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A, Á.
A, a. Az ábécének első betűje. A latin A, a betű
a görög A, a betűből vagyis alfából lett (akax, 1.
Alfa), ez pedig a fenlciai és héber alef-ből (1. o.).
Az A, a betűket sokféle fogalom jelképéül hasz
nálják. Az algebrában a az egyenletnek első ismert
számát, a legmagasabb hatványon lévő ismeret
lennek együtthatóját jelöli (b a másodikat, c a
harmadikat stb., mig x, y, z az ismeretleneket
jelölik). így mindenféle fölsorolásban is számok
helyett használják az a, b, c stb. betűket. .4-tól
2-ig a. ni. az elsőtől az utolsóig, elejétől végig
(alfától ómegáig; ómega — hosszú ó — a görög
ábécé utolsó betűje). A logikában A = A annak
a formulája, hogy minden tárgy önmagával azonos.
Rövidítésekben is gyakran előfordul :
a hivatalos jelzése az ár területmértéknek.
a. régibb joggyakorlatunkban a. m. aclor (felperes).
a. móneskönyvekben, versenyprogrammokon s a teli
vér ló származását föltüntető iratokban és nyomtatványok
ban állandóan használt rövidítés, e helyett: anyja. —
Mint német rövidítés, e helyett: alt; mint angol, e helyett:
aged. Minden hat évesnél öregebb versenyló korát kizáró
lag így szokták jelezni.
A pénzeken rendszerint az illető országnak fő pénzveröhelyét jelenti (Körmöcz,Bécs,Paris, Berlin). AA francia
pénzeken a. m. Metz, amely 1870-ig Franciaország máso
dik pénzveröhelye volt.
A. mint római előnév a. m. Auhis, latin feliratokban
a. m. Augu&tus. azaz császár (a felfordított A [y] pedig a.
m. Atigusta, császárné.)
A. vagy a. dátumokban többnyire a. m. anno, évben.
A a zseb-órák szabályozó korongján a. m. avancer (gyor
sítani ; ellenben R a. m. refarder, lassítani).

A rómaiaknál A betűvel ellátott szavazógolyók
voltak használatban. Törvényhozási s választási
ügyekben az A a. m. antiquo, ellenzem ; a golyót
tehát azok használták, kik a törvény v. a jelölt
ellen szavaztak; bírósági eljárásban e golyóval a
felmentésre szavazók szavaztak (absolvo), amiért
Cicero az A betűt litera salutaris-n&k, a C betűt
ellenben, amellyel az elítélésre törtónt a szavazás
(condemno), litera tristis-nek nevezi.
kis a

fosztóképző, mert megfosztást, hiányt jelent; p.
apatikus érzéketlen, alalia ós afázia beszélninem-tudás, akatolikus nem-katolikus. Magánhang
zók előtt an- p. anorganikus szervetlen, anonim
névtelen.
A, A, hangok. A a legtermészetesebb nyelvhelyzettel képezett magánhangzó, egyenlő a latin
ós román nyelvek hosszú a-jával, p. a latin carus
v. olasz caro (drága) v. a francia tárd (késő) szók
ban. Ennek a rövidje a latin páter v. francia femme
magánhangzója. Ez a magyar köznyelvben nines
meg, csak egyes nyelvjárásokban, p. a palócok
nagy része ezt ejti az a helyett: Imzá akarok
mennyi; a székelyek csak az á előtt levő szótagok
ban mondják: hazám, szakadás. — Ettől a köz
nyelvi a hang abban különbözik, hogy némi ajakgömbölyitéssel ejtjük. Ezt az ajakhangot hosszan
ejtjük ebben: ára e h. arra. Nyelvjárásainkban
gyakrabban előfordul az á hang: meghat, befáta
(meghalt, befalta) stb.; palóc kabátom, kászáfl)nák stb.
A, valamikor első hangja volt a törzs-skálának.
Ma a hatodik. Tudnunk kell, hogy Kr. u. a X.
században görög betűk helyett latin betűkkel kez
dik jelezni a hangokat; ekkor a törzs-skála így
szólt: A B C D E F O A. Ennek a régi törzs
skálának ugyanaz a jelentősége volt, mint ma a mi
dur-törzs-skálánknak: c• d e f g a h c. A régiek is
a félhangot a 3. ós 4., továbbá a 7. és 8, fokok
közé helyezték. Tehát 0— D és G—A régente
ugyanazt jelentette, mint ma e—/ és h—c. Külön
böző magasságú a-ról beszélünk, amint ezt a
következő táblázat mutatja:
négyvon. a
a*
háromvon. a •<*•
«s
=:
kétvon. a Ű.
zz

a'
egyvonásos a
—
nagy A
t £
Számok helyett vonalkákat is használhatunk,
J ^ kontra A
pl. kétvonásos a: a 2 vagy a" vagy f. Olaszok,
franciák, spanyolok az a-t la-riak. hívják. Az a*
szubkontra A
'- A-, görög szók elején (latin névvel a privati- magassága szerint hangolnak ma a zenekarban. L.
vmn v. alphaprivatkmm, fosztó alfa) a. m. a magy. Hangolás.
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A é s a z a magyarnyelv névelője; amaz a más
salhangzón, emez a magánhangzón kezdó'dő sza
vak előtt áll. L. Névelő.
A, Ali' v. Álla az olasz zenei irodalomban külön
böző kapcsolatokban szerepel: a due, két szólamú;
a tempó, az eredeti időmérték szerint; auna corda
(i. o.) egy húron; álla zingara, cigányosan; álla
marcia, indulószerüen stb.
a (franc), általánosan is, de különösen keres
kedői elszámolásokban az egységre való vonat
koztatást jelzi; pl. 15 m posztó a K 7.— (a. m.:
méterenként 7 koronájával); 50 zsák liszt á 85
kg (a. m. zsákonként 85 kg).
aá rövidítése awa-nak, orvosi recepteken annak
megjelölésére használatos, hogy két v. több anyag
ból ugyanaz a mennyiség veendő.
Aa (Ach, Aach, ófelnómct: Aha, svéd: A, dán
Aa a. m. víz, folyó, a latin aqua-ból), több svájci,
hollandi,francia- és németországi folyónak a neve,
mely összetételekben is előfordul, p. o. Pulda
(Puldaha), Salzach (Salzaha), Nidda (Nidaha). —
Fontosabbak: a st.-omeri Aa Franciaországban,
mely Gravelinesnél a La Manche-csatornába öm
lik ; a gröningeni ós az észak-brabanti Aa Hollan
diában ; a bocholti Aa Westfalenben; a westfaleni Aa, a Werremellékfolyója; azosnabrilcki
Aa, mely az Emsbe torkol Lingen felett stb. Az
unterwaldeni Aa, a szintoly nevű svájci kanton
fóvölgyében, keresztül folyik a Sarner-tavon s a
Vierwaldstátti tóba szakad. Az orosz Keleti-tenger
vidékén is vau két ilynovü folyó: a Musse és
Memel egyesüléséből keletkező kurlandi Aa, s
a liviandi v. Treidern-Aa, mely a rigai öbölbe
ömlik.
a. a., a. ni. ad acta (1. o.), az aktákhoz.
a. a. C, a. ni. anno ante Christum, Krisztus
születése előtti évben.
Aach, több kis folyó neve, 1. Aa és Ach.
Aachen,l.közigazgatásikerület a porosz Rajnatartományban, a belga-hollandi határon. Területe
4155 km3, 11 járással. Lakosainak száma (1905)
650,504.
2. A. járás az aacheni közigazgatási kerületben
(1905) 141,181 lakossal.
3..á.(frane.: Aix-la-Chapelle;lat: UrbsAquensis, Civitas Aquensis,Aquisqranum), a porosz
Raj na-tartomány ugyanilyen nevű közig, kerüle
tének fővárosa, nem messze a hollandi határtól.Egy
völgykatlanban fekszik, s három oldalról a Venn
kiágazásai környékezik. A régi belső és az új külső
városból áll. 1906-ban bekebelezték a városba
Forst községet. Lakosainak száma (1905) 153,500.
Régi falának 7 kapuja közül még 2 van meg.
Egyik terét N. Károly szobra díszíti, a színház
előtt pedig I. Vilmos császár lovas szobra emel
kedik (Schaper szobrász műve). Harmincegy tem
ploma között legnevezetesebb a székesegyház,
melynek magvát a nietzi Odo által 796—804-ben
a ravennai San Vitaié mintájára bizánci stílben
épített s 805-ben III. Leó pápa által felszentelt
császár-kápolna (Capella in palatio) képezi. A tem
plom nyugati portáléjának érekapui a 804-ik év
ből valók. A császái-kápolnát más kápolnák veszik
körül, ezek közt van az Aacheni magyar kápolna
(1. o.), mindannyi csúcsíves modorban építve. A
sok hozzáépítés által eredeti formájából kifor
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Aacheni m a g y a r kápolna

gatott székesegyházat az 1849-ben alakult Karlsverein és IV. Frigyes Vilmos, valamint I. Vilmos
királyok bőkezűségéből újraépítették. (V. ö. Nolten, Archseol. Beschreibung dor Münster- und Krönungskirche zu Aachen. 1818. Quix, Histor. Be
schreibung der Münsterkirche zu A. 1825. Schervier, Die Münsterkirche zu A. und derén Reliquien
1853. és még Floss és Bock műveit. Újabban:
Beissel, Die Aachenfahrt 1Ö02. Századok 1906.
Faymonville, Der Dom zu A. 1909). A. gótikus
tanácsháza a XIV. sz.-ban épült. 1883-ban tűz
vész pusztította el a tetejét s két tornyát, de újra
építették. (V. ö. Késsel, Das Rathaus zu A. 1884.
iíefeer, Der karolingischePalastbaul892.)Vanműegyeteme, több közép- és különféle szakiskolája,
könyvtára (80,000 kötettel), múzeuma, ipar- és
kereskedelmi kamarája, jótékonysági intézetei.
Németország legnagyobb ós legrégibb gyárváro
sainak egyike. Főiparága a szöveszet (159 szövő
gyár) és tűkészítés (29 gyár), de vas-, gépkocsi-, szi
var- s bútoripara is virágzó. Nevezetesebb kiviteli
cikkei a gyapjúszöveten és tűn kívül a gyapjú, ga
bona, bor, szén, fa és bőr. A belga-rajnai vasutak
csomópontja. Ásványforrásait már a rómaiak is
merték ; meleg kénfürdői kitűnő hatásúak bőrbe
tegségek, köszvény, reuma, szifilisz, bénaság stb.
ellen. (Liebig, Chemische Untersuchung der
Schwefeiquellen Aachens 1851. Beissel, A. als
Kurort 1889. Fromm, Die Thermen v. A. 1890.)
A. római eredetű, a III. sz.-ból való, s 1531-ig a
német császárok koronázási városa volt. Nagy
Lajos magyar király A.-t kereskedelmi kivált
ságokban részesítette. 1815 óta Poroszországhoz
tartozik. Két békekötés fűződik A. nevéhez. Az
első 1668. máj. 2-án XIV. Lajos spanyol hadjá
ratának vetett véget, a második 1748. okt. 18.
az osztrák örökösödési háborút fejezte be. Az A.-i
kongresszuson 1818. okt. 1.— nov. 14-ig fontos
nemzetközi határozatokon kívül öt európai nagy
hatalom (Anglia, Ausztria, Francia-, Orosz- és
Poroszország) szövetsége, az ú. n. Pentarchia nyert
megerősítést. {Quix, Geschichte der Stadt A. 1841.
Haagen, Geschichte Aachens 1874. Rhoen, Die
áltere Topographie der Stadt A. 1891. Pick, Aus
Aachens Vergangenheit 1895. Peltzer R., Ein
Handelsprivilegium Ludwigs I. von Ungarn für
A. (1906). A 809. évi aacheni zsinat, Századok
1876.).
Aacheni Albert, 1. Albertus Aquensis.
Aacheni béke, 1. Aachen.
Aacheni kongresszus, 1. Aachen.
Aacheni magyar kápolna. Az aacheni tom
plomban, mely régi idők óta hires búcsujáróhely
volt, az A.-t IV. Károly építtette, valószínűleg
1364-ben (elkészült 1367-ben) az oda zarándokló
magyarok számára. Nagy Lajos is érdeklődött a
kápolna iránt, mert 1381-ben Ulrik pilisi apátot
küldte oda, ki az egyházi szerekről leltárt vett
fel. Idők folyamán a régi magyar kápolna meg
szűnt, helyébe a XVIII. században újat építet
tek, s ebben őrzik most a székesegyház kincseit;
sőt ide hozták az úgynevezett Károly-szekrényben Nagy Károly maradványait is. A ha
gyomány szerint ugyanis Nagy Károly a császár
kápolnában volt eltemetve. Mikor Nagy Károlyt
1165-ben kanonizálták, Barbarossa Frigyes csá-

