósodása (20 milliárd körül) még
érezhetőbbé tette a fegyverkezésnek szükségkép
növekedő terhét. A dreadnoughtok építése ekkor
vette kezdetét. Mikor kitört a balkáni háború és
a mozgósítás számos tartalékost és póttartalékost
a végekre hívott, szinte megállott a gazdasági
élet. Arany már nem volt forgalomban; készpénz
fizetésre — mit a munkapárt programmja kilá
tásba helyezett — már gondolni sem lehetett: a
valuta végleges rendezése meghiúsult. A hitel
megszűnt, a gyengébb bankok és takarékpénz
tárak elbuktak és számos exisztenciát ragadtak
magukkal az örvénybe. A Balkánra való kivitel
megcsappanása következtében számos gyár kény
telen volt elbocsátani munkásait: csak Buda
pesten több mint 30,000-re ment 1914 tavaszán
a f oglalkozásnélküli munkások száma. Teleszky
pénzügyminiszternek, ugyan akarata ellenére,
1912. és újra 1913. le kellett mondania az 1908-iki
adótörvény végrehajtásáról. Az aranyjáradék
115-ről 100-ra esett, ami külföldi hitelünk alá-
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szállását mutatta. Rövidlejáratú állami kölcsönt
is csak magas kamat mellett lehetett elhelyezni.
Ennyi katasztrófával fenyegető baj közepette
annál nagyobb szükség lett volna közös lelkiis
meretes munkára. De ezt a pártszellem nem en
gedte. Az ellenzék nem járt az ülésekre, a viták
ban sem igen vett részt, csak az annyira fontos
új sajtótörvényt támadta nagy erővel; a dele
gációban azonban részt vett. Gr. Andrássy Gyulá
nak a hármas-szövetség mellett tartott beszédei
Európaszerte méltán keltettek figyelmet. Gr. Ká
rolyi Mihály ez alkalommal megtámadta a német
szövetséget és a francia-orosz barátság ápolását
ajánlotta. A függetlenségi párt egy része már az
orosz mellett nyilatkozott: akkor, mikor az már
halálos döfésre készült ellenünk (bombamerény
let Debreczenben Miklósy (1. o.) gör. kat. püspök
ellen). Az a törekvés, hogy a végleges leszámo
lás idején belső zavarokkal ne kelljen megküz
deni, arra birta Tiszát, hogy a román nemzeti
ség vezetőivel alkudozásba bocsátkozzák és ezt
az ügyet az országgyűlésen is tárgyaltatta. E tár
gyalásban részt vettek az ellenzék vezérei is,
különösen Apponyi szép beszéde keltett nagy
visszhangot. Megegyezés Tisza és a románok
közt nem jött létre, de ezek is elismerték a jó
akaratot és a kölcsönös viszony kétségtelenül
megjavult. Még fontosabb volt, hogy Horvát
országban, hol a koalíció ideje óta nem lehetett
alkotmányosan kormányozni, hol a legvadabb
izgatás uralkodott és napirenden voltak a véres
attentátumok a kir. biztosok ellen (Cuvaj, Skerletz), báró Skerletz Iván bánnak végre sikerült
többséget szerezni. Igaz, hogy ennek is meg volt az
ára: az 1907-iki törvény ellenére a magyar állam
vasutaknak Horvát-Szlavonországokban már
nem csak magyar a nyelve és a magyar hely
nevek a társországokból eltűnnek.
Tisza törhetetlen erélye végre mégis győzött.
Következetes volt, rendszeresen járt el, mindenre
gondolt, nem esett az 1904 novemberi félmunka
hibájába. Nem ismert személyes tekintetet, ö és
utóda az elnöki székben, Beöthy Pál, kivezettette
az ellenkezőket (gróf Károlyi Mihályt, Justh
Gyulát; még 1914 jan.-ban gróf Andrássy Gyu
lát). A többség hatalma erősebb lábon állott, mint
valaha; csak még a kisebbség kibékítése lett
volna hatra, hogy a hazafias munka valahára ismét
egyesítse a magyart. Ezt az egységet nem hozta
meg még Ferenc Ferdinánd főhercegnek é3 ne
jének, Hohenberg Zsófia hercegnőnek szörnyű
meggyilkoltatása sem (Sarajevo 1914 jún. 28.).
A gyász általános volt, de a temetésnél az ellen
zékiek külön jelentek meg, nem az országgyűlés
képviseletében. Még jobban kiélesitette az ellen
tétet, hogy a kormány mégis tárgyaltatni akarta
a közigazgatás államosításáról szóló törvényja
vaslatát. De midőn a sarajevói vizsgálat bizo
nyossá tette, hogy a merénylet előkészítésében
Szerbia hivatalos köreinek is volt része és így
nemzetközi kérdéssé vált a bűnösök büntetése,
oly kérdéssé, melyre világháború adhat választ:
az egység kifelé helyreállott. Gróf Tisza a kép
viselőházban mint a monarchia akaratának ki
fejezője beszélt, nemcsak a nemzethez, hanem
Európához, gr. Andrássy ós gr. Apponyi pedig
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teljesen egyetértettek vele a monarchia fentartását és Magyarország területi épségének védelmét
illetőleg. A pártszenvedély nem ült el, de amint a
«türténelem szárnycsattogása hallatszotta, az
egyéneknek együttműködést parancsolt anemzetnek felébredt lelke. Júl. 23-án báró Giesl belgrádi
követünk jegyzéket nyújtott át a szerb kormány
nak, szigorú, de az orgyilkosságnak állami rend
szerré válása miatt mellőzhetetlen feltételekkel.
Szerbia részéről júl. 25. Pasics kitérő választ adott.
Júl. 28. következett a hadüzenet Szerbiának, aug.
5-én Oroszországnak. (L. Világháború). A végze
tes óra egynek találta a magyart, egységesebbnek,
mint tán valaha volt Nagy Lajos ideje óta. Harc-,
ban áll azóta egy világgal; önmagával békében.
X V I . Irodalom.
I. Földrajzi, statisztikai stb. irodalom:
Általános ismertetések és monográfiák. Hunfafcvy János, A
magyar birodalom földrajza, különös tekintettel a nép
rajzi viszonyokra (Egyetemes Földrajz, II. köt.), Buda
pest 1886; Prinz Gyula, M. földrajza, a magyar föld
és életjelenségeinek oknyomozó leírása, u. o. 1914; CzirMisz Géza, M. a XX. évszáz elején, Temesvár 1902; BalbiCzirbusz, M. földrajza, Nagybecskerek 1897 ; Az osztrákmagyar monarchia írásban és képben, 8 köt. Budapest
188-Í—1901; A m. kir. kormány jelentései az ország köz
állapotairól (1898 óía); Matlekovics Sándor, M. közgaz
dasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor,
9 köt. Budapest 1897—98 (az első két kötet általános sta
tisztika) ; György Aladár, M. (A Föld és népei, II. kiad.,
V. köt.), n. o. 1905; Jekelfalussy József, Az ezredéves ma
gyar állam és népe, u. o. 1896; Vargha Gyula. Hungary,
a sketch of the country, its „people and its conditions,
u. o. 1907 ; Supan Alexander, Österreich-Ungarn (a Kirchhoff-féle Landerkunde von Európa II. köt., II. rész>, Wien
és Prag 1889 ; Xeelmayer-Vukassowitsch, Oesterreich-Ungarn, Leipzig 1885; Umlauft Kriedrlch, Die Lánder Österreich-Ungarns in Wort und Bild, Wien 1879—89, Die
Osterr.-Ungar. Monarchie, III. kiad. n. 0.1896—97; II.,
különlenyomat a Pallas Nagy Lexikonából, Budapest 1896 ;
Bert'ia Alexandre, La Hongrie moderné 1849—1901, Paris
1901; Raoul Chélard, La Hongrie mülénnaire, u. o. 1896 ;
Mme Edmond Adam, A magyarok hazája, Budapest 1885;
Kohut A., Aus dem Reiehe der Karpathen, Stuttgart 1886;
L. Felbermann, Hungary and its Psople, London 1892;
Baiíagi Károly és Király Pál, A Magyar birodalom leírása.
Budapest 1877; N. E. Mazuchelli, Magyarland, 2 köt, Lonlon 1894; L. Phillimore, In the Carpathians, London
1892 ; Gelléri Moriz, Ungarns Millennium, Budapest 1896.
Népszerű munkák: Sziklay János, A magyar föld, 2 köt.
Budapest 1901; Hanusz István, A magyar haza föld- és nép
rajzi jellemképekben, Kecskemét 1901 • Borostyám Nándor,
il. úti rajzokban, 9 füzet Budapest 189Ó (magyar kiadása a
züriihi Orell Füssli cég Enropaische Wanderbilder című
gyűjteményében megjelent Ungarn c. kötetnek); Hunfalvy János, M. és Erdélv képekben, 3 köt. Darmstadt
1856—1863 ; Kain Albert, M. (díszmü, kiadta a Máv.), Buda
pest 1909. Az úti kalauzok közül legjobb Baedeker Öster
reich-Ungarn, 29. kiad. 1913: magyar nyelven modern úti
kalauzt a Magyar Turista-Egyesület ad "ki 1915. Folyóira
tok: Földrajzi Közlemények (1871 óta, számos eredeti ta
nulmánnyal), Turisták Lapja, Erdély. A vmegyei mono
gráfiák közül a Magyarország vármegyei és városai c.
nagy gyűjtemény (eddig 18 köt.), továbbá Körösy József,
Megyei monográfiák, 2 köt, Budapest 1893—95 és folyta
tólag a Közgazd. Szemlében: a helyi monográfiákat l" az
egyes törvényhatéságoknál, továbbá 1. még az irodalmat
Horvát-Szlavonország, Balaton, Kárpátok stb. címszavaknál.
Természeti mszonyok. Hunfalvy János, A magyar biro
dalom természeti viszonyainak leírása, 3 köt. Pest 1863—
1S68 (alapvető munka); Hanusz István, A Nagy Magvar
Alföld, Kecskemét 1895 ; Jankó János, M. hegyvidékeinek
csoportosítása, Budapest 1890; Prinz Gyula, M. földrajza,
u. o. 1914; Cholnoky Jenő, M. hegységeinek csoportosí
tása (Földrajzi Közlemények); Az Alföld felszine <u. o.);
A Balaton tud. tan. eredményei; Fartsch, Die Gletscher
der Vorzeit in den Karpathen nnd den Mittelgebirgen,
Breslau 1882. L. még az irodalmat Kárpátok, Biharhegy
ség, Tátra, Balaton stb. címszóknál.
Földtani viszonyok és ásványok: A m. kir. földtani inté
zet évkönyvei és évi jelentései; Földtani Közlöny; Anna

les Musei Nationalis, kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum;
Értesítő a térni, tudományok köréből; Természettudo
mányi Társulat kiadványai; Az Erdélyi Múzeum értesí
tője, kiadja a Kolozsvári Múzeum-Egylet; A Balaton tudo
mányos kutatása, kiadja a Magyar Földrajzi Társaság; Hant
ken Miksa, A magyar korona országainak széntelepei és
szénbányászata, Budapest 1878 ; Kerpely Antal, M.' vas
kövei és vasterményei, u. o. 1878; Kalecsinszky Sándor,
A magyar korona oszágainak ásványszenei, u. o. 1901;
A magyar korona országainak tűzálló agyagai, u. o. 1896;
Böckh Hugó, Geológia, Selmeczbánya 1903 és 1909 ; Schafarzik Ferenc, Magyarország kőbányái, Budapest 1904;
Szabó József, Selmeczbánya, kiadja a M. Tud. Akadémia
1887.
Vízrajz. Vásárhelyi Pál tanulmányai, 1. Gonda B., V. P.
élete és müvei; gr. Széchenyi István, A Tiszaszabályozási
ügy fejlődéséről, Pozsony 1848 ; Paleocapa P., Vélemény a
Tiszavölgy rendezéséről, Pest 1846 ; Kenessey A., Adatok
folyóink vízrajzi ismeretéhez, Budapest 1877, Akadémia;
Kvassay J., Vizeinkről, Budapest 1875; Zavadovszky, Ma
gyarország vizeinek statisztikája, Budapest, A Földmüveiésügji Min. Vízrajzi Osztályának kiadványai, u. m. A Tisza
hajdan és most ; Vízrajzi Évkönyvek; Vízállások; Vízügyi
Közlemények; a Duna-völgy és Tisza-völgy vízrajzi tér
képe ; a M. Földrajzi Társaság Balaton-Bizottságának mun
kái : A Balaton tudományos tanulmányozásának ered
ményei ; Cholnoky Jenő, A Tiszameder helyváltozásai,
Foldr. Közi. 1907; P. Vujevic, Die Theiss, Le"ipzig 1906;
Thirring G., A Fertő és vidéke, Földr. Közi. 1886. Számos
cikk a Mérnök- ós Építész-Egylet Közlönyében, a Földrajzi
Közleményekben és a Földtani Közlönyben.
Ásványvizek. Chyzer Kornél, Die namhafteren Kurorte
und Heilquellen Ungarns, Stuttgart 1887; Boleman István,
Magyar gyógyfürdők és ásványvizek, Budapest 1902;
Rigíer GusV.táv, Erdély nevesebb fürdői 1902., u. o. 1903;
Hankó Vilmos és Papp Samu, A magyar birodalom ásvány
vizei és fürdőhelyei, u. o. 1907; Vámossy Zoltán, Lenkei
V. Dani és Sciiulhof Vilmos, Fürdők és források képes
ismertetése, u. o. 1914.
Éghajlat. A meteor, kőzp. intézet évkönyvei (1871 óta);
Schenzl Guido, A magyar korona országainak csapadék
viszonyai, Budapest 18S5; Róna Zsigmond, A légnyomás a
magyar birodalomban, u. o. 1897; Á hőmérséklet évi me
nete M.-on, u. o. 1900; Héjas Endre, A zivatarok M.-on
(Term.-tud. Társ.), 1898 ; A csapadék évi átlagos eloszlása
M.-on íMet. Évk. 40. köt., 4. részi ; Hegyfoky Kabos, A
szél iránya a magyar szent korona országaiban, Budapest
1S95; A májushavi meteorológ. viszonyok M.-on, u. o.
1886; A felhőzet a magyar szent korona országaiban,
1S99; Az eső évi periódusa M.-on, 1909 ; Esőadataink az
1851—70. évi időszakból (M. Tud. Akad., Term.-tud. Társ.
és Met. Intézet), 1909; Róna Zsigmond és Fraunhoner
Lajos, Magyarország hőmérsékleti viszonyai (Meteor. Inté
zet), 1904; Róna, Éghajlat (I. rész. Általános ismeretek,
Term.-tud. Társ. 1907, II. rész. Magyarország éghajlata,
u. o. 1909).
Növényvilág. Waldstein et Kitaibel, Plantae rariores Hun
gáriáé 1802—1812; Heuffe 1-L., Ennmeratio plantarum in
Banatu crescentium, 1858; Kerner Ant. Josef, Das Pflanzenleben der Donaulánder, Innsbruck 1883; Vegetationsverhaltnisse des mittleren Öst.-Ungarns u. angrenzenden Siebenbürgens, Wien, Öst. Botan. Zeitschr. 1867—79; A
Osztrák-Magyar Monarchia növényvilága, az Osztrák-Ma
gyar Monarchia írásban és képben, bevezető kötet, 1887;
Wagner János, M. virágos növényei, Budapest 1903; Kalchbrenner Károly, M. hártyagombáinak válogatott képei, u. o.
1873—75 ; Hollós László, M. Gasteromycetái, 1903 ; M. föld
alatti gombái és szarvasgombaféléi, M. Tud. Akadémia
1911 ; Hazslinszky Frigyes, Északi ífagyarhon viránya,
1864 ; Magyarhon edényes növényeinek kézikönyve, 1872;
M. és társországai moszatviránya, 1867 ; A magyar biro
dalom zuzmótiórája, 1884; A magyar birodalom mohflórája,
1S85; Simonkai Lajos, Erdély edényes növényeinek he
lyesbített foglalata, Budapest 1887; Aradmegye flórája,
1893 ; Nagyvárad növényvilága, 1890; Borbás Vince, A fő
város és környékének növényzete; A Balaton flórája, 1900;
Vasvármegye Növényfb'ldrajza és flórája, 1887 ; A Magyar
Homokpuszták Növényvilága, 1886; Békés vármegye fló
rája, Akad. Ért. 1881; Pax F., Pflanzenverbreitung i. d.
Karpathen (Engler-Drude, Vegetation der Erde 11., 1898
és X. 1908); Tuzson J. Magyarország fejlődéstörténeti nö
vényföldrajzának főbb vonásai, Math.-Természettud. Ert.
1911; A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása, Math.Természettud. Ért. 1915. Folyóiratok: Magyar Növénytani
Lapok, szerk. Kanitz Ágost, 1890-ig; Magyar Botanikai
Lapok, szerk. Degen Árpád, 1902-töl; Botanikai Közle
mények (előbb Növénytani Közlemények) 1902-töl. szerk.
Schilberszky (1906), Tuzson (1912), Moesz. Nagyobb her
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báriumok vannak:: a Nemzeti Múzeum nÖvén} tani tárá- 179S. II. kiadás 1809—11: részben Csaplovics, Bóezy,
ban, ahol többek között megvan a Kitaibel, Haynald,, Szepesházy és Thiele. Bielek, Marienburg, Eietzinger,
Simonkai és Csató-féle herbárium : a budapesti tudomány- Benigni von Mildenburg, Windisch, Vályi, Korabinszky,
egyetemi növényrendszertani és növényföldrajzi intézet- Köváry és Bielz munkái.
bén, ahol megvan Borbás V. herbáriuma : a kolozsvári egye
Néprajz. Hunfalvy Pál, M. etlmographiája, Budapest
temi növénytani intézetben. Nagyobb magyarországi her- 1876, Die Ungarn oder Magyarén, Wien és Teschen 1881,
bárium továbbá a Richter L.-féle. amely a bukaresti egye- Die Rumánen und ihre Ansprüche, u. o. 1884; Kari Czoertemre került és Degen Á, magánherbáriuma (Budapesten;. nig, Ethnograpíiie der österr. Monarchie, II. és III. köt.,
Állatvilág. Hazánk állatvilágának rendszeres jegyzékét; Wien 1S85; Balogh Pál, A népfajok M.-on, Budapest 1902,
foglalja magában a K. M. Természettud. Társuiat kiadásá• térképatlasszal: Thorotzkay Viktor báró, A magyar állam
ban A magyar birodalom állatvilága (Fauna Regni Hun• és nemzetiségei, u. o. 1896; Vámbéry Ármin, A mairyarok
gáriáé! címen megjelenő munka. Eddig megjelent az ízelt• eredete, u. o. 1881, II. kiad. 1882 ; Nemzetiségi ismeret
lábúakról szóló kötet, Budapest 1900; többi részei előre terjesztő könyvtár (szerk. Szabó Oreszt), eddig 7 köt.
láthatólag 1916. jelennek meg. E munkában megvan az; (németek 2 kőt., oroszok, tótok, románok stb.), u. o.
egyes állatcsoportokra vonatkozó részletes irodalom jegy 1913—14: Sclnvicker Henrik, Die Deutschen in Ungarn
zéke is. A magyar fauna tanulmányozásának úttörője und Siebenbürgen.. Wien és Teschen 1883 ; Slavici. Die
Grossinger K. János (1728 — 1803) volt," kinek nagy mun Rumá'nen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukovina,
kája: Universa história physica Regni Hungáriáé secundum u. o. 1878: St. Vilovszky, Die Serben in Ungarn, u. o.
tria regna naturae digesta* (Pozsony és Komárom 1793—97) 1S84; J. Staré, Die Kroaten, n. o. 1S82; H. Schwicker,
számos, a tudomány mai állása szerint is becses adatot Die Üigeuner in Ungarn und Siebenbürgen, u. o. 1SS3;
tartalmaz. Frivaldszky Imre először kísérelte meg átpil- Radó, Das Deutschtum in Ungarn. Berlin 1893; Lőher, Die
lantást adni hazánk faunájáról: Jellemző adatok Magyar Magyarén und andere Ungarn, Leipzig 1S74; Iga. Herm.
ország faunájához, Pest 1866 c. a Magyar Tudományos Bidermann, Die ungar. Ruthenen, Innsbruck 1867 : Rősler.
Akadémiától kiadott munkájában. A M.-i gerinces állatok Dacier und Románén, eine geschichtliche Studie, Wien
nak ismereteink akkori áliása szerint hü összeállítását adta 1866; Lengyel M-, A ruthénekrül. Ungvár 1902; Körösy
Frivaldszky János Hunfalvy Jánosnak A magyar biroda József, A felvidék eltótosodása, Budapest 1398; Hermán
lom természeti viszonyainak leírása, Pest 1865. c. munkájá Ottó, A magyar nép arca és jelleme, u. o. 1903, Az ős
ban. Számos becses adattal járultak a magyar fauna meg foglalkozások, halászat és pásztorélet, XL. O. 1898. A ma
ismeréséhez a régibb búvárok közül az említetteken kívül gyar ősfoglalkozások köréből, 1899, A magyarok nagy
főleg : Bielz E. Albert, Fuss Károly, Gerenday József, Jeit- ősfoglalkozása, 1909; Czirbnsz Géza, A délmagyarországi
teles Lajos, Kornhuber András, Petényi Salamon János. Az bolgárok etnológiai magánrajza, u. o. 1S87; Szon-rott
utolsó 25 év alatt a magyar fauna ismerete számos szak Kristóf, A M.-i Örmények etnográfiája, Szamosújvár 1903;
búvár vizsgálatai alapján nemcsak tetemesen gyarapodott, Herrmann Antal, A M.-ban 1893. tartott cigányösszeírás
hanem egyszersmind mélyült is. E korszak munkásságára eredményei, Budapest 1895: Jankó János, Az ezredéves
v. u. Daday Jenő, A magvar állattani irodalom ismerte országos kiállítás néprajzi faluja, XL. o. 1897: Réthey
tése 1870-tól 1880-ig, kiadta a K. M. Természettud. Tár Ferenc, M. ethnográflai térképe,u. o. 1SS6. — Folyóiratok:
sulat, Budapest 1S81; Daday J., A magyar állattani irod. Ethno,graphia; A Magy. Nemz. Múzeum Néprajzi Osztályá
ismertetése 1880-tól 1390-ig, u. o. 1891 és Szilády Z., A magyar nak Értesítője : Ethnologische Mittheilungen ans Ungarn.
állattani irodalom ismertetése 1890-től 1900-ig, u, o. 1902. — A magyarság antropológiai viszonyairól a következő
Értékes adatokat tartalmaz Mojsisovics Au?., Das Thier- , mtmkák nyújtanak felvilágosítást : Dr. Lenhossék József,
lében d. österr.-ungar. Tiefebenen (Wien 1897) c. összefog- ; Cranioscopia, Budapest 1S75; Lázár István, Alsó-Fehérialó müve.
megye magyar népe: Bartucz Lajos. Aradmegye népének
Statisztika. A magyar kir. közp. statisztikai hivatal antrop. vázlata. Aradm. Monogr. 1911: n. a., A mai ma
gyarság
termetéről. Népr. F.rt. 1911; u. a., A mai ma
kiadványai, különösen a magy. szent korona országainak
1900. évi népszámlálása (a Magy. Stat. Közlemények 10 gyarság cephal-indexéről. Népr. iírt. J912; n. a.. Gücsej
és
Hetes
anthropologiájárói. Ethnogr. 1913: Semayer vüikötete, kivált a Végeredmények összefoglalása c. X. köt.,
mely az eddigi népszámlálások fő eredményeit tömör bald, Bánffy-Hunyad'népének sómat, vázl., Népr. Ert. 1901;
összeállításban, tüzetes szöveges feldolgozásban és gaz Jankó János, Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar népe,
dag táblázatokkal és grafikai térképekkel közli): az 1910. Budapest 1893.
évi népszámlálásról eddig kiadott 2 hatalmas kötet (de
Közművelődés. A m. kir. kormány 1913-ik évi működé
mográfia és kereseti viszonyok községenként) : a Magy. séről és az ország közállapotairól szóló jelentés és sta
Stat. Évkönyv gazdag évfolyamai (XX. évf. 1913-ről) és tisztikai évkönyv, Budapest 1915: A Magyar Szent Korona
a Magy. Stat. Közlemények során megjelent nagy közle Országai népoktat ás ügyének fejlődése. Irta: Pogány Fri
mények a külkeresk. forgalomról, a népmozgalomról, az gyes dr. A magyar kir. kereskedelemügyi miniszter ren
állatösszeírásról, Fiume hajó- és árúforgalmáról, a nép- deletéből szerkeszti és kiadja a Magyar kir. Központi
ok tatás ügyről, a hitelintézetekről, a vármegyék, városok, Statisztikai Hivatal, Budapest 1913: Publications oí the
községek háztartásáról síb., melyek kútforrása! az ország royal Hungárián ministry of religion and public instrucismeretének a jelzett irányokban: Keleti Károly, Hazánk tion. Education in Hungary, Budapest 1908.
és népe, a közgazdasági és társadalmi statisztika szem
őstermelés. Galgóczy Károly, M., a szerb vajdaság és a
pontjából, Pest 1871, II. kiad. 1893: Kőnek Sándor, A temesi bánság mezögazd. statisztikája, Pest 1355 ; M. fűldmagyar birodalom stat. kézikönyve, Budapest 187S ; Láng mívelésügye, évenkint, kiadja a földniív. minisztérium;
Lajos és Jekelfalussv József, M. statisztikája, 2 köt., u. o. Henscb Árpád, A magyar mezőgazdaság fejlődése 1667—
1884—87; Földes Béla. M. statisztikája, u. o. 18S5; Ráth 1892-ig (Mezögazd. Szemle, X. évf."): Wenczel Gusztáv. M.
Zoltán, M. statisztikája, u. o. 1896; Kenéz Béla, M. né mezőgazdaságának története. Budapest 1887; Rudloff, Die
pességi statisztikája, Pozsony 1906; Illyefalvi Vitéz Géza, Landwirtschaft Ungarns, Berlin 1898: Bedö Albert. A ma
M. statisztikája, II. kiad., 1912; Jekelfalussy József és gyar állam erdőségeinek gazd. és keresk. leírása. 3 köt.
Vargha Gyula, Kőzgazd. és Stat. Évkönyv," 9 évf. (az Budapest 1885; Milhorfer S., Magyarország közgazdasága,
utolsó 1896); Körösy József és Thirring Gusztáv, Die 3 köt., 1904: Miklós Ödön, Negyedszázad a magyar köz
Natalitats- und Moralitatsverh&ltnisse ungarischer Stadte életben, 3 köt.: Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal ki