Aadorf

Aalesund

szár felnyittatta a sírt, s a benne talált tetemeket
a máig is mutogatott Proserpina-szekrénybe ra
katta, melyből aztán II. Frigyes császár 1215. a
fentebb emiitett Károly-szekrénybe tétette át. Ezt
a szekrényt a XVIII.
sz. végéig a kórus
oltáron őrizték s ak
kor vitték át az új
magyar kápolnába. A
magyar kincsek kö
zül a ruhák és hason
lók elkallódtak ós szét
foszlottak, csak az öt
vösművek közül ma
radt fenn két gyertya
tartó, két ereklyemu
tató, két kisebb len
gyel és két kisebb ma
gyar címer, két díszes
nagy magyar címer
és három kép, melye
ket az aacheni káp
talan őriz a székes
egyház kincstárában
s melyek az 1884-iki
budapesti történeti öt
vöskiállításon is lát
hatók voltak. Az 1.
Nagy Lajos magyar címere.
ábra Nagy Lajos ma
gyar címerét mutatja. Ezüst, részben aranyozva,
öntött, vert és vésett munka. Az aranyos zárt
csöbörsisakon arany-csíkos takaró és korona van,

Anjou-címer.

melyből három structoll s aranypatkót tartó aranycsőrü strucfej meredez. Magassága 0"15.1370 után
készült.
A 2. ábra magyar Anjou-címert mutat. Ezüst,
aranyozott. Öntött, vert, vésett és áttört munka.

Két sárkány a hátán két tornyocska között levő
keretet tart. A tornyokon griff-madár ágaskodik.
A kereten e minuskula betűk csillognak:
| «ich | begere | maria | lére | gotes | lére |
I wolde | ich mer». |
A keretben legalul liliomos ormokkal koroná
zott falazat van. A keret fölött épület-homlokzat
díszeleg, a jobboldali fülkében Szt. Imre, a bal
oldaliban Szt. István, a középsőben Szt. László
áll.Magassága 022. A XIV. századból való. V. ö,
Arch. Értesítő 1892. I. füz. Kárász Leó cikke;
Bock, Mitteilungen der Central-Komission (Wien
1862); Pór Antal cikkei a Századok 35., 36. évf.
ós Tört. Tárban (1900); Takács A., A magyar
Mária-templom égése 1656., Areh. Ért. 20. k.;
Schnütgen, Die Kunstschátze der ung. Kapelle in
A., Zeitschrift für christl. Kunst, 1892.
Aadorf, falu Thurgau svájci kantonban, a stgallen-winterthuri vasút mellett, gyapotiparral,
(1900) 2695 lakossal.
Aaerlen, Arlon (1. o.) flamand neve.
Aahaus, város, 1. Ahaus.
Aakerit (ásvj, 1. Spiiiell.
Aakjaer, Jeppe, dán költő, szül. 1866 szept. 10.
Aakjaerben. Európa beutazása után Jeniebe vo
nult vissza, hol kizárólag az irodalomnak él. Első
verses könyvét: Oerade fra kjaerene 1899. adta ki
s azóta számos müve jelent meg, főleg a paraszt
életből vett szociális problémákat tárgyaló el
beszélések és költemények. Népies drámája : A
hegnsgaardi élet (1907) élénk tetszést aratott.
Aakrefjord, 1. Hardangerfjord.
Aalberg, Ida Emília, linn színművésznő, szül.
1858 dec. 3. Leppákoskiban. Tizenhatéves korá
ban egy vidéki színtársulat tagja lett s nemsokára
a finn nemzeti színházhoz szerződött, ahol első
feltűnő szerepe 1877-ben Boriska volt, Tóth Ede
Falu rosszában, amelyet akkor fordítottak finn
nyelvre. Mint a finn szinpad első drámai művész
nője 1880-banBudapestena Népszínházban és Ko
lozsvárt is vendégszerepelt nagy sikerrel. Később
megvált a flnn nemzeti szinháztól és magaszer
vezte társulatával bejárta a külföldet. Megmaradt
pályáj án azután is, hogy a finn származású ÜxküllGhylleriband orosz főtisztviselő nőül vette. Ujab
ban ismét fiatal művészekből alakított társulatot,
amellyel külföldi útjában 1907 őszén ismét föl
kereste Budapestet s a Magyar Színházban aratott
mint drámai hősnő igen nagy sikert. A. mint írónő
is figyelemre méltó.
Aalborg (ejtsd: óiborg), dán kerület Jütland fél
szigeten a Limfjord két oldalán, 2902 km a terü
lettel, (i9oi) 128,656 lakossal. Fővárosa A., a Lim
fjord déli partján,vasút mellett, erőddel, hajóisko
lával, evang. püspökséggel, osztrák-magyar kon
zulátussal (1906) 31,509 lak. Fontos kereskedelmi
pont. Kereskedelmi flottája 103 hajóból áll. A Lim
fjord túlsó oldalán s tőle 6-3 km.-re fekvő NörreSundby-val két híd köti össze. Már 1070-ben mint
tengeri város szerepei.
Aalen, az ily nevű járás főhelyeWürttembergben, a Kochor mellett, vasúti gócpont (1905) 10,442
lakossal,vasiparral.l802-igszabad birodalmi város
volt, akkor csatolták Württemberghez.
Aalesund (ejtsd: óieszund), város Norvégia nyugati
partján, a romsdali kerületben; 1824-ben alapí1*

A A . LL. M.

_

tották ; (1900) 11,777 lakója halászatból él; flottája
mintegy 200 hajóból áll. A. 1904 jan. 23. teljesen
leégett, de a következő évben újra felépítették
s most a régi faházak helyett szép kőházai van
nak. A közelében romokban heverő vár Rollo nor
mann herceg szülőhelye.
AA. I i l i . M. v. A. L. M. a. m. Artium Liber alium Magister, a szabad művészetek mestere
(régi tudós cim). Ugyanezt jelenti AA. M. (Artium
Magister).
Aalst, város Belgiumban, 1. Aélst.
Aalter, város Belgiumban, 1. Aeltre.
Aalwull János, aargaui (svájci) hadvezér, aki
Magyarországban, Hunyadi János vezetése alatt, a
török elleni harcokban tanulta a fegyverforgatást.
Hazájába visszatérve, a murteni csatában (1476)
diadalra vezette a svájciak elővédjét. V. ö.: Thaly
Kálmán, Hunyadi János egy fegyvertársa (Száza
dok, 1871).
A A. M., 1. AA. LL. M.
Aam (aum), régi németalföldi folyadékmérték.
A németalföldi Nyugat-Indiában 155-221, a Kapón
14384 1 az értéke. L. még Ohm.
Aamu, 1. Ámu.
Aar, folyó, 1. Aare.
Aarau, a svájci Aargau kanton fővárosa, az
Aare jobb partján (lánchíd), vasúti gócpont, (1900)
7995 lakossal, a kantoni hatóságok székhelye,
80,000 kötetes könyvtárral, vasiparral, híres ha
rang- ós ágyúöntéssel. 1415-ig a Habsburgok bir
toka volt, azután Bernhez tartozott. Az 1712 aug.
11-én itt kötött béke a toggenburgi háborúnak
vetett véget. 1798 április—szept. a helvét köztár
saság központi hatóságainak székhelye volt. V. ö.
Merz W., Die Stadt A. (1910).
Aarburg, város a svájci Aargau kantonban, az
Aare mellett, 90 m. hosszú sodronyhíddal, (1900)
2303 lakossal; vasúti csomópont; gyapotipar ;
a várban javítóintézet. V. ö. Escher H., Die
Staatsgefangenen auf A. (Zürich 1908).
Aare (Aar, franc. Arole), a Rajna leghatalma
sabb svájci mellékfolyója, mely az Aarglecserben
(1. o.) 2243 m. magasban ered; több patakkal
egyesülve a 75 m. magas Handeckfall nevű víz
esést képezi; majd keskeny és mély sziklahasa
dékon («finstere Schlauche») folyik át, egyesül a
Reichenbachhal, átfolyik a Brienzi- és Thunitavakon, körülárkolja a fólszigetszerüen magas
fensíkon trónoló Bern városát, majd a Jura déli
lábaihoz simul, felveszi a Reusst és Limmat-ot és
Koblenznél, Waldhuttal szemben, a Rajnába öm
lik. Hossza 485 km., esése 1562 m. vízkörnyéke
17,617 km3.
Aarestrup, Emil, dán költő, szül. 1800 dee. 4.
megh. 1856 jul. 20., mint odensei kórházi főor
vos. Főleg erősen erotikus Efterlaute Digte
(hátrahagyott költemények) c. gyűjteményével
keltett figyelmet. Összes költeményei (Samlede
Digte) Liebenberg kiadásában s Brandes jellem
zésével jelentek meg 1877-hen és újra 1899-ben.
Aargau, svájci kanton 1404 km2 területtel.
Nagyobb része a svájci fensíkhoz tartozik, de a
Jura-vidékre is kiterjed, melyet az Aare nyugati
(Prickthal) és keleti (Badeni grófság) részre oszt.
A lapályos vidéket apró, az Aareba siető folyók
szeldelik. Lakóinak száma (1900) 206,659, akik
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németek, nagyobbrészt protestánsok. Főfoglal
kozásuk a földmívelés és állattenyésztés (marha,
sertés), a Rajna mentén a halászat. Rheinfelden,
Ryburg és Kaiseraugstnál jelentékeny sóbányák
vannak. A. főipara a szalmafonás, mely állan
dóan 10,000 embert foglalkoztat, továbbá hím
zés, gyapjú- és selyemipar. Tisztán demo
krata alkotmánya jelenlegi formáját többszörös
revízió után 1885 ápr. 25-én nyerte. Törvényhozó
testülete a nagy tanács, melybe minden kerület
egy-egy tagot választ. A nép megszavaztatása
évenkint kétszer, ősszel ós tavasszal történik.
A végrehajtó hatalom egy öt tagból álló kormány
tanács kezében van, melynek elnöke a Landammannés helyettese a Landstatthalter.A kormány
tanácsot s a 9 tagú főtörvényszéket is a nagy
tanács választja. A 11 kerület (248 pol. községgel)
közigazgatását egy-egy Bezirksammann vezeti a
Bezirksgericht élén; mindkettőt a kerület lakos
sága választja. Fővárosa Aarau. Aargau eredeti
leg ős alemann grófság volt, mely a Lenzburg
grófi ház kihalása után 1173-ban a Habsburgok
kezére jutott, míg a szövetségesek 1415-ben Zsig
mond császár és a konstanzi zsinat biztatása foly
tán Frigyes hercegtől elvették és a maguk birto
kaiba kebelezték. Az 1798-iki forradalom azonban
visszaadta függetlenségét. 1831 ápr. 15-én kapta
demokratikus szervezetét. Azután vallásháború
dúlt a kis kantonban, míg az 1852 febr. 22-iki
alkotmányrevizió a vallást is teljesen szabaddá
tette. 1863-ban a zsidókat emancipálták. — V. ö.
Bronner, Der Kanton A., (St.-Gallen 1844); Müller, Der A., (Zürich 1870). Taschenbuch der hist.
Gesellschaft des Kantons A. 1896. Merz, Bilderatlas zur aargauischen Geschichte (A. 1909).
Aarglecser, glecser a berni Alpokban, a Haslivölgy forrásvidékein, a Finsteraarhorn északi ol
dalán. Az Alsó-Aarglecser a legnagyobb és leg
hosszabb alpesi glecserek egyike, összes felülete
39 km2, hossza 17 km., s vége 1879 m. magasan
van a tenger színe felett. E jégárhoz különös tudo
mányos érdek fűződik, mert a glecsermozgásokat
először itt mérték (1827-ben Hugi, 1840—46-ban
Agassiz és társai). A Felső-Aarglecser felülete
10-5 km2, hossza 7 km., s 2243 m. magasságban
végződik. Belőle fakad az Aare, mely az AlsóAarglecser lefolyását is felvesd.
Aarhus (ejtsd: orhusz), dán kerület Jütlandban,
2483 km2 nagy, (1901) 186,440 lak. Szintén ilynevű
a fővárosa, a Kattegat egy öblénél, evang. püs
pökséggel, XIII. századbeli gót templommal, vas
úti csomópont, (1906) 55,193 lakossal, (1899) 72
hajóból álló kereskedelmi flottával. Dánia máso
dik legnagyobb városa, élénk kereskedéssel. Régi
város, püspökségét 951-ben I. Ottó császár alapí
totta.
Aarlen, város Belgiumban, 1. Arlon.
Aaron Vazul, román népies Író, szül. 1770
táján Glogoveczen (Balázsfalva mellett) megh.
1822. Nagyszebenben, mint ügyvéd. Művei rend
kívüli keletnek örvendtek s mint népkönyveket
ma is mindenfelé olvassák. Első verses munkája:
Patima lui Cristos (Krisztus szenvedése, 10
ének, Klopstock Messiás-a nyomán) 1808-ban
jelent meg, azután ugyanakkor Pyramsi Tliisbe
(Ovidius Metamorphosis-aiból), 1815-ben Poves-
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tea lui Leonat si a sotiei sale (L. és feleségé
nek meséje); 1821-ben Istoria lui Sofronim sí a
Haritei; 1830-ban (halála után) Anul manos
(A bőséges esztendő). Munkái többnyire idegen
eredetűek, de tiszta, hamisítatlan román nyelven
vannak írva, innen van nagy népszerűségük.
Aarö, sziget a Kis-Beltben, a porosz Hadersleben kerülethez tartozik, ter. ll - 32 km 2 ,270 lak.
Aarschot, város Belgiumban, 1. Aerschot.
Aasen (ejtsd: omi), Ivar Andreas, norvég költő
és nyelvtudós, szül. Söndmöre norvég havasi vi
déken 1813-ban, megh. Krisztiániában 1896 szept.
25. Főkép a norvég népnyelv búvárlatával fog
lalkozott s célja volt, hogy a különböző norvég
dialektusokból nemzete számára egy uj külön
norvég irodalmi nyelvet alkosson, mely azt a dán
nyelvtol függetlenné tenné. Norvég közmondáso
kat gyűjtött, népszótárt, nyelvtant, azonkívül
egy-két színművet és szép költeményeket írt.
Mint botanikus is nevezetes.
Aasvár, szigetcsoport, 1. Asvar.
Ab, a zsidóknál a babiloni fogság óta a polgári
év 11-ik és az egyházi év 5-ik hónapja, mely 30
napból áll s július és augusztus hónapokba esik. B
hónap 9-ik napja a zsidóknál böjtnap, mert két
izben (586-ban Kr. e. ós 70-ben Kr. u.) e napon
romboltatott le a jeruzsálemi templom és ugyan
csak e napon 135-ben Kr. u. Bethar város, utolsó
menedékük. Ellenben 15. napját több örvendetes
történeti esemény emlékére örömnapnak tartják.
Aba Sámuel, a hagyomány szerint Bdömér kun
vezér ivadéka, a Mátraalján egy nemzetség feje,
Szt. István húgának, Saroltának férje. Előbb nádor
volt, majd mikor 1041-ben forradalom tört ki a
zsarnok Péter ellen, őt választották meg király
nak. Péter azonban III. Henrik német-római csá
szár segítségével 1042 ben megverte Abát, de a
császár, beérve az Abától kapott nagy ajándé
kokkal, visszatért. A következő évben újra az
országra tört s annak egy részét elfoglalta. Aba
gyöngeségének híre még híveit is elkedvetlení
tette, ellenfelei pedig Péter visszahelyezésén kezd
tek dolgozni, mire Aba közülök 50-et kivégezte
tett, másokat pedig száműzetett. Az urak egy
része Németországba menekült s behltta Henriket
és Pétert. Aba a ménfői ütközetet 1044 jul. 5-én
árulás következtében elvesztette s futnia kellett.
Hívei közé menekült, a Tisza felé, hogy új sere
get gyűjtsön; Füzesabony tájékán azonban meg
gyilkolták. Az általa alapított sári (ma: Abasár,
1. o.) monostorban temették el, s midőn néhány
év múlva sírját felbontották, a hagyomány szerint
«sebeit begyógyulva találták)). Ez is mutatja, a
magyar nép mennyire ragaszkodott hozzá. V. ö.
Szabó Károly, Péter és Aba (1872); Márki S., Aba
Sámuel, a Középisk. Szemlében (1882); Schwarz,
Sámuel rex Ungarise (1761); Mihályi C, Aba
Samu története (Gyöngyösi gimn. értés. 1884.);
legbővebben Kandra Kabos, Aba Samu király
(Budapest 1891), Karácsonyi Andr. A. S. nemzet
sége, Turul I.; Wertner, Az Árpádok családi tör
ténete ; Szabó Károly, Péter ós Aba. 1872. A többi
irod. 1. Csánkir, Árpád és az Árpádok. Drámát irt
róla Gabányi Arp&& (Sámuel király, 1896).
Aba nemzetség. A legrégibb magyar nemzetsé
gek egyike, mély minden valószínűség szerint
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Aba Sámuel királytól ered. E feltevést támogatja
az a körülmény, hogy a sári monostor kegyura
sága, mely monostorban temettetett el a krónikák
tanúsága szerint Aba Sámuel, az A. nemzetség
Csobánkaágát az alapítás jogánál fogva megillette.
Támogatják o föltevést a birtokviszonyok is,
mert csakis egy régi és egy helyen terjeszkedő
nemzetség szerezhetett oly terjedelmű és össze
függő birtokterületet, mint az Abák Gyöngyös
környékén, hol a sári monostor feküdt. A nemzet
ség története csak a XIII. sz. elején kezdődik,
amikor már nagy tekintélyű és nagy birtokos
nemzetség volt,úgy hogy a Névtelen Jegyző is meg
emlékezik művében egyes tagjairól. Szerinte a
nemzetség ősei kunok voltak, de ebben nincs igaza,
mert a kunok csak Aba Sámuel halála után,
1066-ban jelennek meg Európában, többi króni
káink pedig az Ákos és Baár nemzetséggel együtt
ép az A. nemzetséget említik mint gyökeres ma
gyar nemzetséget. A nemzetség ősi birtokául a
sári monostor környéke tekinthető, régi birtoka
volt még Gyanda a Tisza mellett ós sűrűn feküd
tek birtokai Abaúj és Sáros vm.-ben. Az A. nem
zetség az idők folyamán 27 ágra oszlott, mely
ből a különböző nemesi családoknak egész sora
ágazott ki. A nagyobb ágak a következők voltak:
1. az aszalai ág, melyet az 1252—1271 közt élt
Marhard ispán alapított, kinek Pál fiától az
Aszalay-,Imrefiától
pedigaSzikszay-osalMszár
mazik. 2. a gagyi ág, melyet a XIII. sz. második
felében élt Goreven alapított; ebből származik
le az 1540 körül kihalt Gagyi, továbbá a Gagyi
Báthory- és a Vendéghy-es&láA. 3. a Gsirke-ág,
alapítója Ábrahám fia Izsák fia Csirke. 4. a
györkei ág, megalapítója György fia Bodon
(1280—1312), kinek Dancs fiától származó uno
kája, János, 1330—1351 viseli először a Györkey
nevet. Valószínűleg ebből az ágból származnak a
Lapispataky és ,Zse</weí/-családok. b.&kompolthi
ág, őse Kompolt fia Kompolt comes (1252—1264),
kinek fla Péter (1273—1318) a kir. étekfogók
kancellárja, majd a királyné tárnokmestere és
sebesi ispán volt. Három fia volt: Gergely, a
Domoszlay-csaiM őse, István és Kompolt, akik
től a nánai Kompolthy-csálkd. származott. (L.
Kompolthy.) Péternek testvére volt Pál comes,
kinek Imre fiától származó János unokájától a
Visontay-, Imre nevű unokájától pedig a Detkycsalád származik. 6. a lipóczi ág. Alapítója Sükösd fla Demeter (1214—1243), aki Kálmán orosz
király nevelője, majd étekfogója, 1236—1240.
pedig bodrogi főispán volt. Ennek Sándor fiától
származó Demeter nevű unokájától, ki tárnok
mester, barcs- ós trencsénmegyei főispán volt,
veszi eredetét a Nekcsey- (1. o.) család. Sándor
comes Péter nevű testvére pedig a Lipóczy- ós
Keczer- (1. o.) családok őse lett. 7. a rédei ág,
mely már a XIII. sz.-ban 6 alágra oszlott. Ezek:
a Berezeli Eédey László ága, melyből a Berczelycsalád származott; Boldogasszonyrédei Péter és
Vörös Dezső ága, mely a XIV. sz. közepén halt
k i ; Csecsei és Nagy-Rédei Gárgyán László ága,
akitől származik Nagy-Rédei János (1470—1475)
erdélyi alvajda; a Szentmárton-Rédén és Vanyarezon birtokos két ág, melynek Mikótól származó
ágához tartozik Mihocha, aki a Kis-Rhédei grófi
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és nemesi Rhédei-csalMot alapította ; Tasi Rédey
Péter ága, mely már a XIV. sz. közepén túl el
tűnik. A Rédey-ágakból jelenleg csak a KisRhédei Bhédey-csa\ÁA (1. o.) maradt meg. 8. a
somosi ág, melynek őse Péter, kinek fiai György
és János viszik tovább a leszármazást. Ebből az
ágból származtak a Budaméry (1. o.), Kőszegi
(1. o.) és Somosy (1. o.) családok, melyek a XV. sz.
folyamán balták ki. 9. a szalánczi ág, őse Csorna
fia Péter 1270 körül említtetik. Péter fiától,
Mihálytól származik a Berthóthy (1. o.), Lőrincztől a Vitézy- (1. o.) család. Péter harmadik fia Pető
utódjai a jobbágyi (1. o.), Sirokay (1. o.), Fricsy
(1. o.), Heclry (1. o.) családok alapítói. A nemzetség
többi ágai az Adácsi, Amadé, Athinai, melyből
az Athinay-csekl&á származott, a Bodoni, BodrogKeresztúri, Borch-Bodon, Gsene,
Gsobánka,
Debrey-Galgóczy, Litéry, Nádasdy, Sohjmosy,
Tar jani, TJgray, Verpeléti ágak. Mindez ágak
egymás között a rokonságnak különböző fokaival
voltak összekötve és a reájuk vonatkozó törté
nelmi adatok is különböző terjedelemben marad
tak reánk; vannak oly ágak, melyeknek az A.
nemhez tartozásáról csak egyetlen egy adatunk
van, mint pl. a Galgóczy-ágnál. A nemzetség
címere ezüst pajzsban fekete sas, mely csőrében
zöld koszorút tart, sisakdlsz a pajzsalak növek
vően, a takarók színe fekete-ezüst. V. ö. Kará
csonyi J. A magyar nemzetségek a XIV. sz. kö
zepéig, I. köt.; Csorna J., Magyar nemzetségi
címerek (Bpest 1903), továbbá a Turul külön
böző évfolyamaiban megjelent számos közle
ményt.
Aba, 1. nagyk. Pejér vmegye székesfehérvári
j.-ban (1900) 528 házzal és 3616 magyar lak., gőz
malom, vasúti állomás, posta és táviró. Kath. tem
plomában értékes freskóképek vannak aXVIlI.sz.
elejéről. — 2. A., Balkányhoz tartozó népes puszta,
Szabolcs vm. nagykállói j.-ban, (1900) 1489 lak.,
u. p. Bököny, u. t. Hajdúhadház.
Aba (Abae), görög város, 1. Abai.
Aba (ábaje, abbajek), teve- vagy kecskeszőrből
készült durva kelme, melyből a keleten a szegé
nyek és a dervisek ruhái készülnek. Nálunk aba
vagy abaposztó névvel durva, fehér vagy festett
posztót jelöltek régente s közmondás volt: Aba
nem posztó.
Ababdeh, Nubia őslakosai, a Beja fajtához
tartoznak. Az A. ennek egy törzse. Hámiták sémi
vonásokkal. Az arab nyelvet beszélik.
Abach, 1. Abbach.
Abaco, a Baliama-szigetek egyike (1. o.).
A b a c u s , 1. Abakusz.
Abad (perzsa) a. m. város.
Abád, 1. (Tisza-A.), ma Abádszalók (1. o. és
Abádi rév). — 2. A. 1135 táján az aradi káptalan
egyik faluja, ma BétMt (1. o.) Temes vm. újaradi j.-ban.
Abaddir, 1. Baitylos.
Abaddon, 1. Abbadón.
Abadeh,város Parzisztánban, Perzsiában, a Kur
mellett 5000 lak.
Abádi Benedek, a hazánkban megjelent legelső
magyar nyelvű könyvnek nyomtatója, a XVI. sz.
elején született, a krakói egyetemen tanult és
Vietor Jeromosnak Krakóban már 1531. működő
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és virágzó nyomdájában sajátította el a könyv
nyomtatás mesterségét. Nádasdi Tamás 1536-ban
Új-Szigeten (Neanesi) — Sárvár mellett — saját
költségén nyomdát állítván fel, annak vezetésével
A.-t bizta meg és ő nyomtatta ki 1541-ben Brdősi
(Sylvester) Jánosnak «Vy Testamentu Magár nelven» című munkáját, melynek ép példányai talál
hatók : a kecskeméti ref. kollégiumban és a bécsi
csász. könyvtárban. A sárvári nyomda megszű
nésével 1543-ban Abádit már Wittenbergben talál
juk, hol még ugyanazon évben pappá szenteltet
vén fel, 1544-ben visszatért hazánkba és előbb
Eperjesen, majd Szegeden lelkészkedett. További
szereplését teljesen homály fedi, életéről mit sem
tudunk, sőt még halálozási éve és helye is isme
retlen. V. ö.: A. B. könyvnyomdász fametszetei,
Századok 1874.
Abádi rév (Portus Obad, ma Abádszalóki rév)
a Tisza mellett, a mai Abádszalóknál (Jász-Nagy
kun-Szolnok vármegye tiszai felső j.-ban) feküdt.
Szent István a besenyő Thonuzobát — a hagyo
mányok szerint — «nejével együtt élve temetteté
az abádi révbe». 1251-ben a rév vámjövedelmót
Dénes nádor fiai kapták, kik azt a tatárjárás óta
rendesen szedték. Abád határában 1270-ben egy
Kékhalom (Keykholm) nevű «hegyecskét» emlí
tenek ; ez volt talán Thonuzoba sírja. Hóman a
Csepelszigettől délre, a Rózsaszigeten kereste.
V. ö.: Hóman Bálint, az abádi rév meghatáro
zása, Századok 1909; Mátyás Flórián akadémiai
értekezése: Történeti egvezések és tévedések,
1896.
Abaditák, 1. Abbadidák.
Abádszalók, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm.
tiszai f. j.-ban, (1900) 1169 házzal és 6827 magy.
lakossal, kiterjedt termékeny határral (11.572 ha.);
vasúti állomás, posta, táviró és telefonállomás;
jbiróság tkvi hatósággal, takarékpénztár, hitel
szövetkezet, tejszövetkezet, gőzmalom ; báró Wodiáner-féle angol félvérménessel; a község Tiszaabád és Tiszaszalók községek egyesülésével ke
letkezett 1895-ben.
Abádszalóki rév, 1. Abádi rév.
Abae (Aba), görög város, 1. Abai.
Abaelardus, 1. Abélard.
Abafája, kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó
j.-ban, (1900) 1181 magyar és oláh lak., barom
tenyésztéssel, Huszár báró szép kastélyával;
postaügynökség helyben, u. t. Szászrégen.
Abaf alva, kisk. Gömör-és Kis- Hont vm.tornaljai
j.-ban (1900) 768 magyar lak.; u. p. ós u. t. Bánréve.
Már 1339. szerepel az egri káptalan egyik okleve
lében. Régi kastélyát a most is birtokos Abaffycsaládépítette; kat., temploma a XV.sz.-bólvaló.
Abaífy Ferenc, Árva vm. alispánja és követe
az 1790—91-iki országgyűlésen, szül. 1732., megh.
1817 márc. 15. Mária Terézia uralkodásának vége
felé nagy utazásokat tett külföldön és felvétette
magát a szabadkőművesek társaságába. Úgy lát
szik, ennek kell tulajdonítani kizárását az udvar
köréből. Meggyőződéséhez az 1790—91-iki ország
gyűlésen is hű maradt, szóval és írásban a papság
ellen, a protestánsok jogai mellett kelt ki, amiért
főispánja őt még a gyűlés vége előtt visszahívatta.
Martinovics összeesküvésébe is bele volt avatva.
de hosszabb vizsgálati fogság után felmentették.
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(Kancelláriai levéltár. 1790. országgy. napló 1721.
Fraknói, Martinovics összeesküvése 319.1. Szinnyei, Magyar írók.)
Abafi Lajos, Aigner L. budapesti könyvkeres
kedő és kiadó irói neve. Szül. 1840 febr. 11.,
megh. 1909 jun. 19. Budapesten. Mint könyv
kereskedősegéd Magyarország és a külföld több ne
vezetes városában képezte magát, s 1868—1896-ig
a fővárosban önálló üzlete volt. Mint írót a 60-as
években tette ismertté számos irodalmi tárgyú
értekezése, főkép a Kisfaludy-Társaság pályázatán
dijat nyert munkája Az elegiáról (1869), melyet
többek közt A magyar népdalról (1872), Mikes
Retemen (1872) és 'Feszler Ignác Aurél (1878)
c. tanulmányai követtek. Jelentékenyebbek Ma
gyar könyvesház (16. évf. 1875—90) és Nemzeti
könyvtár-'(42 kötet, 1878—90) c. vállalatai (emez
mint jelesebb magyarírók népszerű kiadása jegy
zetekkel), továbbá a Figyelő c. irodalomtörténeti
folyóirat (27 kötet, 1876—1890), mely a maga
nemében másfél évtizedig egyedül állt s néhány
érdemes tanulmánya mellett főleg mint irodalom
történeti adatok tárháza maradandóbb értékkel
bir; ugyanez áll a Hazánk c. történeti közlönyre
(11 kötet, 1884—89) is. Megírta a szabadkőműves
ségtörténetét magyaros német nyelven. Költésze
tünket a külföld előtt is lelkesen ismertette, kivált
Ungarische Volksdichtungen (1873) és Petőfl's
poetische Werke (1880—83) c. gyűjteményeivel.
KA a Petőfi-Társaság 1876. tagjává választotta.
Később mindinkább az entomologia felé fordult s
1897 óta többedmagával szerkesztette a Rovartani
Lapok c. folyóiratot. Nagyobb művei: A lepkészet
története Magyarországon (1898); Magyaror
szág lepkéi, 51. tábl. 935 színes kép (1907).
Abágár, az örmény nyomdászat megalapítója.
Élt a XVI. században. Mihály pátriárka, kinek tit
kára volt, követként küldte Rómába, hol IV. Pius
pápától azt a megbízást kapta, hogy adja elő az
örmények hitét és szertartásait. B műve latin for
dításban maradt fenn. A. római tartózkodását az
örmény betűk öntésére használta fel. RóinábólVelencébe ment, hol 1565-ben a zsoltárok könyvét
fametszetekkel ékesítve saját felügyelete alatt
nyomatta ki. Ez volt az első örmény nyelven és
betűkkel kiadott könyv.
Abagos, 1. Ebagja.
Abai (Abae, Aha), város az ó-görög Pókiszban,
Apollón híres szentélyével és jóslóhelyével. A
templomot Xerxes katonái, majd a szent háború
ban a tóbaiak rombolták le, később azonban Had
rianus császár ismét felépíttette. A város romjai
a mai Bxarcho fa.lu közelében láthatók.
Abai, folyam É.-i Abessziniában, a Kék Nilus
felső folyása, 1. Bahr-el-Azrek.
Abailard, 1. Abélard.
Abajdóc vagy A.-káposzta (növ.), Diószegi sze
rint a Crambe Tataria, 1. Tatárrépa.
Abaje, durva pamutkelme, 1. Aba.
Abaka (manillakender, növ.), 1. Szövő pizang.
Abakade v. abakate (növ.), 1. Persea.
Abakan, 1. A. hegység a Kuznecki Alataudéli
része (1. Alatau). 2. A., a Jenisszej 400 km. hosszú
mellékfolyója, mely a Szajáni-hegységben ered.
Abakanszk, megerősített város Jenisszejszk
szibiriai kormányzóságban, a Jenisszej mellett.
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Abalus