ÍS78—93, Budapest 1895: Földes Béla, Városaink és a adványai. Szaklapok és folyóiratok.
városi lakosság, u. o. 1883; Thirring Gusztáv, A magyar
Közgazdasúg. Milhoffer Sándor, M. közgazdasága. 8 köt.
városok statisztikai évkönyve 1908, u. o, 1912: u. a., A Budapest 1904; Mandello Károly, Rückblicke auf die Entmagyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság, u. o. wicklung der ungar. Volkswirtschaft, 1871—94. Budapest,
1904; Heinr. Schwicker, Das Königreich Ungarn, u. o. folytatólag Deutsch Antaltól; Gál Jenő, M. közgazdasági
1886: Acsády Ignác, M. népessége a pragmatica sanctio ós társadalmi politikája a második ezredév küszöbén, 2
korában, u. o. 1896 (Magy. Stat. Köziem. XII. köt.); Thirring kőt. u. o. 1907 ; Wenczel Gusztáv, M. bányászatának kri
Gusztáv, Városaink népességi viszonyai 1777-ben (FÖldr. tikai története, u. o. 1880; Pech Antal, Alsó-M. bánya
Közlemények 1898), Városaink lakosságának kereseti viszo művelésének története. 2 köt. u. o. 1884-87; Szterényi
nyai a XVIIl. sz. II. felében (Magy. Gazdaságtört. Szemle József, M. gyáripara, u. o. 1902: Bobula János, M. ipar
1901), Népesedésünk kútíorrásai *a XIX. sz. első felében ügye, u. o. 1888 ; Jekelfalussy József. M. iparstatisztikája,
(Akad. Értek., 1903), Városaink népességének alakulása u. o. 1886; Horváth Mihály, *Az ipar és kereskedés tör
1787-től 1910-ig (Városi Szemle 191Ü. A régebbi munkák ténete M.-on a három utolsó század alatt, Buda 1840;
közül történeti értékkel bírnak még Fényes Elek nagy Wiener Moszkó. A magyar cukoripar története, Budapest
számú munkái, kivált: M. statisztikája, 3 kötet, Pest 1897; A macryar keresk. és iparkamarák története 1850—
1840—43; M. geográfiai szótára. 4 köt., u. o. 1851 és M. j1 1S96, u. o. 1396 : Moriz Engel, Österreich-Ungarn im Weltés a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota stat. ! handel, Wien 1902: Bülow, Österreich-Ungarns Handelés geogr. tekintetben, 6 köt., u. o 1836—40; továbbá und Industriepolitik, Berlin 1902: Telkes Simon, ArúforSchwartner, Statistik des Königreichs Ungarn, u. o. Ii galmunk, Budapest 1S96; Edvi Illés Sándor, A m. kir
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államvasutak áruforgalmi viszonyai, a. o. 1896; Szabó goniensis, 2 köt.: Hornig, A veszprémi püspökség oklevél
Jenő, Vasúti politikánk fejlődéséhez, u. o. 1895; Gonda tára, 2 köt.; Ráth és Nagy Imre, Hazai Okmánytár,
Béla, A magyar hajózás, a. o. 1899: A lteresk. minisz 8 kot. ; Racki, Documenta hist. Croatiae; Zimmermann,
térium jelentései és hivatalos kiadványai; az 1899. évi Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebeniparfelvételről kiadott nagy inunka: a. m. kir. központi biirgen, 4 köt.; Monumenta Yaticana, 6 köt.; Monumenta
statisztikai hivatal külkeresk. kiadványai (évenként) és Germaniae hist.; Scriptores rerum Byzantiaarum; Muratori,
10 évi Összesítései, valamint a vasutakról, a malomiparról Rerum Italicarum Scriptores; Fontes rerum Austriacarum;
kiadott munkálatai; a keresk. és iparkamarák évi jelen Hitrmusachi, Documente; Acta Tomiciana; Anjoukori ok
tései, különösen a budapesti kamaráéi, melyek az ország mánytár, 8 kot.; Wenzel, Anjoukon, dipl. emlékek, 3 köt.;
keresk. és iparviszonyait tárgyalják.
Teleki, A Hunyadiak korának oki. X—XII. köt.; Ljubícs,
Pénzügyi viszonyok. Vautier G., La Hongrie économique, Monum. Slavorum meridionaliura; Gelcich-ThaUóczy, Raguza
oki.; Nagy Imre, Dipl. eml. Mátyás kir. korából, 4
Paris 1893; Nagy Sándor, Magyar Compass, pénzügyi év
könyv : Heller, Kompass, fínanzielles ilahrbnch für öster- köt.; Fraknői, Mátyás kir. levelei, 2 köt.; Fmknóí, Vitéz
reich-Ungarn; Vargha Gyula, M. pénzintézetei, Budapest János lev.; Firnhaber, Urkundl. Beitráge z. Gesch. Wladis1885, A magyar hiteliigy és hitelintézetek története, u. o. laus II.; Magyar országgy. eml., 11 köt.; Erdélyi országgy.
1896; Pólya Jakab. A budapesti bankok története 1867— eml., 21 köt.; Bunyitay-Karácsonyi, Egyháztört. Eml, 5
1894, u. o. 1895; Török Jenő Endre, Magyar biztosítási köt.; Horváth, Brüsseli okmánytár, 4 köt.; Simányi, Lon
évkönyv, 16. évi. 1914; Buday László, M. községeinek ház doni magy. tört. okmánytár; Károlyi, A nagyváradi béke :
tartása az 1908. évben, Budapest 1913 ; Fellner F., A nem Károlyi, Ülésházy levelezése; Veress, Carillo lev.; Veress,
Basta levelei, 2 köt.; Thury, Török történetírók, 2 köt.;
zeti vagyon becslése, u. o. 1893.
Alkotmány. Andrássy Gyula gróf, A magyar állam fön- Török-magyarkori okmánytár, 9 köt.; Kai-ácson, Törökmaradásának és alkotmányos szabadságának okai, 3 köt., magyar oki-; Velics és Kanvmerer, Defterek, 2 köt.; Szabó
Budapest 1901; Ferdinándy Géza, A magyar alkotmány K. és SzádeczJcy, Székely oklevéltár, 7 köt.; ThaUóczy,
tört. fejlődése, u. o. 1907 ; u. a. A magyar alkotmányjog Magyarorsz. tartományainak ok!., 3 köt.; Barabás, Zrínyi
tankönyve, u. o. 1911 ; Király János,, Magyar alkotmány- M. lev., 2 köt.; Fraknői, Pázmány levelei; Szaiwj. Ester
és jogtörténet, u. o. 1908; Timon Ákos, Magyar alkot házy M. lev., 3 köt.; Szilágyi, Dipl. eml. I. és II. Rákóczi
mány- és jogtörténet. 4. kiad., u. o. 1903: Radó Roth- György korából; Pauler, A Wesselényi-összeesk. aktái;
feldS., Die ungarische Verfassung, Berlin 1898: Concha Szilágyi, Oki. a bujdosók korához; Gergely, Teleki M. lev.,
Győző, Politika, 2 kötet, Budapest 1894; Hajnik Imre, 7 köt.; Alvinczy, Diplomatarium, 3 kot.; Thököly Imre
Magyar alkotmány- és jogtörténelem, u. o. 1872; Apponyi naplói és lev.: Thaly^Simonyi, Archívum Rákóczianum, 18
Albert 1gróf, Le parlement de la Hongrie (Annuaire du Par kőt.; Thahj, Rákóczi-tár, 2 köt.; Pulay, A szatmári békes
ség; Mikes, Törökorsz. lev.; Kolosváry és óvári, Törvény
tement , Paris 1902.
jogszabályai, 6 köt.; Acta comitiorum; Ország
Közigazgatás. Csíky Kálmán, A magyar állam közigaz hatóságoknaplók
és irományok; A delegáció irományai;
gatási joga, Budapest 1883—S9, Magyar közigazgatási jog, gyűlési
Kovaehich,
legislationis Hung.; Kovach-Uth, SuppL
u. o., 2. kiad.; Kmoty Károly. A magyar közigazgatási ad vestigia Monum.
comitiorum;
Márkus-Térfi, Corpus Juris Hung.,
jog kézikönyve, u. o. 1905; Steiner Gyula. A vármegyei 40 köt. Családi oklevóltárak:
Apponyi, Blagay, Dániel, Héközigazgatás múltja, jelene és jövője, Nyitra 1908; Vas- derváry, Károlyi, Melczer, Sándor,
Sztáray, Teleki, Zichyváry Ferenc, A magyar közigazgatás központi alapszervei, kódexek. Igen sok oklevél a M. Tört.
Tárban s más folyó
Bpest 1902; Rényi J., A helyi önkormányzat, u. o. 1896; iratokban.
Ereky I., A magyar helyhatósági önkormányzat, 2 köt.,
1908, 2. kiad. 1910; Grünwald Béla, A régi M.t u. o.
2. Krónikások: Szabó K. Magyarorsz. tört. forrásai, 4
1888: Nagy Ferenc, A magyar városi jog, u. o. 1912.
füzet; Gombos, Középkori krónikások, 16 köt.; Marczali,
Közjog. Ferdinándy Géza, M. közjogi viszonya Ausztriá A magy. tört. kútfői az Árpádok korában; Marczali, A
hoz, Eudapest 1899; M. közjoga, u. o. 1902; Balogh magy. tört. kútfőinek kézikönyve; Domanovszky: A dubArtimr, A magyar államjog alaptanai, u. o. 1901; Bartha niczi, budai, pozsonyi, Mügéin-, Rimes- és Kézai-krónika.
Béla, A magyar közjog és belügyi közigazgatás, u. o. Főbb krónikások, koruk rendjében; Rogerius, Névtelen JegyzÖ
190S; Deák A., A parlamenti kormányrendszer M.-on, (Anonymus), Kézai, Márk (Bécsi Képes Krónika), Küküllel
1912: Kmety Károly, A magyar közjog tankönyve, 5. Apród János, János minorita, a Villaniak, Thuróczy, Dlukiad. u. o. 1905; Márkus Dezső, Közjog, 1910: Nagy gosz, Windeck, Callimachus, BonfLni, Tnbero.
ErnÖ, M. közjoga, 4. kiad., u. o. 1904; Polner Ödön, M.
8. Emlékírók (nagyrészben összegyűjtve a Monum. Hung.
és Ausztria közjogi viszonya, 1891; Réz Mihály, M. és Hist. *Scriptores» részében, Mikó: Erdélyorsz. tört. eml.
Ausztria közjogi viszonya, 1910: Knatchbull-Hugessen, The és Toldy: Nemz. Könyvtár): Szerémy György, Oláh Miklós,
political evolution of the Hungárián nation, London 1908. Forgách F., Brutus, Verancsics, Szamosközy, Gyulafiy,
Állami pénzügy és adok. Matlekovits Sándor, M. állam Zsámboki, Istvánffy, Heltai Gáspár, Ülésházy, Pethö, Sepsi
háztartásának története 1867—93, 3 köt., Budapest 1894; Laczkó Máté, MikÓ Ferenc, Nagy Szabó Ferenc, Szalárdy,
Adatok M. államháztartásának történetéhez, u. o. 1S94; Die Kemény János, Esterházy Pál, Bethlen János, Farkas ós
Zollpolitik der öst.-ung. Monarchie und des deutschea Miklós, Cserei Mihály, Károlyi Sándor, II .Rákóczi Fe
Reiches s'eit 1868 und derén uachste Zukunft, Leipzig 1891; renc, Mikes, Apor Péter, Halmágyi, Timon, Keresztesi Jó
Joób Lajos, A magyar adórendszer, Budapest 18S0; Lukács zsef, Guzmich, Ralovich, Kölcsey, Kossath, Draskovich, Fiátn,
Béla, M. és Ausztria pénzügyi és adórendszere, n. o. 1876; Apponyi, Wirkner, Danzer, Dembinszky, Batthyány Lajos,
a pénzügyminisztérium adóstatisztikai kiadványai.
Kovács Lajos, Metternich, Madarász József, Pulszky, Degró,
Törvénygyűjtemények. Márkus Dezső, az 1912-ikévtölkezdve Déryné stb.
Térfi Gyula: Corpus juris hunganei Olagvar törvénytár
4. Magyarország összefoglaló történetét megírta: Katona
1000—1S95), 21 köt., folytatólag 1S96—1915,19 köt.: Grecsák István (Hist. Crit.) 42 kötetben, Pray, Fessler, Engel, gr. MajKároly, Codex Hungaricus, az alkalmazásban lévő magyar láth János, Szalay László, Horváth Mihály, Kerékgyártó
törvények gyűjteménye 1000—1914.. Bpest 1911—14, 14 köt. Árpád, Boesor István, Szhlay József, Varga Ottó, Acsády
Térképek. M. részletes katonai felvételét adják a bécsi Ignác, Máriássy Béla, Köváry László, Beöthy Ákos, gr.
cs. ós kir. katonai földrajzi intézet 1: 75,000 méretű lapjai, Andrássy Gyula, Marczali. Munkatársakkal készült Szilágyi
melyből 367 esik M. területére; jó átnézetes térképek Sándor szerkesztésében a M. Nemz. Tört. 10 kötetben.
1:200,000 méretben (58 lap) és föátnézeti térképek Erdély történetét megírta: Kőváry László, Szilágyi S.
1: 750,000 méretben (7 lap) u. a. intézettől; A magyar
5. Kor- és életrajzok: Az Árpádok tort. Pauler-töl, Se
állam közigazgatási térképe 1:360,000 méretben, kiadj'a a bestyén Gyulától és (munkatársakkal) Csánki-tól: Kará
m. kir. államnyomda, II. kiad. 1900; Gőnczy Pál és Ko- csonyi : Szent István; Szabó K., Kandra K. és Gombos A.:
gntowicz Manó, M. vármegyéinek kézi atlasza, Budapest, Péter és Aba; Pray és Fraknői: Szent László; FejérPosner kiadása 1885 ; Chavann§, Physikalisch-statist. Atlas pataky: Kálmán király; Wertner: IV. Béla; Szabó K.:
der Öster.-ungar. Monarchie, Wien 1882—87 : Le Monnier, Kun László; Pór: Nagy Lajos; Márki: Anjou Mária ki
Sprachenkarte von Österreich-Ungarn, u. o. 1888; rályné; Teleki József ég Csánki D.: a Hunyadiak kora;
Lóczy Lajos és Kogutowicz Manó, M. fali térképe 1:600,000, Fraknői: Mátyás király; Márki, Mátyás-emlékkönyv; BerBudapest, Posner; Kogutowicz Károly, M. kézi térképe zeviczy: Beatrix királyné; Schönherr: Corvin János; Fraknői i
1 :1.500,000, u. o. 1914; A magyar földrajzi intézet szá BakÓcz, Verböczy, Tomory; Márki: Dósa György; Jáizay,
mos fali és kézi térképei és atlaszai, vasúti, postai ós Szalay, Fraknői, Ortvay : Mohács ; Salamon : A török hódítás
egvób szaktérképei.
kora, Áz első Zrínyiek; Veress: Izabella királyné; Horváth,
II. T ö r t é n e l m i I r o d a l o m , l. Kútfők: Mátyás Fló Krenner: Fráter György; Szádeczky: Báthory István, Bé
rián, Hist. Hung. Fontes Domestici, 4 köt.; Schroandtner, kés Gáspár, Kovacsóczy, Mihály vajda; Szilágyi S. : Báthory
Scriptores rerum Hung.; EndUcher, Monuni. Arpadiana; Gábor; Mika: Weiss Mihály; Veress: Kakas István; Fraknői .Fejér, Codex Diplomaticns, 40 köt.; Wenzel, Cod. Dipl. Ar- Pázmány; Gindely, Mákkai: Bethlen Gábor; Szilágyi : I.
padianus, 12 k ö t ; Pauler és Szilágyi, A honfoglalás kútfői; és n. Rákóczi György, Rákóczi Zsigmond; Széchy: Zrínyi
Kubinyi, Codex Dipl. Arpadianus; Knauz, Monum. Eccl. Stri- Miklós Pauler: Wesselényi; Horváth : Zrínyi Hona; Angyal:
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Thököly ; Acsátly: Károlyi, Buda visszavétele; Thaly: Rá
kóczi ifjúsága, Bercsényi, Ocskay ; Marki, Horn, Hengelmidler, Szekfü: Rákóczi kora; Takáts: Barkóczi Krisztina;
Éble : Károlyi Ferenc; Marczcdi.- Mária Terézia, II. József,
az 1790—1791-iki országgyűlés; Ballag-i A.: A testőrség tört.;
Concha, Ballacii G.: A kilencvenes évek röpirat-irodalma;
Fraknói: Martinovics; Wertheimer: Napóleon kora; Kiss,
Az utolsó nemesi fölkelés ; Horváth : 1828—1849., Grünwald :

Az új Magyarország; Falk, Kovács Lajos, Zichy A.: Széchenyi;
Horv/Uh il., Márki: 1848—49; Márki: I. Ferenc József;
Ferenczi:

Deák

Ferenc;

Wertheimer: gr. Andrássy Gyula.

(Számos más életrajz, különösen a M. Tört. Életrajzokban).
6. Művelődéstörténeti összefoglaló munkák : Kerékgyártó :
Magyarország niüv. tört. 1301-ig ; Wenzel: A magyar mező
gazdaság tört. feji.; Pech: A bányászat tört.. 3 köt.;
Acsády: A jobbágyság tőrt. és Magyarország pénzügyei;
Lányi,

Balics, Karácsonyi:

A

magyar

ker.

egyház

tört.

Az egyes intézmények tört. 1. az illető címszók alatt. A M.
történetére vonatkozó bibliográfiai adatok a Jahresberichte
űer Geschichtsvissenschaft-ban 1884-töl máig Hangold-tól és
Auver-tö] s 1867-től máig a Századokban.

Magyarország, politikai napilap, alapították
1893. az orsz. függetlenségi és 48-as párt Ugrón
Gábor vezetése alatt állott részének tagjai. A lap
vállalat első tulajdonosa és felelős szerkesztője
Holló Lajo3 orsz. képviselő, helyettes szerkesz
tője Inczédi László, kiadóhivatali igazgatója pe
dig Sümegi Vilmos volt. 1899-ben, midőn Holló
Lajos a főszerkesztői állást foglalta el, Lovászi/
.Márton lett a lap felelős szerkesztője. 1914 óta
az Országos Hírlapkiadó Vállalat részvénytár
saság kiadásában jelenik meg; főszerkesztője
Lovászy Márton, felelős szerkesztője Szakács
Andor lett. A lap programmja Magyarország tel
jes állami függetlensége s a nemzeti demokrata
állam kiépítése. A M.-nak számos kiváló munka
társa volt, köztük Bartha Miklós, aki ennek a lap
nak a hasábjain pendítette meg elsőnek az ellen
zék egyesülése, a «koalició» eszméjét. Vezető
szerepet játszott a M. számos ellenzéki akcióban.
1914. óta az egyesült függetlenségi és-48-as párt
orgánuma.
Magyarország a kereszténység pajzsa, gyak
ran : bástyája- Ezt a szálló igét, mikor a török
uraiom egész Európát fenyegette, először II. Pius
pápa (Aeneas Sylvius Piccolomini) írta rólunk egy
[II. Frigyes császárhoz 1459. intézett levelében.
V. ö. Pray, Annales rerum Hungáriáé.
Magyarország alkotmánya, 1. Magyarország.
Magyarország és a Nagyvilág, képes hetilap.
Kiadták a Deutsch testvérek és 1875 ápr. 4. óta
az Athenaeum; megindult 1865 okt. 1. hetenként;
szerkesztették: előbb Balázs Sándor, 1866 dec. 16.
Frankenburg Adolf, 1867 márc. 2. Vértesi Arnold
(ideigl. 1870 jan. 2.—ápr. 23. Vadnay Károly),
1870 nov. 20. Agai Adolf, 1880 jan. 4. Molnár
Antal, 1882 dec. 3. Borostyám Nándor és Mik
száth Kálmán, 1884 jan. 6.—jún. 29., mikor meg
szűnt, maga Borostyám szerkesztette. Mellék
lapjai voltak: a Pesti Hírlap (1866 dec. 16. szer
kesztette Frankenburg, 1867 márc. 4—dec. 30.
Áldor Imre) és a Pesti Hetilap (szerk. Csukássi
József 1868 jan. 6.—1869 dec. 26.)
Magyar országgyűlési pártok a legutolsó poli
tikai fejlemények alapján az 1910—15-ik évi or
szággyűlési cikluson a következők voltak: 1. a
nemzeti munkapárt, 2. az egyesült függetlenségi
és 48-as párt, 3. az alkotmánypárt, 4. a nép
párt, ezenkívül megválasztottak 5 gazdapárti, 2
demokrata és 1 keresztényszocialista programmu
képviselőt.