2000 lak., kiknek nagy része száműzött. Környé
kén régi tatársírok urnákkal és ékszerekkel. A.-t
Nagy Péter alapította 1707.
Abakusz (lat., gör. abax), a régi rómaiak szá
moló ércasztala, melynek a számrendszernek meg
felelő számú hasadékaiban gombokat toltak föl s
alá s ezzel végezték az egész v. tört számokkal
való műveleteket. Pythagoras A.-a közönséges
egyszeregyünknek felel
meg. — A. az építészetben
az oszlopfő fedőlapját, s
így unnak legfelső részét
jelenti (1. az ábrát). Alakja
a görög és római dór,
valamint jón oszloprend
nél négyszögletes, a korinthusinál

szintén,

de Abakusz (az -á-raljelfilt rész).

hajlított oldalakkal —
vagyis a négy sarka felé megnyújtva, — a közép
korban (román, góth, iszlám) többszögletes, de
sohasem kerek. A dór A.-án kívül a többi többékevósbbé gazdag tagozassál bír. (L. Oszloprendek.)
Az ó-kor építészetében A.-nak nevezték azokat a
márványtáblákat is, melyekkel a teremfalakat
belső oldalaikon kirakták.
Abálás v. abárlás a. m. hús- v. zöldségfélének
előzetesen vízzel való párolása, hogy részint por
hanyóbbá váljék, részint a nehezebben emészthető
alkatrészekből veszítsen.
Abalehota, kisk. Nyitravm. nyitraij.-ban(i90o)
1070 tót és magyar lak.; postaügynökség : u. t.
Nyitra. 1453, mint a galgóezi vár tartozéka, Lehotka néven szerepelt. Az itteni szent kutacska
látogatott búcsújáróhely.
A b a l i e u a t i o (lat.) a. m. elidegenítés, eltulaj
donítás ; abalienál eloroz, elsikkaszt.
Abaliget, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban
(i9oo) 744 német s magyar lak., vasúttal, posta- és
távíróval; van takarék- ós hitelegylete, tej szö
vetkezete. Neve már 1332-ben előfordul a pápai
tizedlistában, akkor már gazdag plébánia; később
elpusztult s csak 1757-bcn lett ismét plébánia.
Határában az 593 m. magas Jakabhegy ÉNy-i
függelékében van az A.-i cseppköbarlang (Pap
lika) ; az előbarlang 5—6 m. széles, 38 m. hosszú
s 3 /4 m.-re vízzel van töltve ; a főbarlang 950 m.
hosszú,nagyszerű cseppkőkópződóseket tartalmaz,
s egész hosszában kis patak futja végig. A szik
lába vésett lépcsők, falak, ember- ós állatcsontok,
továbbá egy római sírhely azt bizonyítják, hogy
a barlangot ember lakta. A barlang az időválto
zást előre jelzi, zivatar előtt morgás hallható
benne; patakjának vize télen meleg, nyáron jég
hideg. Első leírását 1768-ban Mattenheim J. mol
nár kutatása szerint az egyházi történetben leljük.
Fő cseppkőalakjai a Korona, Függőhíd, Pisai to
rony,Kőmoha, Mária-szobor, Dóm, Tabemakuluin.
Végén tó van. 5 km.-nyire keletre, Márfa mellet
egy másik, hasonló barlang, a Királylika. V. ö
Turisták Lapja II. 302. Tud. Gyűjt. 1820. Gsaplovits, Topogr.-statist. Archív v. Ungarn 1821.1.
Schmidl, Die Abaligeter Höhle 1864.
Aballo város, 1. Avallon.
Abalus/Balcia, Basilia), Plinius szerint nagy
sziget az É.-i oceáuban (Keleti-tengerben), a boros
tyánkő (elektron) főlelőhelye.

Abancourt

— 8 —

Abancourt Károly, a szabadságharc egyik ál
dozata. A szabadságharc kitörésekor mint politikai
foglyot őrizték Teniesvárott. Kiszabadulván, a ma
gyar ügyet szolgálta Kossuth mellett, majd mint
Dembinski hadsegéde. Haynau halálra Ítéltette.
Woronieckivel és Gironnal együtt végezték ki
bitófán, Pesten az Újépület mellett, 1849 október
20-án. Társaival együtt nagy nyugalommal s bá
torsággal ment a halálba. (Augsb. Alig. Zeitung
1849 okt. 25. és 29.)
A b a n d o n v. délaissement (franc.) a. m. el
hagyás, felhagyás, lemondás, átengedés. Jogi
értelemben: felhagyás a dolog tulajdonával v. le
mondás a jogról azzal a céllal, hogy a tulajdonos
v. jogosult a tulajdonnal v. joggal kapcsolatos
kötelezettségektől mentesüljön. A tőzsdei jogban :
az A. a vevőnek jogcselekménye, mely által a vé
teltől premiumot fizetve, eláll. A tenger-jogban;
a hajó tulajdonosa nem felelős a hajóparancsnok
jogcselekményeiért, ha a hajót és a fuvardijat
abandonálja. (C. de comm. 216.) Az átvevő men
tesülhet a fuvardíjtól, ha az árú csaknem egészen
kifolyt és a tartályokat a fuvardíj fejében át
engedi. (Code de comm. 310.) — A tengeri
biztosítási jog körében: az A. (helyesebben : dé
laissement) a biztosítottnak joga, mely szerint a
biztosítási összeget igényelheti, ha a biztosított
tárgy elveszése valószínűvé vált, v. megérkezése
v. visszaszerzése hosszabb időn át nem remélhető
és a biztosított a tárgyat a biztosítónak átengedi.
A Code de commerce, melyet a magyar tengerjogi
bírói gyakorlat is követ ,bizonyos balesetek körére
korlátozza az A. igénybevételét. Ezek: rablás,
hajótörés, töréssel párosult partravettetés, hajóz
hatatlanság tengeri balesetek folytán, külföldi ha
talom vagy (az utazás megkezdése után) a hazai
kormány által történt lefoglalás, a biztosított javak
ban esett kár, amennyiben a javak értékének leg
alább 3/4 részére rúg. Egyéb balesetek hajókárt
(avaiie) képeznek s azokra a biztosítási szerződés
szabályai irányadók. Az A. nem lehet sem részle
ges, sem föltételes s csak azokra a javakra terjed
ki, amelyek a biztositásnak s rizikónak tárgyát
képezik. A jognak gyakorlása bizonyos határidő
höz van kötve, amely a balesetnek színhelye sze
rint 6 hónapot, egy óvet, két évet tesz s mindig a
balesetről nyert értesítés napjától számítandó. Ha
a hajó elindulásától v. az utolsó értesítés vételétől
egy óv, hosszú járatnál két óv eltelt, a biztosított,
ha kijelenti, hogy semmiféle értesítést hajójáról
nem kapott, az A.-ra jogosítva van anélkül, hogy
a baleset tényleges bekövetkeztét bizonyítani tar
toznék. A fentebbi határidők ebben az esetben az
egy, 111. két óv lejártától számítandók. Egyéb
részletekre 1. a francia Code de commerce nálunk
érvényes 369—396. §-ait. A magyar tengerjogi
tervezet «átengedés» elnevezés alatt tárgyalja az
A. intézményét.
Abani, Garl, írói álnév, 1. Bancalari.
A b a u i i a t i o (lat., gör. apenautismos), egy
évre való kiutasítás az országból v. városból, nem
büntetés, hanem az elkövetett tett elfeledtetése
céljából. Már századok óta nincs gyakorlatban.
Abano, Pietro d' (Petrus de Padua-nak is neve
zik), orvos, bölcsész és csillagász, szül. Abanóban
(Padova mellett) 1250., megh. fogságban 1316.

Abaszéplak

Tanult Konstantinápolyban. Tanár volt a padovai
egyetemen, ahol Averrhoeshez ós a neoplatonikusokhoz való csatlakozása miatt az egyházzal ellen
tétbe jővén, az inquizició elé állították, de pőré
nek befejezése előtt elhunyt. Hírneves műve:
Conciliator differentiarum quae inter philosophos
et medicos versantur, kora orvosi tudományának
összefoglalása (több kiadást ért: Mantova 1472;
Veleneze 1476; Pavia 1490; Basel 1535).
Abano-Bagni (ejtsd: —bányi), Olaszország Pa
dova kerületének egyik mezővárosa erdős, ter
mékeny síkon, a vulkáni Euganei-domb tövében,
vasút mellett, (igoi)4556 lak. Híres a mára rómaiak
által Fons Aponi vagy Aquae Patavinae néven
ismert, s klórnátriumot, kén- és szénsavas meszet
tartalmazó meleg kénforrásairól (37—83° C), me
lyek a Monté Ironeból fakadnak. Állítólag Livius
történetíró itt született.
Abantok (Abasiak), Euboea görög szigetnek
legrégibb, trák eredetű, harcias lakosai. Trója
falai alá 40 hajón Elephenor vezette őket. Az
iónokkal asszimilálódtak.
Abantu, 1. Bantu-négerek.
Abaposztó, 1. Aba.
Abara, kisközség Zemplén vm. nagymihályi
j.-ban, a Laborcz mellett, U9oo) 821 tiszta magyar
lakossal, faiparral, lótenyésztéssel, postaügynök
séggel ; u. t.: Deregnyő. Neve már 1278. évből
ismeretes. Hajdan vára is volt. Az 1471-iki ország
gyűlés XXIX. t.-c. több várnak 25 nap alatt való
lerombolását rendelte el, ezek közt volt A. is. A
XVII. sz.-ban a Rákócziak bírták, utóbb az Aspremont-családra szállt; ma a Széchenyiek birtoka.
Abara, rudakon v. cölöpökön álló szalmafódól,
mely arra való, hogy a gabonaasztagot, széna
kazlat vagy boglyát az eső ellen megvédje.
Abarbanel, 1. Abravanel.
Abarim, hegys. Palesztinában, a Holt-tengertől
ÉK-re. Pisga nevű ó. részének egy csúcsa a Nebo
hegye, honnan Mózes a Szentföldet áttekintette.
Abárlás, 1. Abálás.
Abaroi, 1. Avarok.
a l»as! (franc, ejtsd: ábá) a. m. le vele! el vele!
Abasár (ezelőtt Sár), nagyközség Heves vm.
gyöngyösi j.-ban, (1900) 2411 magyar lak.; posta;
u. t.: Gyöngyös. Jó bort terem. Aba Sámuel ki
rály itt monostort alapított, melynek földalatti
barlangüregében temették el (1. Aba Sámuel). A
földalatti folyosók ma is megvannak és pincéknek
használtatnak. Aba Sámuel király slrfülkéje fölé
Haller Sámuel gróf 1773. lat. feliratos márvány
táblát állíttatott. A "Sári (v. saári) apát» címét a
királyok most is adományozzák.
Abásfalva (ezelőtt Homoro'd-A-), kisközség
Udvarhely vm. homoródi j.-ban, (1900) 491 vagyo
nos magyar lakossal, nagymérvű juhtenyésztés
sel ; hajdan Abbásfalva volt a neve. U. p . : Homoródszentmárton, u. t.: Oklánd.
Abasiak, 1. Abantok.
Abasszi, 1. Abbaszi.
Abasz, Perzsiában mérték igazgyöngy mérésé
hez. 1. A. = 0.1458 g.
Abaszéplak (ezelőtt Széplak), kisközség AbaujTorna vm. kassai j.-ban, (1900) 1026 tót és magy.
lakossal; postahivatallal és postatakarékpénztár
ral ; u. t.: Bárcza.