—

Magyar országgyűlési pártok

E pártok közt a többséget, tehát a reá támasz
kodó kormányt a nemzeti munkapárt alkotja,
amely 1910 elején létesült oly célból, hogy a
folytonos közjogi küzdelmek által előidézett kró
nikus közéleti válságokat kiküszöbölje s a hat
vauhetes közjogi alap ortodox magyarázatával
a király és a nemzet közt az utóbbi években meg
ingott politikai viszonyt a gravaminális kérdé
sek mellőzése által helyreállítsa. A párt első ve
zére Khuen-Héderváry Károly gróf akkori mi
niszterelnök, első elnöke Perczel Dezső volt, de
a pártszervezés csak akkor indult meg a siker
kezességével, mikor a régi szabadelvűek tulajdonkópenl feje, Tisza István gróf megígérte a
maga és párthívei tevékeny támogatását ós rész
vételét s amikor a koalíció fő hatvanhetes cso
portjáéi akkori alkotmánypárt feloszlott s vezére,
Andrássy Gyula gróf párthiveinek nagy része
a közjogi alap megszilárdítását célzó új alakulás
hoz csatlakozott. A nemzeti munkapárt, amely ezt
a nevet Berzeviczy Albert indítványára vette
föl, a katonai kérdésben magáévá tette a kilen
ces bizottság (1. o.) katonai programmját, de a
választójogi kérdésbon meglehetős elasztikus
álláspontot foglalt el, hogy ez a kérdés a közjogi
alap híveiben differenciákat ne támasszon. A
nemzeti munkapárt megalakításában három po
litikai árnyalat találkozott: 1. a Tisza István
vezetése alatt álló ó-szabadelvű csoport, amely a
koalíció kormányzata idejében tökéletes passzi
vitást tanúsított; 2. a régi alkotmánypárti ár
nyalat, amelynek Zichy János gróf és Návay
Lajos voltak a reprezentánsai, s 3. egy pro
gresszív töredék, amelyet ebben az alakulásban
való részvételre Khuen-Héderváry és Lukács
László választójogi hitvallása s a közjogi sérel
mek feszegetésétől való irtózás birt rá. Ez a
meglehetősen heterogén elemekből álló párt,
amelyben a legszélsőbb radikalizmus találkozott
a legmerevebb politikai toryzmussal, az 1930 jú
niusi választásokon fényes diadalt aratott és 256
képviselői mandátumot nyert. A nemzeti munka
párt öt éves uralmát közben nagy megrázkód
tatások fenyegették, amelyek közül elég, ha uta
lunk a rezoluciós válságra s a Désy—Lukácsperre. A párt azonban úgy ezeket a viharokat,
mint a választójogi kérdés miatt történt disszideálásokat kiheverte s Tisza István gróf veze
tése alatt egységesebb és energikusabb lett, mint
valaha.
Az egyesült függetlenségi és 48-as párt prag
matikus történetének főbb momentumai a követ
kezők: Az 1867-iki kiegyezés közjogi ellenzéké
nek legradikálisabb elemei Madarász József és
Csiky Sándor vezetése alatt mint Kossuth Lajos
elveinek letéteményesei viselkedtek, de határo
zott programmjuk nem, csak általánosságokban
mozgó szólamaik voltak. 1869-ben Simonyi Ernő,
Irányi Dániel és Helfy Ignác csatlakoztak «a
basibozukokhoz», majd sokat nyert ez az > ''pozició súlyban, tekintélyben 1875. Ugrón Gá..or,
Bartha Miklós és Eötvös Károly csatlakozásá
val, akik a fuzionált balközépből (1. o.) léptek át
az 1874 óta függetlenséginek nevezett pártba.
1878-ban lépett a pártba Mocsáry Lajos, aki azon
ban sajátságos nemzetiségi politikájával, vala-
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mint municipalizmusával jó ideig egyedül állott. párt ellen kibontakozó kormánykópes ellenzék
A meglehetősen különböző elemekből konglome- magja legyen.
rált alakulásba a bomlás, m&jd a pártszakadás
A néppártot az egyházpolitikai törvények kö
fermentumát Verhovay Gyula antiszemita izga rül hullámzó küzdelmek hozták létre. A párt
tása vitte be, úgy, hogy Ugronék már ez időtájt megalapítója és vezére Zichy Nándor gróf volt,
az ú. n. «erdélyi prograrnm» alapján külön párt aki a pártprogramm középponti eszméjévé az
szervezetet csináltak. A liberális árnyalat vezére egyházpolitikai törvények revízióját tűzte ki s a
1884-től Irányi Dániel volt, aki a maga ideoló liberális kormányzat ellen kivált a kat. klérus
gus elvhüségének ormáról nem jó szemmel nézte ban nyert támasztékot. A kimondottan keresz
a függetlenségiek barátkozását a mérsékelt ellen tény és konzervatív szellemű párt a választójogi
zékkel a véderővitában. Irányi és az Ugron- és szociálpolitikai kérdések tekintetében megle
csoport közt az eitéi'és és szakadás az egyház hetős átalakító befolyást gyakorolt a magyar
politikai harcokban érte el tetőpontját, amely nem közéletre, amely azonban csak akkor ajándé
enyhült Irányi halálával sem, amikor a «liberális kozta meg rokonszenvével, mikor a néppárt ha
függetlenségi párU Eötvös Károlyt, Justh Gyu tározottan nemzeti irányban fejlődött és érzéket
lát, majd Kossuth Perencet választotta meg el árult el a magyarság nemzeti problémái iránt.
nökének. Mig azonban az Ugron-párt mindegyre Részt vett a nemzeti küzdelemben, majd a koa
tért veszített, a Kossuth-féle csoport folyvást líciós alakulásban; az ellenzéki szövetség fel
gyarapodott. S noha rövidebb-hosszabb ideig bomlása után ismét külön utakon járt, de 1912.
tartó fegyverbarátság még közös akciókra is ké újból csatlakozott a közös ellenzéki küzdelemhez.
pes volt a testvérpártokat terelni, az ellentétek Eredeti programmját kikapcsolta; újat még nem
személyileg és politikailag sokkal nagyobbak állapított meg.
voltak, hogysem fúzióról beszélni lehetett volna.
A demokrata polgári párt zászlajának kibon
Ezt végre az 1904 nov. 18-iki események érlel tása Yázsonyi Vilmos nevéhez fűződik s az új
ték meg, mikor Apponyi és a nemzeti párt csat párt elsősorban a főváros törvényhatósági életé
lakozásával, valamint Ügronék beolvadásával a ben jutott inkább szerephez. Országos szervez
párt nem sejtett fejlődést és tekintélyt ért el a kedésre csak 1914 elején gondolt s ebben főleg a
nemzeti küzdelemben. Ebben a formájában jutott városi kispolgári, ipari ós kereskedői érdekek
az országgyűlésen 1905. relatív, majd 1906'. ab felkarolása vezette.
szolút többségre s 1906—10-ig vett részt a kor
A többi pártok közül, amelyek a kiegyezés óta
mányzásban, három tagja által képviseltetve a szerepeltek, de a legutolsó országgyűlési cikluson
Wekerle-kabinetben. A pártnak azonban most már eltűntek, a legutolsó kisérlet a haladó-párt
épp oly kevéssé volt megszabott programmja, megalakítása volt; 1905. a Pejórváry-kormány az
mint 30 évvel előbb s még mindig az 1791. X. általános választói jog programmja alapján akart
t.-cikk alapján állott. Ez a programmtalanság, a képviselőházi többséget szerezni, amely a haladó
perszonális uniónak, majd a magyar vezényszó párt lett volna, de szándéka meghiúsult. A többi,
nak, majd az önálló banknak, majd a készfizeté most már eltűnt pártot (pl. nemzeti 'párt, új-párt
sek fölvételének követelése újabb pártszakadást stb.) 1. az illető párt neve alatt. (A magyar kép
(Kossuth- és Justh-párt), ez meg az 1910-iki viselőház pártjai 1875—1910. c. mellékletünk a
választásokon a teljes letörést és a kormány pártoknak az általános választásoknál elért szám
elleni harc a választójog és a közéleti tiszta arányát tünteti fel az egyes országgyűlési ciklu
ság dolgában újabb (1912) pártfúziót eredménye sokban, az időközi változások tekintetbe vétele
zett. A párt programmja a fúzió után is a per nélkül). V. ö. Deák Albert, A parlamenti kor
szonális unió megvalósítása az 1791. X. t.-c. mányrendszer Magyarországon.
alapján, tehát magyar hadsereg és külön vám
Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete.
terület, azonfelül pedig az általános választójog. Rendeltetése, hogy a magyar sajtó munkásainak
Az alkotmánypártnak két lusztruma van. Ez munkaképtelenség esetére rokkantsági járadékot,
a párt ama, többnyire jelentős súlyú és képes nyugalmazásuk esetére nyugdíjat, özvegyeiknek
ségű politikusok csoportjából alakult Andrássy nyugdíjat árváiknak nevelési járulékot biztosít
Gyula gróf vezetése alatt, akik az 1905-iki vá son. Néhány lelkes hírlapíró buzgóságának kö
lasztásokat megelőzően váltak ki a szabadelvű szöni megalakulását 1881. Első alapszabályai
partból a Háznak ex-lexben történt feloszlatása igen egyszerűek voltak. Minden magyarországi
miatt. Az j 906-iki választásokon mintegy 90—100 hirlapíró, korra való tekintet nélkül, ha legalább
mandátumhoz jutott s a koalíciós minisztérium két évet töltött a hírlapírói pályán, tagjává lehe
gu vernementális gerincét alkotta. Minthogy azon tett. 30 tagsági év után, vagy ha 10 évi tagság
ban a párt vezérének, Andrássy Gyula grófnak után munkaképtelen lett, munkaképtelensége
katonai politikája sikertelen volt, 1910 elején a után nyugdíjba lépett; ha pedig a rendes tag
párt feloszlott s egy része beolvadt a nemzeti rendes járulékán felül még annak felét is fizette,
munkapártba, másik, kisebb része azonban a családjának is szerzett nyugdíjigényt. Az inté
volt pártvezérrel együtt, aki politikai becsületét zet alapszabályait 1891. megváltoztatták és a
kötötte katonai programmjához, pártokon kí biztosítási technika szabályai szerint matema
vül maradt. A Désy—Lukács-per, valamint a tikai alapokra fektették. Csakis teljes korú s már
parlamenti őrség és a választójog kérdése 1913 legalább három óv óta az újságírói pályán lévő
őszén új életre szólította a régi alkotmány- hírlapírók (1907 óta nők is) lehetnek az intézet
pártot, élén Andrássyval, abból a célból, hogy a :agjai és az évi 24 K tagsági díjon felül a díjakat
függetlenségi párt mellett s a nemzeti munka j matematikai táblázatok alapján fizetik. A bizto-
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sitási dijak egy részét az intézet fizeti a tagok és betűöntők segélyezési ügyeit. Abbáziában,
helyett. Az alapszabályok újabb megváltoztatá üdülőtelepe van. A tagok száma 1914 végén 7350,
sával 1907. a tagok nyugdíját évi 2400 K-ra, az egyesület vagyona pedig 1.084,144 K volt.
1913. az özvegyi nyugdijat 1500 K-ra emelték.
Magyarországi Mihály mester, 1. Michael de
Az intézet az özvegyek nyugdíjazását 1890., az Vngaria.
első rokkantsági járadék fizetését 1896. kezdte.
Magyarországi munkáspárt, 1. Munkásmoz
A tagok nyugdíjazása 1901. kezdődött. Az 1913. galom.
év végén 6 tag húzott összesen 9960 K rokkant
Magyarországi szentek és boldogok közül
sági járadékot, 27 tag 54,000 K nyugdíjat, 28 különösen ünnepli a kat. egyház a következőket:
özvegy 33,600 K nyugdíjat és 14 árva 5760 K Jan. 19. B. Margit (IV. Béla leánya). Jan. 23.
nevelési pótlékot, úgy hogy az intézet most már Alamizsnás Szt. János (ereklyéi Pozsonyban).
103,320 K-t fizet évenkint a jogosultaknak. A Ápr. 23. Szt. Adalbert, vértanú, hazánk egyik
közönség lelkesen támogatta az intézetet kezdet védőszentje. Máj. 30. Szt. István jobbjának föltói fogva. Az intézet vagyona 1881-ben 43,629 találtatása. Jún-15. B. Jolánta(IV. Béla leánya).
fit 89 kr (87,260 K 18 f) volt, 1913-ban 3.300,995 Jún. 27. Szt. László király, megh. 1095. Júl. 17.
K03 f. A tagok száma 1881-ben 77 volt, 1913 Endre és Benedek remeték. Júl. 24. Szt. Kinga
végén pedig 284. Bródy Zsigmond 1890. az in (IV. Béla leánya). Aug. 20. Szt. István király.
tézetnél ínségbe jutott hírlapírók gyámolltására Szept 9. Kassai vértanuk. Szept. 25- Szt. Gel
20,000 frttal (40,000 K-val) alapot létesített, mely lért, csanádi püspök. Okt. 17. Szt. Hedvig özvegy,
a végrendeletében hagyományozott 60,000 K-val Magyar Szt. Erzsébet nagynénje. Nov. 5. Szt
100,000 K-ra emelkedett. Az intézet ügyeit az Imre herceg. Nov. 19. Szt. Erzsébet.
igazgatóság intézi, melynek tagjai: az elnök és
Magyarországi szociáldemokrata párt, L
a két alelnök, a közgyűlésen választott 12 tag, Munkásmozgalom.
az intézet vagyonához legalább 4000 K-val já
Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége az
ruló mindenik alapító tag és minden szerkesztő összes szövetkezeti központok erkölcsi köteléke,
ség, melynek legalább 5 munkatársa intézeti tag, mely 1908. alakult Károlyi Sándor gróf agrár
egy, és melynek legalább 10 munkatársa intézeti politikai,végrendelete értelmében. Azóta, a szo
tag, két tagot küld az igazgatóságba. Az intézet cialista Általános Fogyasztási Szövetkezetet ki
elnöke alakulásától kezdve 1908-ig Falk Miksa, véve, az összes hazai szövetkezetek, magyarok,
1908-tól 1913-ig Heltai Ferenc volt, 1914-től szerbek, szászok, románok, gazdaságiak, ipariak,
falusiak és városiak csatlakoztak hozzá. Igazgató
Hoitsy Pál.
Magyarországi Kárpát-Egyesület (rövidítve: tanácsában képviselve vannak az összes országos
M. K. E.), megalakult 1873. Tátrafiireden. Az szövetkezetek és szövetkezeti kötelékek. A szö
egyesület szókhelye 1884-ig Késmárk volt, majd vetkezeti ügy szálai ebben a testületben futnak
1884. az egyesület székhelyét Lőcsére, utóbb össze, mely az országos szövetkezeti kongresz1891. Iglóra helyezte át. A M. célja a turisztika szusokat is rendezi 2—3 évenkint. Elnöke Mailáth
fejlesztése, az idegenforgalom emelése, a Tátra József gróf, ügyvezető alelnöke Bernát István.
feltárása és a Kárpátvidék gazdasági jólétének Szókhelye: Budapest, Üllői-út 25. Kiadványai
helyet foglal el a Magyar Szö
előmozdítása. Menedékházakat létesített, hegyi sorában előkelő
Könyvtár c. vállalat, mely több kötetre
utakat épített, térképeket, tudományos néprajzi vetkezeti
osztva felöleli az egész szövetkezeti ügy enciklo
és turisztikai munkákat adott ki. Tagjainak ké pédiáját.
pekkel és műmellókletekkel illusztrált évkönyvet
Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesü
ad, mely magyarul és németül jelen meg. Mene
dékházainak száma 17. A Tarajkán felépítette a lete. Célja: hazánk bármely felekezetű, nemzeti
Szilágyi-kilátót. Poprádon az egyesületnek nagy ségű és fokozatú kisdedóvóiban ós népoktatási in
szabású, tudományosan rendezett múzeuma van, tézeteiben működött óvók, óvónők, tanítók, tanító
mely 1887. épült s melynek állománya megha nők, tanárok, továbbá tanfelügyelök ós tanfelladja a 30,000 darabot. A M. hegyi vezetőket, ügyelőségi hivatalnokok hátramaradott árváinak
kalauzokat képez ki, kik az egyesület szolgálatá nevelésére vagyoni alapot gyűjteni: a gyűjtött
ban állanak. Rendezte a Magas-Tátrában turista alap erejéhez képest árvaházakat állítani, vagy
szerencsétlenségek elhárítására a mentőszolgála az árvák neveléséről más módon gondosk odni; az
tot. Van 11 osztálya, nevezetesen: az iglói, lő alapított árvaházakra és általában az árvák ne
csei, gölniczvölgyi, eperjesi, kassai, gömörmegyei, velésére felügyelni. Az egyesületnek Budapesten,
Keleti Kárpátok (székhelye Felsőbánya), zólyom az Alkotás-utcában árvaháza van s tökepénzé
megyei, sziléziai (székhelye Breslau), liptómegyei nek kamataiból évenként több árvát tart és
és ^ki-osztály (székhelye Igló). A M. feltárta az neveltet.
aggteleki cseppkőbarlangot, mely az ő tulajdona. Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága.
Az egyesületnek kb. 3000 tagja van, akiknek Ily cím alatt az 1890 aug. Budapesten tartott IV.
negyedrésze németországi honos. V. ö. Posewitz egyetemes tanitógyűlós a tanítókat közösen ér
Tivadar, A M. története 1873—1898-ig (Igló) és deklő ügyek intézésére állandó bizottságot alakí
tott, mely az egyetemes tanítói gyűlések és álta
az egyesület évkönyveit.
Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű lában a magyarországi tanítók megbízott közege.
öntők Segélyző Egyesülete. 1885-ben a könyv A bizottság a kormány által jóváhagyott alap
nyomdászok különböző egyesületei összeolvadtak szabályai értelmében 50 budapesti és 50 vidéki
s azóta a M. intézi fővárosi központi vezetés mel rendes tagból áll. A budapesti országos *anítólett az összes magyarországi könyvnyomdászok egyesületek elnökei vagy ezek helyettesei a b:
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zottságnak hivatalból tagjai. Ügyeit háromféle egyesitett erővel érhetők el. Az egyházi törvény
ülésen intézi el: az igazgatótanácsi, a rendes bi szerint a közalaphoz minden magyar ref. egyház
zottsági és a nyári nagygyűlésen. Rendes tagja község az egyháztagok lélekszáma után fejen
lehet minden tanítóegyesület és minden vmegyei ként és évenként 8 fillérrel tartozik járulni.
hivatalos tanítótestület.
Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség, alakult
Magyarországi Tót Közművelődési Társulat, 1870. Célja a tűzoltói intézménynek egyenlő el
1885. alakult oly célból, hogy a felvidék tótajkú vek szerinti fejlesztése Magyarországon. Elnöke
lakosságánál ellensúlyozza azt a hazaellenes Széchenyi Viktor gróf, alelnökei: Solymossy
áramlatot, melyet a Matica nevezetű egyesület Ödön báró és Óvári Ferenc. Tagtestüíeteinek
évek során át szított a felvidéken mindaddig, száma 2584. A szövetség tagja lehet minden tűz
míg az egyesületet fel nem oszlatták. A társulat oltó-testület. Segélyzöpénztára, amely a szolgá
célja a magyarországi tótajkú lakosság szellemi latban megsórülteket részesíti segélyben, 38 ezer
és erkölcsi színvonalának emelése irodalmi esz taggal bir. A szövetség évenként 2—3 szaktan
közökkel. Ezt a feladatot első sorban heti képes folyamot rendez az államtól nyert évi 11,000 K
folyóiratával szolgálja, melynek címe: Vlast a segélyből; szaklappal és szakkönyvekkel ingyen
Svet — a Haza és a Viiág. A társulat székhelye: látja el a hazai tűzoltóságokat.
Budapest; tagjainak száma a 17,000-et meg
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. Marhaladja.
kusovszky Lajos kezdeményezésére alakult 1863.
Magyarország nem volt, hanem lesz. Szé abból a célból, hogy orvosi munkáknak magyar
chenyi István gróf szálló igéje. Eredeti formájá nyelven való kiadásával az orvostudomány mű
ban a Hitel (1830) c. könyv végső sora, s így ködését és terjedését hazánkban előmozdítsa. A
hangzik: «Sokan azt gondolják: Magyarország M. kiadásában az orvostudománynak számos
— volt; én azt szeretem hinni: — lesz ! V. ö. alapvető munkája jelent meg, így a többi között
A belgyógyászat kézikönyve (szerk. Bókay, Kétly
Tóth B., Szájrul szájra.
Magyarország növényföldrajza, 1. Magyar és Korányi, 1894—900,6 köt.); A szemészet tan
könyve (szerk. GrószEmil, 1911—12,3 köt); Az
ország.
Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, 1880. emberélettan tankönyve (szerk. Klug Nándor,
alakult Budapesten. Tagjainak száma (1913) 1892,2 köt.); A buja vagy nemi betegségek (szerk.
1265. Hivatalos lapja az Állatorvosi Lapok c. Róna Sámuel, 1894);' A sebészet kézikönyve
heti folyóirat. Az egyesület kiadásában jelennek (írta Stanley Boyd, ford. Bakó Sámuel, 1890). A