Abasz-Tuman
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Abaúj-Torna

kedésnek egyik főpontja. Itt szül. 1809. Jászai Pál
Abasz-Tuman, 1. Abbasz-Tuman.
történetíró, kinek szülőházát 1909. emléktáblával
Abate (abbate, olasz), 1. Abbé és Apát.
jelölték meg. A. szőllöi már 1275. híresek voltak.
Abate, Nicvolo deli', olasz festő, 1. Abbate.
A b a t i a Ruiz et Pav. (növ.), a Flacourtiaceák A kat. templom építkezése a XIII. századra vall.
génnsza, 7 faja ismeretes Peru, Bolívia, Brazilia V. ö:: Rómer Flór., Az a.-i templom, Arch. Ért.
és Columbiából, nagyrészt hegyvidéki növények. A XVII. században a Eákócziak birták, kiktől
A b á t - j o u r (franc, ejtsd: aba-zsúr), általában Bretzenheim Károly tulajdonába került, ki a sá
minden felülről világító, tehát magasan elhelye rospataki uradalomhoz csatolta, majd eladta Trauczon hercegnek. A. határában vannak Kassaváros
zett (börtön, pince, akna) ablaknyílás.
Abaton (gör., a. m. hozzáférhetetlen), az a szen szőllői.
Abaúj szina (ezelőtt: Szina), kisk. Abaúj-Torna
tély, v. a templomkerületnek az a része, melybe
v. egyáltalán nem, v. csak bizonyos időben, bizo vm. kassai j.-ban, (1900) 1546, túlnyomóan magyar
nyos személyeknek volt szabad belépni. így ne és kevés tót lak., gőzmalom és szeszgyár; postá
vezték Asklepiosnak epidaurosi szentélyében azt val ; u. t.: Hidasnémeti. Itt Katzianer, I. Ferdi
a csarnokot, ahol a betegek aludtak és ahol az nánd vezére 1527 márc. 20. csatát v...-. tt.
Isten őket álmukban meglátogatta és meggyógyí
Abaújszolnok (ezelőtt: Szolnok), k k. Abaújtotta (incubatio).
Torna vm. szikszói j.-ban, (1900) 337 magyar sé
Abatos, sziklasziget a Nílusban Filé mellett, rutén lak. u. p.: Selyeb, u. t.: Forró-Encs.
hová csupán a papoknak volt szabad lépniök.
Abaújtihany, most Hernádtiliany (1. 0.).
Abaúj-Torna, hazánk régi tiszáninneni kerü
Vbattaiit (franc), csapó ablak, melyet fölső
szélén csuklós pántokkal fölvasalnak és zsinórral, letének egyik vármegyéje, melyet É.-on Szepes,
K.-en és D.-en Zempión, Ny.-on Gömör és Kislánccal v. támaszrudakkal nyitható.
Területe (Kassa sz.
A b a t t e m e n t (franc, ejtsd: abatt'mán) a. m. Hont és Borsod vm. határol.
kir. város nélkül) 3.230 km2. A vm. két nagyobb
árlevonás. L. ott ós Dekort.
A b a t t u t a , olasz zenei műszó, felszólítás, völgymedencéből áll, melyek egyike, a Hernádé,
hogy a játékos vagy énekes tartsa magát a szi É.-ról DNy. felé,
gorú taktushoz. Szemben áll a szabadabb recitáló
modorral. Battuta annyit is tesz, mint leütés,
vagyis egy ütem kezdete. Pl. Ritmo di tre battute,
három együvétartozó ütem (nem ütemtag!), mint
magasabbrendü egység.
Abaúj vármegye, 1. Abaúj-Torna vármegye.
Abaújalpár (ezelőtt: Alpar), kisk. Abaúj-Torna
vm. gönczi j.-ban, (1900) 237 magyar lak., termé
keny szőllőhegyekkel. U. p.: Abaújkér, u. t.: Abaújszántó. Határában Aranyos kis fürdő.
Abaújdevecser (ezelőtt: Devecser), kisk. Aba
új-Torna vm. szikszói j.-ban, (1900) 546 magyarlak.,
u. p. és u. t.: Porró-Bncs.
t ó i K.-relevő, m é l y r e
Abaúj-Torna vármegye címere.
Abaújharaszti (ezelőtt: Haraszti), kisk. Aba aláereszkedÖDargóúj-Torna vm. kassai j.-ban, (1900) 227 tót lak., u. hágó (475 m.) különít el a voltaképeni Eperjesi v.
p.: Rozgony, u. t.: Kassa.
Sóvári hegységtől, míg az attól délre emelkedő, a
Abaújkér (ezelőtt: Kér), kisk. Abaúj-Torna vm. Téres (841 m.), Nagy-Milicz (896 m.) ós Kecske
gönczi j.-ban, (1900) 1040 magyar lak., postával; hegyben (749 m.) kulmináló, terjedelmes, de több
országúttól és egy vasúttól átvágott hegység a
u. t.: Abaújszántó.
Abaújlak (ezelőtt: Vjlak-Szantkska), kisk. Hegyaljának egyenes folytatásául tekinthető. A
Abaúj-Torna vm. szikszói j.-ban, (1900) 299 ma széles és termékeny Hernádvölgytől a Bódva lagyar lak., u. p.: Felsővadász, u. t.: Forró-Encs. pályáig a Cserhát dombvidéke (321 m.) terül szét,
Abaűjnádasd (ezelőtt: Nádasd), kisk. Abaúj- mely jó bort terem. A Bódva lapályátólÉ.-ra SzeTorna vm. füzéri j.-ban, (1900) 1042 tót és magyar pesmegye határáig az ásványkincseiről ismert
Kassa-Szomolnoki hegycsoport(az Érczhegység ré
lak., u. p. és u. t.: Hernádzsadány.
Abaújrákos (ezelőtt: Rákos), kisk. Abaúj- sze) emelkedik, mely a már Szepesmegye területén
Torna vm. füzéri j.-ban, (1900) 239 magyar és tót emelkedő Kojsói havasban (1248 m.), továbbá az
lak., u. p.: Garbóczbogdány, u. t.: Nagyszaláncz. odább Ny.-ra emelkedő Kloptanyában (1153 m.)
Abaújsáp (ezelőtt: Sáp), kisk. Abaúj-Torna éri el legmagasabb pontját, míg a Bódva és Torna
vm. szikszói j.-ban, (1900) 191 magyar lak., u. p.: völgye között 613 m.-ig emelkedő tornai fensík
karsztszerű jellegéről s barlangjairól hiresedett el.
Léh, u. t.: Halmaj.
Abaújszakaly (ezelőtt: Szakoly), kisk. Abaúj- A vármegye főfolyója a már említett Hernád, mely
Torna vm. kassai j.-ban, (1900) 510 tót és magyar Kassánál hagyja el keskeny völgyét s balfelől a
Tarczával és Ósvával, jobbfelől a Csermellyel,
lak., u. p. és u. t.: Enyiczke.
Abaújszántó, nagyk. Abaúj-Torna vm. gönczi Miszlókával és Szakállyal egyesülve, Enyiczkéj.-ban, a járás székhelye, (1900) 706 házzal és 4379 től kezdve 5—8 km. széles lapályon folydogál to
magyal' lak., jbiróság tkvi hatáskörrel, adóhiva vább, több ágra oszolva és számos mellókpatakot
tal, csendőrörs, kir. közjegyzőség, pénzügyőri biz véve íöl. Régebben gyakori áradásait mérsékli a
tosság, takarékpénztár, gőzmalom, szegényház, Szurdoknál belőle kiágazó Bársonyos, mely szabá
kénesfürdő, posta és táviró. A hegyaljai borkeres-1 lyozva van. A Bódva, mely a megye É.-i határán
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a Kassa-Szomolnoki hegységből ered, a tornai sík nagyon jelentékeny, csak a ló és szarvasmarha
ságon a Kanyapta-csatorna által lecsapolt mocsa tenyésztése lendül fel újabban. A legjobb lovak
rakon ömlik át, s a Hernádba ömlő Szakály-patak Bőd, Szikszó és Torna vidékén vannak, Kassa fe
ból kiágazó folyócskát is magába veszi föl. Az lett és nevezetesen a hegységben mindenütt ap
Eperjes-Tokaji hegység vizei a hegység konfigu róbb, kevósbbé nemes lovak találtatnak, ellenben
rációjánál fogva nagyobbrészt már a Bodrogba igáslótipusa a vármegyének nincs. A szarvasmar
ömlenek.
hának különösen piros-tarka fajtáit kedveli a né
A vmegye éghajlata mérsékelt, a déli részek pesség ; a vármegye K.-i és ÉK.-i részén többnyire
ben melegebb, az északi hegyes vidéken jóval hi kis termetű és kevés igényű szarvasmarha van,
degebb ; az évi hőmérsék Kassán -)-8"8° C, a jú mely részint elcsenevószedett magyar, részint
lius és augusztus hőfoka +19'6, a januáré —3-8° hegyi lengyel marha; Kassa vidékén vannak a
C, az észlelt hőmérsékleti szélsőségek —1-29'8 és legjobb tehenészetek, többnyire pirostarka sim—17-7«, ingadozás 47'5°. A csapadék évi mennyi mentali, kuhlandi és pinzgaui marhával. Szikszó
sége 675 mm, a légköri nedvesség 83°/0és Torna vidékén inkább a magyar-erdélyi marhát
A vmegye földjét tekintve a gazdagabb me tenyésztik (50,000 drb). A juhtenyésztés a leg
gyék közé tartozik; legtermékenyebb a Hernád újabb időig egyik legjövedelmezőbb foglalkozása
völgye s az ezzel összefüggő Bódva és Ida völgye; volt a népességnek, de amióta a tagosítás a köz
a Cserehát már jóval hátrább áll, de szegénynek legelőket megszüntette és a gyapjúárak erősen
nem mondható, fát pedig legtöbbet e két terület hanyatlottak, a juhtenyésztés is alábbszállott; az
szolgáltat, míg a Hernád völgyét szegélyező he É.-i részeken leginkább rackajuhot tartanak, D.-en
gyes inkább szőllőben és gyümölcsben gazdagok. a merino és a merinoracka keresztezés is előfor
Legszegényebb a tornai mészkőhegység (1. o.). Osz- dul. A sertéstenyésztés nem virágzik ; nagyobbszes termőterülete 309,971 ha., miből (1908) 137,071 szabású kondászatok csak elvétve találtatnak. A
ha. szántóföld, ebből 8074 ha. ugar. Az agyagos síkságon leginkább a mangalicát tenyésztik, a he
homokos talaj a földmívelésre általában kedvező, gyes vidéken a hegyi sertés található, mely a len
kivált a völgyek (Hernád) nagy kiterjedésű tele gyellel azonos vagy annak mangalicával való ke
vénye. Pőterménye a búza (24,382 ha.), mely úgy resztezése által keletkezett; ez szolgáltatja a leg
a Hernád völgyében, mint a dombvidéken igen jó ízletesebb kassai sonkát. Kassán és vidékén a
minőségben és nagy súllyal (79-6 kg.) terem. Ro kassai gazd. tanintézet kondászatából kiinduló an
zsot (3697 ha.) leginkább a parasztgazdaságokban, gol berkshirei sertés tenyésztése rohamosan ter
árpát (12,235 ha.) főként sörárpaként kitűnő mi jed. A baromfi tenyésztése (263,203 drb) fellendü
nőségben termelnek és szállítanak külföldre is. lőben van. A méhészetre a viszonyok igen kedve
Zabot (6970 ha.) leginkább Kassa és Béla közt ter zők ; 254 községben 8279 méhkas van, a méhtermelnek. Számottevő a hüvelyesek (kókedi és pá- mókek értéke (1008) 37,536 K. Az állattenyésztés
nyoki lencse), zöldségfélék és káposzta termesz fellendülésére a kassai gazdasági tanintézetnek
tése, míg a burgonyát, melynek a talaj nem ked és az A.-i gazdasági egyesületnek nagy hatása
vez, csak kis mértékben művelik. A termés álta van. A hegyek és erdők kedvező tanyahelyet
lában gazdag, 1 ha. területen 13 q. búza, 10—12 adnak a vadállatoknak; a vármegye északi
q. rozs ós árpa terem, burgonya 84"4 q. Az összes része a havasi régióhoz tartozik, hol medve, hiúz,
termés volt (1908) 555,674 q. búza, 175,522 q. rozs, fajd, fenyves madár, keresztcsőr, a vizekben pisz
250,393 q. árpa, 121,528 q. zab, 57,974 q. kuko tráng állandó; a D.-i részen és a Hernád völgyé
rica és 767,187 q. burgonya (utóbbi a szomszédos ben ellenben a dombos vidék állatai honosak és meg
Sáros és Szepes vármegyékben háromszor annyi). jelenik a túzok, daru és különböző vizi madár is.
Jelentősége van még a cukorrépa termelésének,
Az ásványország- elég bőven van képviselve
míg a repce háttérbe szorul; újabban a cikória-ter A.-ban; vasércet a Szomolnok-Kassai hegységben
mesztés is számot tesz. A kertészet (5217 ha.) elég (Meczenzéf, Stoósz) évente 70—80,000 q.-t aknáz
fejlett; a gyümölcstermesztés általános, de a több nak, rézércet Meczenzéfen, ezüsttartalmú antimon
nyire közepes minőségű termés főleg csak a helyi ércet Aranyidán és Telkibányán, antimonitot Jáfogyasztást elégíti ki. Pontosabb a szőlőtermesz szómindszenten. Kisebb mennyiségben előfordul
tés. A filloxera-okozta pusztítások után eszközölt jáspis, karneol, kaleedon, agát; továbbá kitűnő
regeneráció az A.-i szőlőket némileg helyreállította, porcellánfóld és rhiolith-tufa (Telkibánya, Holló
úgy, hogy ma ismét 822 ha. területen 14,695 hl. háza), darázskő (mésztufa, Görgő), kőszén (Sobor terem 790,000 Kértékben; legjobbak a szik modi), mészkő (Szepsi, Jászó, Rudnok, Zsarnó),
szói, aszalói és szántói borok, melyek a hegyaljai malomkő (Szaláncz, Ránk). A vas- és rézércek fel
terméssel vetekednek. A rétek kiterjedése 23,404 dolgozása 200 hámorban történik; a nemesebb ér
ha., a legelőké 30,216 ha. Az erdőségek igen ki ceket az aranyidai m. kir. ezüstkohómű dolgozza
terjedtek (115,000 ha.), s az erdőtenyészet minő fel. Ásványvizek is nagyobb számmal vannak;
sége is igen jó ; a Csereháton, a Tornai mészkő legjobbak Ránk, aLajos-forrás, Alsókóked; Stoószhegységen ós a K.-i hegyláncolaton nagy kiterje fürdön hidegvízgyógyintézet van.
désű tölgy- (60,929 ha.) ésbükkerdők (48,714 ha.)
A. n é p e s s é g e az évtizedek óta tartó erős ame
vannak, a Szomolnok-Kassai hegység magasabb rikai kivándorlás folytán nemcsak stagnál, de ha
részein a fenyvesek is fellépnek (5357 ha.).
nyatlik is; mig 1869-ben (Kassa nélkül) 160,358
A vmegye állatállománya az 1895. évi össze lakója volt, addig 1880 ban 152,475, 1890-ben
írás szerint 74,066 darab szarvasmarha, 20,940 ló, 151,000 és 1900-ban is csak 156,360 (ebből katona
beesülik a népesség
343 öszvér és szamár, 67.125 sertés, 117,277 juh és 142). 1909. végérea 159,928-ra
142 kecske. Az állattenyésztés általában véve nem számát. Egy km -re 48-4 lakó jut, a népsűrűség
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tehát elég gyér; sűrűbben van népesítve a vár
megye déli része, kivált a szikszói járás. Anya
nyelvre nézve a lakosok között van 114,054 ma
gyar (73°/„), 5288 német (3-4°/o) és 35,828 tót
(22É90/0); a tótok kivált a kassai és füzéri járásban
élnek, a németek, kiket sajátos nyelvjárásuk kü
lönböztet mega felföld többi németjeitől,leginkább
Meezenzéfen és Stoószon. A magyarság térfogla
lása lassú, de következetes; 1890-ben 696,1900ban 73'00/0 volt a magyar. Az idegenajkú népes
ségből 12 409 lélek vagyis 29-3°/0 beszéli a ma
gvar nyelvet (1890-ben 23'5°/0)- Felekezetre nézve
van 87,650 r. k. (56'1%), 16,325 gör. kat. (10'4»/0),
4627 ág. ev. (3-0%), 38,889 ref. (24-9%) ós 8793
izr. (5-6°/0)- Ezer lakóra esett 1908-ban 8"5 házas
ságkötés, 36'5 születés és 24'1 haláleset, a ter
mészetes szaporulat tehát 12'4. Igen jelentékeny
mintegy 30 év óta a népességnek Amerikába való
kivándorlása, mely a vármegye gazdasági és tár
sadalmi viszonyait súlyosan érinti; a magyar
statisztika szerint az 1904—8. években 3,627,
5179, 4125, 3338 és 1304, összesen tehát 16,273
egyén (közte 11,769 magyar és 4256 tót) vándorolt
ki. Foglalkozásra nézve a népességnek több mint
kétharmada(70-40/ü) őstermelő, iparból 122, keres
kedelemből 2'0, közlekedés után l*4,bányászat után
l'l°/o el; a közszolgálat és szabad foglalkozások
24, a napszámosok ö'6°/<>-kal vannak képviselve.
A tényleg koreső népesség 67,421, ebből ősterme
lésben 47,821, bányászatban 617, iparban 7555, ke
reskedelem és hitelben 1166, közlekedésügyben 657
egyén munkálkodik. Az értelmiségi kereseteket
1337 egyén képviseli. A nagyobb iparvállalatok
Kassán összpontosulnak ; magában a vmegyében
kivált a vas- és kőedénygyártás virágzik; amahhoz
tartoznak a rueczenzéfl kasza-, kapa-, ásó- és eke
gyárak, az ottani és a kassahámori vasgyár és a
stoószi jóhírű késgyár, a másik iparágat a holló
házai kőedény- és kályhagyár és a telkibányai kő
edény- ós majolikagyár képviseli előnyösen; Kisszalánczon a dongafakészítés honos; nagyobb műmalom van Hernádcsányban, továbbá Szepsi,
Abaujszántó, Szikszó stb. községekben. Emlí
tendő a bárezai szalámi, gönezruszkai sajt, mo
gyoróskai cementgyár, továbbá több gőzfürész
és szeszgyár. Ezenkívül vannak téglavetők és
más kisebb gyárak, melyek főleg a heíyi fogyasz
tást elégítik ki; a háziipart egyre szűkebb térre
szorítja az olcsó gyári árúk terjedése; a fonásszövés, hímzés és fafaragás azonban helyenként
még ma is kedvelt foglalkozása a népnek. A ke
reskedelem főcikkei az említett gyárak termékei,
továbbá élő állatok (állatvásárok Kassa, Szikszó,
Torna), gabona, bor (Abaujszántó) és bányater
mékek. A vármegyében 1 ipartestület és 1 betegsególyzópónztár van. Hitelintézetei 2 bank, 8 ta
karékpénztár és 11 szövetkezet, összesen 12 millió
K betéttel (1908 végén).
A közlekedési hálózat 262 km. állami,
412 km. törvényhatósági és 184 km. községi
közlekedési útból áll, az utóbbiak közül azonban
csak 85 km. van kiépítve; a községi dülőutak
hossza 1131 km. Vasutak több irányban sze
lik a vármegyét; fővonalai a m. kir. államvas
utak miskolcz-kassai vonala ós a kassa-oderbergi
vasút, melynek azonban csak kis része esik A. te