meg a Közlemények az összehasonlító élet-és társulat kiadásában 1914-ig megjelent 111 kötet,
kórtan körebői és a Hússzemle című folyóiratok, közte 50 magyar mü. A társulatnak 1915-ben
1413 tagja volt, vagyona pedig 133,900 K. Elnöke
továbbá az Állatorvosi Könyvtár.
Magyar Országos Központi Takarékpénztár, Tóth Lajos dr., miniszteri tanácsos, titkára Szé
alakult 1872. két millió frt alaptőkével. Kezdet kely Ágoston dr. A M. kiadásában jelent meg
ben csak takarékbetétekkel és váltőleszámitolás- egyideig a Magyar Orvosi Archívum c. folyó
sal foglalkozott, később fokozatosan fölvette a irat.
többi bankügyletet is működése körébe. 1886-ban
Magyar orvosok és természetvizsgálók ván
váltóüzletet alapított Központi Váltóüzlet címen. dorgyűlései. Legrégibb tudományos egyesüle
1888-ban megkezdte a jelzálogüzletet ós zálog teinkegyike. Célja az orvosi, természet- és rokon
levelek kibocsátását, 1909-ben pedig a községi és tudományok fejlesztése, terjesztése és népszerű
vasúti kötvények kibocsátását. 1907-től hét vidéki sítése. A vándorgyűlés alkalmat nyújt, hogy az
takarékpénztárt vont érdekkörébe. Hazai gyári orvosok, természettudósok és a rokon tudományos
vállalatok közül az Első magyar részvényserfő- egyesületek tagjai, továbbá ezen tudományok ked
ződe, a Gácsi gyapjúszövet- és flnomposztógyár, a velői találkozzanak és megismerkedjenek, hogy
Szandrik magyar ezüst- és fémárugyár részvény az egyes szakok saját működésüket és a buvárlat
társaságok tartoznak szűkebb érdekkörébe. Alap eredményeit kölcsönösen megismerhessék s így
tőkéjét nyolc ízben emelte, 1910-ben 18.150,000 egymásra és együttesen a nagyközönségre hatva,
K-ra. Tartalékalapjai 1914 végén 17-2 millió K-ra ezeket a tudományokat népszerűsítsék. E célból
emelkedtek. Betétállománya volt 64.839,360 K, rendesen két évenként az ország különböző részei
záloglevelei és kötvényei 141.383.900 K, váltótár ben vándorgyűlést tart. A vándorgyűlés négy
cája 59.111,005 K, jelzálogkölcsönei 132.992,522 csoportra oszolva dolgozik; ezek: 1. orvos-sebészi,
K, községi ós vasúti kölcsönei 6.937,269 K, elő 2. természettudományi, 3. gyógyszerészeti és 4.
legek értékpapírokra 22.348,326 K.
társadalmi s gazdasági csoport. A gyűléseken elő
Magyar országos ref. egyházi közalap (Do- terjesztett dolgozatok a Munkálatok-b&n jelen
mestica). Az 1881-iki debroczeni zsinat érdeme a nek meg, melyekből 1915-ig 36 kötet áll az érdek
M. megteremtése. Ennek célja segélyezni az oly lődők rendelkezésére. A vándorgyűlések tartására
szegény egyházközségeket, melyek a maguk ere az indítványt 1840 júl. 25. tartott orvoskari dékáni
jéből fönn nem állhatnak; a beolvadástól és elve választó ülésen tette meg Bene Ferenc orvoskari
széstől megmenteni a más felekezetek és nemze tanár. Az intézmény megalapozásában tevékeny
tiségek között élő magyar hitsorsosokat; segélyt része volt Bugát Pálnak, kit Bene Ferenccel a
nyújtani az orsz. ref. lelkészi nyugdíj- és özvegy vándorgyűlések alapitóinak kell tekintenünk. Az
árva gyámintézet segélyezése útján csekély díja első gyűlést 1841 máj. 29—31. Pesten tartották.
zású és elaggott lelkészeknek, lelkész-özvegyek Azóta 1915-ig 36 gyűlésre tekinthet vissza az
nek és árváknak, ós előmozdítani az egyetemes egyesület Az 1912. Veszprémben tartott vándor
egyháznak azokat a kiváló erdekeit, amelyek csak gyűlésen 3í7-en vettek részt. Az egyesület ügyeit.
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az állandó központi választmány intézi, melynek
elnöke Id. Entz Géza, titkárai Gorka Sándor és
Kerekes Pál. V. ö. Chyzer K., A M. története
1840-1890-ig (Sátoraljaújhely 1890); Scháchter
M., Lalcits F., Prochnov József és Kerekes Pál,
A M. története 1890—1910-ig (Budapest 1910).
Magyaros, községek, 1. Sajómagyaros, Sepsimagyaros, Székelymagyaros.
Magyaros, községek, 1. Küküllömagyarós,
Nyárádmagyarós, Szászmagyarós.
Magyaróság, Msk. Torda'-Aranyos vm. alsójárai j.-ban, (1910) 379 oláh lak.; u. p. és u. t.
Alsójára.
Magyarosd, Msk. Hunyad vm. vajdahunyadi
j.-ban, (1910) 479 oláh lak., u. p. és u. t. Vajdahunyad.
Magyarosd, község, 1. Orirnagyarósd.
Magyaros rím, 1. Asszonánc.
Magyarosság, magyartalanság. Magyarosság a
nyelvben, stílusban, a magyar észjárásnak meg
felelő módja az előadásnak; konkrét értelemben
a. m. magyaros kifejezés, szólás, fordulat (hungarizmus). Ellentéte a magyartalanság vagy ide
genszerűség (1. 0.), melynek fajai a németesség v.
germanizmus (1. 0.), latinosság (1. 0.) vagy lati
nizmus, gallicizmus, szlávizmus stb. V. ö. Simonyi Zs., Helyes Magyarság (3. kiad., Budapest
1914.).
Magyaróvár, csinos nagyk. Mosón vm. M.-i
j.-ban, a Lajta és Kis-Duna egyesülésénél, (1910)
5273 magyar és német lak.; a vármegye törvény
hatóságának, a járási szolgabírói hivatalnak,
járásbíróságnak és teleitkönyvnek, királyi közjegyzöségnek, államópitészeti hivatalnak, királyi
tanfeliigyelőségnek, adófelügyelőségnek szék
helye; van adóhivatala, pénzügyőrbiztosi állo
mása, vasúti állomása, posta- és távíróhivatala
és telefonállomása. Legjelentékenyebb intézete a
magyar királyi gazdasági akadémia (1. Mezőgaz
dasági szakoktatás), mely M. régi várában van
elhelyezve. M.-on van ezenkívül kegyesrendi fő
gimnázium, Msdedóvó (Hildegardeum), Karolina
kórház, takarékpénztár, az Osztrák-Magyar Bank
itt mellékbelyet tart fenn, többféle egyesület, közte
a mosonvármogyei gazdasági és a vármegyei
régészeti egyesület. M. egyúttal központja Frigyes
főherceg nagy uradalmának, melyhez nagy sör
gyár, tehenészet és sajtkészítés tartozik, van itt
még nagy tölténygyár, gózfűrész, téglagyár, gőz
malom. Mária Terézia megvette a M.-i uradalmat
leánya, Krisztina főhercegasszony kelengyéjéül;
ma Frigyes főherceg bírja. 1809 szept. 29. a
franciákkal kötött békeelőzmények itt írattak
alá. 1848 dec. 22-én Windischgrátz tábornok szál
lotta meg a várost. M. történetét részletesebben
1. Mosón vármegye (története).
Magyarózd (azelőtt: Ózd), Msk. Alsó-Fehér
vm. marosújvári j.-ban, (1910) 946 magyar lak.,
u. p. Magyarbükkös, u. t. Ádámos.
Magyar őrlés, 1. Malom.
Magyarpadé, nagyk. Torontál várm. nagykikindal j.-ban, (1910) 1998 magyar lak., vasút
állomás távíróval: Padé, posta- és távbeszélő
hivatal.
Magyar Paedagogiai Társaság, 1876. alakult
Budapesten ; az egyetemes nevelés ós közoktatás
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elméletével foglalkozik. 1891-ben új szervezetet
nyert. Rendes tagjainak száma száznál több nem
lehet. Folyóirata a Magyar Paedagogia.
Magyarpalatka, Msk. Kolozs vm. mocsi j.-ban.
(1910) 1268 oláh és magyar lak., postaügynökség,
u. t. Mocs.
Magyar parlagi ló, 1. Ló.
Magyarpatak, Msk. Szilágy várm. krasznai
j.-ban, (1910) 1609 tót lak., u. p. Gyümölcsénes,
u. t. Szilágynagyfalu.
Magyarpécska, csinos nagyk. Arad vm. M.-i
j.-ban, a Maros mellett, a járási szolgabírói hivatal
széke, (1910) 8066 magyar, oláh ós cigány lak.;
van járásbírósága és adóhivatala, kir. közjegyzősége, takarékpénztára, gőzfűrészgyára s gőz
malma, szeszgyára, vasúti állomása, posta- ós
távíróhivatala és telefonállomása. Sokáig széke
volt az államjószágok igazgatóságának. Lakói
kitűnő foldmlvelést űznek s igen jómódúak. — L.
még Opécska.
Magyarpete (azelőtt: Pete), kisk. Kolozs vm.
mocsi j.-ban, (1910) 270 oláh lak., u. p. Magyar
palatka.
Magyarpeterd,Msk. Torda-Aranyos vm. tordai
j.-ban, (i9io) 893 oláh lak., u. p. Szind, u. t. Tordatúr. — L. még Peterd.
Magyarpéterfalva, kisk. Kis-Küküllö várm.
hosszúaszói j.-ban, (1910) 560 magyar lak., u. p. és
u. t. Balázsfalva.
Magyarpéterlaka, kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó j.-ban, (1910) 816 magyar lak., posta
ügynökség, u. t. Gernyeszeg.
Magyarpolány, kisk. Veszprém vm. devecseri
j.-ban, (1910) 1711 magyar és német lak., posta
ügynökség, u. t. Ajka.
Magyar ponty, 1. Ponty.
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság címen
egyesült a hazai ref. és ág. hitv. egyháznak
számos tagja 1888. oly célból, hogy a hazai pro
testáns tudományos irodalomnak és pedig első
sorban a protestáns egyháztörténelemnek müve
lését, továbbá a nép között az erkölcsi s vallásos
irányú olvasmányok terjesztését és egyházköz
ségi könyvtárak létrejöttét előmozdítsák. A tár
saság kiadványai: a) időszaki folyóirat: h) val
lásos és erkölcsi irányú népies tartalmú olvas
mányok. Az időszaki folyóirat Protestáns Szemle
cím alatt jelenik meg évenként 10 füzeiben, a né
pies olvasmányok pedig Koszorú cím alatt adat
nak ki. Ad ki ezeken kívül a M. egyháztörténelmi
emlékeket, monográfiákat ós egyéb egyházi jel
legű irodalmi müveket is.
Magyarraszlavicza, kisk. Sáros vm. bártfai
j.-ban, (1910) 366 tót, magyaros cigány lak., vasút
állomás, posta- ós táviróhivatal.
Magyarrégen, kisk. Maros-Torda vm. régeni
felső j.-ban, (1910) 1610 magyar és oláh lak., a
járási szolgabírói hivatal székhelye, u. p. és u. t.
Szászrégen.
Magyarremete (azelőtt: Remete), kisk. Bihar
vm. belényesi j.-ban, (1910) 1334 magyar és oláh
lak., posta- ós távbeszólőhivatal.
Magyar renaissance, 1. Magyar művészet.
Magyar rubin a. m. nemes gránát.
Magyar Sajtó, politikai napilap; lórök János
1855 jún. 15. alapította és szerkesztette Bécsben;