Abaúj-Torna

11 —

rületére. Az elsőhöz csatlakozik a Máv. kassá—
sátoraljaújhelyi vonala, valamint akassa—tornai
li. é. vasút, sepsi—meczenzéfl szárnyvonalával
és a kassa-hegyaljai vasút, a Máv. vonalából Hi
dasnémetinél kiágazva Szerencs felé. A vasutak
összes hossza 183'9 km., miből 104-4 km. állam
vasút és 77-2 km. az államvasutak kezelésében
lévő magán vasút. A vármegye területén 74 posta és
44 táviróhi vatal van; a telefonállomások száma 66.
A k ö z m ű v e l ő d é s állapota elég kedvező; az
összes népességnek 54'1%-a, de a 6 évnél idősebb
népességnek 65-4°/0-a, azaz 84,610 egyén (1890ben 56-3°/0) tud írni és olvasni és csak 1011 tan
köteles gyermek nincs iskolába beírva. A várme
gyében (Kassa városán kívül) összesen 294 iskola
van, ú. m. 24 kisdedóvó 2267 növendékkel, 274
mindennapi elemi iskola, 216 ált. és 48 gazdasági
ismétlőiskola, 6 iparosiskola, összesen 28,970 ta
nulóval (ebből 21,332 a mindennapi elemi iskolába
jár). Nagy hiánya azonban a vármegyének, hogy
sem polgári, sem közép-, szak- vagy felső iskolája
egyáltalában nincsen. Az iskolába járó tanulók
száma 31,237.
Közigazgatás. A vármegye 6 szolgabírói já
rásra oszlik, ú. m.:
Járás
csereháti
füzéri
gönczi
kassai
szikszói
tornai

Összesen

gKözsé- Népes
Ebb61
gek
ség
| számai s z a m a m a g y a r n é m e t
'

!

3 * 25,036 ! 17,6881 4,097
55 26,232 15,375
241
28 23,283 i 22,9991
73
54 30,334
8,555|
711
48 29.140 28,366
94
45 22,335 21,0711
72