Magyarsárd

— 271

—

Magyarszék

1857 jan. 6-tól Pesten Heckenast Gusztáv kiadá
sában jelent meg és szerkesztette Hajnik Károly,
1862 márc. 13-tól Jókai Mór, 1863 jan. 1-től
Vajda János, júl. 1-től Pákh Albert, 1865 ápr.
1-től Hajnik Károly 1865 dec. 11-ig, mikor a
lap a Magyar Világba olvadt.

M.-n kívül újabb népdalkutatások a következő
M.-ra is utalnak: c, d, esz, f, g, a, b, c. E hang
sorban, mint látjuk, nines egy bővített másodlé
pés sem, de különösen érdekes benne a 7. és 8.
fok közötti szokásos kis szekund helyett fellépő
nagy szekund. Pl. a következő töredékben :

Magyarsárd, kisk. Kolozs várm. nádasmenti
.-ban, (i9io) 796 oláh és magyar lak., vasúti meg
állóhely, u. p. ós u. t. Magyarnádas.
Magyar sárgafa, 1. Fisetfa.
Magyarsarlós (azelőtt: Magyarsóros), kisk.
Baranya vm. pécsi j.-ban, (i9io) 660 horvát, né
met és magyarlak.; u. p. Nagykozár, u. t. Üszög.
Magyarsáros, kisk. Kis-Küküllő vm. dicsőszentmártoni j.-ban, (i9io) 1306 magyar és oláh lak.;
n. p. és u. t. Balázstelke. Határában az ú. n. Zu
gon gáz tódul ki a földből, mely felfogva kékes
lánggal ég.
Magyarsas (azelőtt: Magyarjesztreb), kisk.
Zemplén vm. sátoraljaújhelyi j.-ban, (1910) 562
magyar és tót lakossal, postaügynöksóg; u. t.
Velejte.
Magyar sertés, 1. Bakonyi sertés, Hegyi ser
tés, Mangalica, Szalontai sertés és Sertés.
Magyar Sión, így nevezik képletesen Eszter
gom városát, amennyiben benne székel Magyar
ország hercegprímása, mint a magyar kat. egyház
feje. — M. volt a neve továbbá egy kiváló kat.
egyházi folyóiratnak, melyet 1863. Knauz Nándor
alapított. 1870,-től Zádori János és Franki (Fraknói) Vilmos (Új Magyar Sión néven) szerkesztet
ték, 1888-1903-ig pedig Eereszty Viktor. V. ö.
M. S. Bepertoriuma, Kereszty Viktortól.
Magyar skála, az a hangsor, mely Káldy sze
rint Lavotta műveiben jelenik meg legelőször.
Ebben a skálában két bővített másodlépést talá
lunk ; egyet a 2. ós 3., egyet — mint a harmonikus
mollban — a 6. és 7. fok között: c, desz, e, f, g,
asz, h, c. M. alatt azonban rendszerint azt a moííhangsort értjük, melyben az első bővített másod
a 3. és í. fok közé kerül: c, d, esz, fisz, g, asz,
h, c. B skála negyedik tagja tehát az a jellegzetes
hang, mely nem fedi az összhangzati moll meg
felelő tagját. Ez a fisz hang átfogó hang, úgy ór-

V. ö. Liszt, Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn (1899); Golocci, Gli Zingari (1889); Mol
nár G., A magyar hangsor akusztikai világítás
ban (1900, Math. és Term.-tud. értesítő).
Magyar sógorság, 1. Sógorság.
Magyarsók, kisk. Nyitrávni. vágsellyei j.-ban,
(i9io) 2022 magyar lak., postahivatal; u. t. Tornócz.
Magyarsolymos (azelőtt: Kissolymos), kisk.
Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j.-ban, (1910) 208 ma
gyar és oláh lak.; u. p. Nagyenyed, u. t. Alsókarácsonfalva.
Magyarsóros, község, 1. Magyarsarlós.
Magyarsülye, kisk. Alsó-Fehér vm. maros
újvári j.-ban, (1910) 924 oláh és magyar lak.; u. p.
Magyarszentbenedek, u. t. Ádámos.
Magyar Szakírók Országos Egyesülete, ala
kult 1902. Budapesten; célja a magyarországi
szaksajtó és szakirodalom munkásainak egyesí
tése és érdekeinek védelme. Evégből a kormány
nál, a hatóságoknál és a társadalommal szemben
a szakírók és szaklapok érdekeit képviseli. Szak
írók segélyezése céljából létesítette a Gelléri Mór
segélyalapot. Állandó összeköttetést tart fenn a
külföldi társegyesületekke!, tagja a nemzetközi
sajtószövetségnek s hivatalos lapot ad ki.
MagyarszákDs, nagyk. Temes vm. buziásfürdői
j.-ban, (1910) 3283 oláh lak., postahivatal; u. t.
Daruvár.
Magyar Száműzöttek Lapja (A), vegyes tar
talmú ésszépirodalmihetilap, mely New-Yorkban,
az északamerikai Egyesült- Államokban jelent meg
1853 okt. 15-től, két száma nyolc napi időközben,
azontúl határozatlan időben. Szerkesztette és ki
adta Komis Károly, azonban még ugyanazon
év dec. megszűnt a 6. számmal.
Magyarszarvaskend (azelőtt: Szarvaskend),
kisk. Szolnok-Doboka vm. szamosújvári j.-ban,

telmezhető, mint a domináns ötödének terce. Har
monikus jelentősége szembeszökő, ha a három
módosított hangzat alkotórészének
tekintjük. Az
itt közölt példa három x-tel jelölt hangzatában a
módosított 6 | ós g hangzatokat ismerhetjük fel.
(L. Módosított hangzatok.) A most említett két

(1910) 463 magyar és oláh lak.; u. p. Esztény, u. t.
Pánczélcseh.
Magyar szarvasmarha, 1. Szarvasmarha.
Magyarszék, kisk. Baranya vm. hegyháti
j.-ban, (1910) 687 magyar és német lak., vasút
állomás távíróval, postahivatal.