tót
3,069
10,500
123
20,512
546
1,078

2B4> 156.360: 1140541 5,288; 35,828J

Lakó
házak
száma
4,228
4.736
4,598
4,832
5,550
3,974

27.918

A vármegyében van összesen 12 nagy- és 250
kisközség, továbbá 215 puszta és telep. A köz
ségek általában véve igen kicsinyek, 2000-nél
több lakója csak 4-nek van, legnépesebb Abauj
szántó 4379 lak. Székhelye Kassa sz. kir. város.
Az országgyűlésbe A. vmegye 7 képviselőt küld.
Egyházi tekintetben az egész vármegye az
egri egyháztartományhoz tartozik. Ezen belül a
kassai, gönczi, saczai, szepsii és szikszói esperesi
kerületekbe osztott 65 plébánia az 1803. alapított
ós 1804. pápailag jóváhagyott kassai (kb. 88,000
hívővel), a tornai föesperesség keretébe tartozó
14 plébánia a rozsnyói püspökség, és Aszaló az
egri érsekség alá tartozik. 20 gör. kat. egyháza
az eperjesi gör. kat. püspökség alatt három espe
resi kerületre van osztva, melyekhez a felső-bor
sodi kerület egy része is járul, amennyiben 3
torna vmegyei gör. kat. község ide tartozik; a
hívők száma kb. 17 ezer, közöttük több helyütt
a magyar liturgia hódít tért. A prot.-ok közül a
magyar elem református, míg az ágostai hitvallást
inkább németek és tótok követik: az abaúji és
tornai egyházmegyére osztott 84 ref. község, kb.
40,500 hívővel, a tiszáninneni; a 8 ágostai anya
egyház, a hegyaljai, a hat szab. kir. városi, a sáros
zempléni és a hót szepesi bányavárosi egyház
megyékbe osztva, kb. 6800 hívövei, a tiszai egy
házkerülethez tartozik.
igazságügyi tekintetben az egész vmegye a
kassai kir. ítélőtábla és törvényszék területéhez
tartozik; van benne 6 járásbíróság (Kassa, Her-.
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nádzsadány, Szikszó, Abaújszántó, Szepsi és országba futott. A reformáció ekkor vert itt gyö
Torna, a 4 utóbbi telekkönyvi hatáskörrel) és 3 keret s első hirdetői Dévai Biró Mátyás és Benközjegyző (Kassa, Abaújszántó és Torna).
czédi Székely István. Az 1536. évben Kassa és a
Hadügyi szempontból az egész megye a vmegye János király hatalmába kerül. Schwendi
Kassán székelő 34. hadkiegészítő és hadtest- Lázár főkapitány 1566. Nagyida várát dúlta fel.
parancsnokság alá, továbbá a 9. honvéd gyalog 1588. Szikszó mellett a törökön nagy győzelmet
ezredhez és a kassai kerületi parancsnokság alá aratott Rákóczi Zsigmond, a vitéz egri kapitány.
tartozik; Kassa egyúttal az 5. honvéd huszár 1604-ben Bocskay István, 1619. Bethlen Gábor
ezred állomáshelye, az 5. népfölkelő huszár nak az alkotmány ós lelkiismereti szabadságért
osztály felállítási helye, s a 4-ik csendőrségi kerü vívott harcaiban tevékeny részt vett a vármegye,
leti parancsnokság székhelye.
mely 1644. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem
Az egész megye a kassai pénzügyigazgatóság hatalma alá adta magát s 1648. ismét a királyi
kerületébe tartozik; területén van 4 adóhivatal Magyarországhoz csatoltatott; azonban nagyrésze
(Abaújszántó, Torna, Szepsi, Szikszó), 1 pénz török hódoltság maradt. A bujdosók, majd Thö
ügyőrség (Szántó). Ipar- ós kereskedelmi kama köly Imre ós II. Rákóczi Ferenc harcaiban is ki
rája, államépltészeti hivatala, posta- és távirda- vette részét s a császári hadvezérek, Caraffa,
igazgatósága, melyeknek hatásköre az egész me Cobb, Spankau kegyetlenkedésétől sokat szenve
gyére kiterjed, Kassán van.Brdészeti szempontból dett. II. József császár abszolút uralma alatt
(kincstári erdők) a tótsóvári erdőhivatal, állat 1782. Abaúj vmegyót egyesítették Tornával, de ez
egészségügyi szempontból a kassai állami állatj 1790. visszanyerte önállóságát. A békésebb idők
orvosi kerület alá tartozik. Kultúrmérnöki hiva ben az irodalom és színművészet lelkes pártfo
tala és fllloxerafelügyelője Kassán van. A vár gásával tűnt ki s a Kassán működő nemzeti szín
megye területén van 23 orvos, 1 sebész, 64 bába, társulatot 1830 febr. 9. hozott határozatával ál
landó segítségben részesítette.
19 gyógyszertár, 2 kórház 9 ággyal.
1831-ben a Felső-Magyarországon első ízben
T ö r t é n e t e . Abaúj és Torna eredetileg két külön
vármegyét képezett. Abaúj vármegye a kez pusztított kolerajárvány alkalmával, mikor a föl
detben csupán egy részét alkotta a régi Újvárme- desurak és zsidók ellen bujtogatóktól félreveze
gyének, melyhez még a mai Heves- és Sáros tett nép Zemplén vármegyében zendülésbe tört
vármegye is tartozott egy ispán (conies) igaz ki, júniusban Abaúj vármegye hegyközi községei
gatása alatt. Ebből vált ki 1246. Abaújvár- ben is néplázadás ütött ki. A rögtönitélö bíróság
megye s az itt megtelepedett Aba-nemzetség által a főbujtogatót két társával kivégeztette, több száz
állítólag az 1038. felépített Abaujvárról nyerte zendülőt börtönbe vettetett. Erre amozgalom meg
nevét. Mikor András herceg Oroszországból vissza szűnt. Az 1848—49-iM küzdelem terheiben és
tért, hogy a trónt elfoglalja, a lázadók öt Aba- dicsőségében jelentékeny része volt A. várme
újvárt elfogták 1046. és a pogány vallás vissza gyének. Területéről toborozták és Kassán szer
állítására kényszerítették. A tatárjárás alatt 1241. vezték a később vörös-sipkás néven híressé vált
a vármegye nagyrészt elpusztult s a tatárok a 9. honvédzászlóaljat; ezenkívül a vármegye két
jászói kolostort is felégették. A vesztett muhi nemzetőrzászlóaljat és lovascsapatokat állított
csata után IV. Béla a Sajó mentében a Csereháton föl. A Galicia felől betört Schlick altábornagy
és a Torna vmegyei szádelői völgyön át menekült. ellenében Pulszky Sándor alezredes csapatja 1848
Torna, mely addig királyi birtok volt s a királyi dec. 11. Kassa mellett vereséget szenvedett; de
udvartartás céljaira szolgált, 1263. már mint vár Schlick előnyomulását ugyanazon év dec. 29-ón
megye szerepel.1281. az Aba nemzetség birtokában Mészáros Lázár hadügyminiszter Szikszónál meg
lévő Szaláncz várát vívja meg IV. László. 1285. állította. 1849 jan. 2. és 4-én a dargói szoros
ismét mongolok dúlják a két vármegyét. Károly miatt folytak csetepaték; de az osztrákok túlnyomó
Róbert király az abaúji Rozgony mellett győze számban lévén, megszállották a szorost. Mészáros
delmeskedik Csák Máté hadain 1312. június 15. jan. 4-én újra harcba bocsátkozott Schlickkel, de
Az 1440-ik évben Giskra lett a felsőmagyar csatát vesztett. Ellenben február 9-én Klapka
országi főkapitány, s Nagyida, Jászó, Szepsi, Hidasnémetinél megvervén az osztrák csapatokat,
Mislye és Telkibánya a csehek hatalmába került, Schlick sietve elvonult Kassáról Torna felé, mire
akik a megerősített templomok védelme alatt sa Klapka egyesült Görgeyvel. A győzelmes tavaszi
nyargatták a föld népét. Abaájban 1427. 5184 hadjárat után Kassa mellett kezdték szervezni az
portát írtak össze, melynek adója 3100 frt. 90 új felsőmagyarországi hadsereget; de a szervezést
dénár volt. 1494-ben a porták száma 3640. Tor már be nem fejezhették. Jun. 24-én benyomul t
nában 800 volt a porták száma s a kivetett adó vármegyébe az orosz hadsereg, mely elől a gyönge
500 frt., míg a XV. sz. végén a porták száma honvédsereg Visocky vezetése mellett kénytelen
1000 körül volt. János Albert, a trónkövetelő len volt a Tisza felé hátrálni. A szabadságharc levegyel herceg Kassa alatt ütközött meg II. Ulászló retését követő abszolutizmus alatt a vármegye
hadaival s csatát vesztvén, bátyjával békét kötött. jogait is elkobozták. Megyefőnök vezetése alatt
A lengyelek a következő évben ismét betörtek cs. kir. tisztikart neveztek ki; 1854. pedig a vár
a vármegye területére s Kassa-Béla községet fel megyei törvényszéket megszüntetvén, cs. kir.
égették, Telkibányát megsarcolták. Az 1514. évi törvényszéket állítottak föl Kassán. Ugyancsak
parasztlázadás Szikszó vidékén okozott bajpkat. mindjárt 1850. Torna varmegyét, most már má
I. Ferdinánd és János király hadserege Abaúj- sodszor, bekebelezték A.-ba. 1860-ban az októberi
Szinán 1528 márc. 8. ütközött meg s a győztes diploma kiadása után A. is megint visszanyerte
Kaczianer János hadvezér elől János Lengyel autonómiáját, ugyanakkor Torna is független-
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Antoine megh. 1897 márc. 19.; Arnaud niegh. 1893
nov.13.Franciaországban nevelkedtek és ott meg
honosodva, Etiópia kikutatására készültek. Mi
után az idősebbik 1836—37. Braziliában, az ifjab
bik pedig egy ideig Algírban volt, 1837-ben a
Vörös-tengerhez Masszauába utaztak ós onnan
kiindulva részint együtt, részint külön bejárták
Abesszínia nagy részét, az addig csak kevéssé
ismert Enarea és Kaffa tartományokat is. Min
dennemű tudományos kinccsel, ó-etiópiai kézira
Irodnlom. Borovszky S. és Sziklay J. A.-T. vmegye és Kassa. toknak nagy gyűjteményével és sok szógyűjte
Budapest 1898. Korponay J., Abaújvárm. monogr. Kassa ménnyel megrakodva tértek vissza 1849-ben
1866—1871: Károlyi Oy. H., A magy. müv. tört. Abaújmegyében
a XVI. sz.-ban. Bpest 1876; Verédy K., Tornavárm. népokt., Franciaországba, ahol apránként tették közzé uta
1868—1882., Kassa 1883; Pesty, Az eltttut régi vm.-k 1880. zásaik eredményeit. Arnaud 1853-ban újra AbeszI. 148—190; A kassai kereskedelmi és iparkamara jelentései. sziniában járt. Antoinetól, aki öccsénél kiválóbb
Csorna J. A. vmegye nemes családjai, (Kassa 1907); TóthSzabó Pál, Giskra, kíil. tekintettel Abaiíjvmegyére, Századok volt, kisebb értekezéseken kívül megjelent: Ca1903.: Ferdinándy Gyula, A. vmegye 1905/6. évi alkot talogue raisonnédesmanuscritséthiopiens (1859),
mányos ellenállásának története, (Kassa 1908); Czobor Alfréd az igen becses Géodósie d'Éthiopie (1860—1873),
és Kemény Lajos. Tört. közlemények A. vmegye és Kassa
Observations relatives á la physique du globe
múltjából 1. é v i 1910.
Abaújtornai mészkőhegység, lásd Tornai faites au Brésil et en Éthiopie (1873), Dictionnaire de la langue Amarinna (1881); Géomészkőhegység.
Abaújvár, kisközség Abaúj-Torna vm. filzóri graphie de FÉthiopie c. művéből csak az első
j.-ban, a Hernád partján, (1900) 796 magyar lak.; kötet jelent meg (1890). Összes utazásaikat Ar
vasúti állomás (A.-Kenyheez) és postahivatal, u. t. naud írta le üouze ans dans la Haute-Éthiopie
Göncz. Ref. temploma poligon záródásánál fogva (1868, 2 kötet) c. művében.
figyelmet érdemel; van régi Csáky-fóle kastélya.
Abbadón (héber) a. m. pusztulás, örvény, azo
Régi várát, melynek csekély romjai a Hernád nos jelentésű a seól «alvilág» szóval. János jele
mentén láthatók, Aba nemzetsége 1038.egy régebbi néseiben a pusztulás angyalának neve.
vár helyén építtette (innen a vár és vármegye
Abba Garima, falu az abesszíniai Tigrében,
neve); itt tört ki a keresztényüldözés I. Endre Aduától mintegy 9 km.-nyire; 1896 márc. 1. az
alatt s itt lázadt fel Álmos vezér Kálmán király abessziniaiak az olaszokat itt döntő csatában le
ellen. A. (Castrum Újvár) várispánságának 1205— győzték.
1335. van okleveles nyoma; hatáskörébe 14 hely
Abbajek, durva pamutkelme, 1. Aba.
ség tartozott. I. Ferdinánd kir. serege a várat
A b b a s (lat.), 1. Apát.
1556. bevette és elpusztította.
Abbásfalva, 1. Abásfalva.
Abax (gör.), 1. Abakusz.
A b b a s s a m e n t o (di manó, ol., röv. abb), a
Abázia (gör.) a hisztériának az a tünete, hogy zenében két különböző értelemben használják és
a betegek nem járhatnak, bár lábaikat különben pedig 1. az ütemezésnél a kéznek lefelé való moz
jól mozgatják. L. Asztázia.
gatását jelenti; 2. a zongora- és orgona-játszás
Abb., 1. Abbassamento.
nál azt jelzi, hogy a kezek keresztezésénél az
Abba (kaid.) a. m. atya, az új testamentomban illető kóz,melyre utal, a másik alatt játszik (ugyan
isten elnevezése; a keleti keresztényeknél apüspö- ezt teszi a sotto).
kök és a pátriárkák megszólitása.
A b b a s s o ! (ol.) a. m. le vele !
Abbász, 1. Mohammed próféta nagybátyja,
Abbach (Abach), a bajorországi Niederbayernben, a Duna jobbpartján, vasúti állomás, sörgyár szül. 570 körül Kr. u. Mekkában, megh. 652. Me
ral, szénbányával (1900) 1188 lak. A régi Heinrichs- dinában ; családja az iszlám előtt a Kába körül
burg,hol II. Henrik császár született, ma romokban nevezetes tisztségeket látott el. Az iszlám első
hever. A közeli Wüdbad a XIII. század óta isme idejében A. Mohammed ellenségeihez szegődött;
retes köszvény-, bör- és hólyagbajok ellen hasz csak a Bedr mellett vívott győzelem után követte
öccsét. A. őse a róla Abbászidák-n&k nevezett
nált kénfürdőiről.
dinasztiának, mely az Omajjádok bukása után
A b b a c i n a r e (lat.), 1. Megvakűás.
Abbadidák {Abadüák), arab dinasztia Sevillá 750-ben magához ragadta a kalifái hatalmat s
ban, 1023—1091-ig. Alapitója Mohammed kádi. azt Bagdadban 1258-ig birta, midőn a mon
Fia s utóda Abbad el Motadid (1042-69), szint golok Hulagu khán alatt a keleti kalifátusnak
úgy ennek fia II. Mohammed el Motadid (1069— véget vetettek. E katasztrófa után A. utódai az
91) alatt Sevilla virágzásnak indult. II. Moham egyiptomi mameluk szultánok gyámsága alatt
med VI. Alfonz kasztiliai királyt Juszuf ibn Tas- cím szerint fentartották a kalifái méltóság árnyé
fln, a hitbuzgó marokkói fejedelem (Almoravida) kát, míg Egyiptom 1517. évben az oszmánoktól
segélyével Salaea mellett ugyan megverte, de meghódíttatván, méltóságuk legutolsó maradvá
Juszuf azután Mohammedet letette és elzáratta. nya is megsemmisült.
"V. ö. Dozy, Geschichte der Mauren in Spanien.
2.I.v.Nagy A.,perzsasah,aSzofík dinasztiájá
II. köt.
ból, V. Mohammed Chodabendeh fia, szül. 1557.,
Abbadie (ejtsd: —dí), két francia utazó. Abesszi megh. 1629. Apja alatt Khorazan helytartója volt
niában és a szomszédos országokban jártak. Az s testvérei meggyilkoltatása után 1586. lépett a
idősebbik, Antoine Tliomson d'A. 1810-ben, öccse trónra.Kétségkívül az új Perzsia legnagyobb ural
Arnaud Michel d'A. 1815-ben szül. Dublinben; kodója volt. Szerencsés háborút folytatott a törőségót; de az 1881. LXIII. t.-c. Torna vármegye ön
állóságát megszüntetvén, hét község kivételével,
melyeket Gömör vármegyéhez csatoltak, Torna
vmegyét, mely most a tornai járást alkotja, egye
sítették Abaúj vmegyével A.-Torna vmegye néven.
Az új tisztikart 1884. választotta az egyesült vár
raegye. Nagy szerepet vitt a vármegye az 1905 —
6-iki nemzeti ellenállás idejében, amikor egyike
volt az első vezető törvényhatóságoknak, melyek
az akkori kormányzat ellen állást foglaltak.
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kök ellen s nagy kegyetlenségek útján jutott Bag
Abbate Ciccio, olasz lestő, 1. Solimem.
dad birtokába 1623. Az európai nagyhatalmakkal
A b b a t i a (lat.) a. m. apátság (1. o.). — A. affiösszeköttetésben állott s Spanyolország és Angol liata, íiókapátság.
ország is követet tartott Iszpahanban. A szunnitáA b b a t i s s a (lat.) a. m. apátnő (1. o.).
kat üldözte, de a keresztényekkel szelideu bánt.
Abbatis villa, 1. Bácsfalu.
Dédunokája:
Abbázia (horv. Opatija), falu Isztriában, Vo3. II. A. (1642—67) szelíden uralkodott és szá losca j.-ban, a Quainero mellett, a déli vasút men
mos francia kereskedőt, kézművest és művészt tén, (1900) 2341 lak. Fiúméval gőzhajó köti össze.
fogadott országába.
Védett helyzete az 1396 m. magas Monté Mag4. III. A. A Szoflk dinasztiájának utolsó iva giore nyúlványának tövében, tengerparti fekvése,
déka, megh. 1736. Utódja lett fővezére, Tahmaszp szép kertjei s szállói, örökzöld téli növény
zete, gyönyörű babérerdeje, szelid éghajlata gyor
Kuli khán.
5 . 1 . A. pasa, Egyiptom helytartója, Mehemed san felviruló téli és nyári tengeri fürdőhellyé
Ali unokája, szül. 1813., megh. 1854. Kairóban tették. Régi apátsága, a San Giacomo della
nevelkedett. Mint miniszterelnök és a kairói tanács Pricola, jelenleg tiszti gyógyintézet. A. átlagos
elnöke működött hosszabb ideig. Részt vett az évi hőmérséklete 14° C, a főszezon újévtől húsvé
1841-ikisziriaiháborúbanis.Mehemed Ali utódjául tig tart. Szép tengerparti utak vezetnek észa
jelölte ki, de nagybátyja, Ibrahim pasa magához kon a szomszédos Voloscába, délen a festői lkába
ragadta az uralmat (1848). Ibrahim halála után és Lovranába. Ujabban e helyeket A.-val és Mata porta A. pasát ismerte el Egyiptom helytartó tuglievel villamos vasút köti össze. — V. ö. Kejául. A. türelmetlen, henye s élvvágyó volt, gyű iiedi, A Quarnero; Noé) Taschenbuch aus A.
lölte az idegeneket s általában az európai civili (Teschen 1884); Radics, A. (Wien 1884); Szemere,
zációt. Az 1854-iki krimi háború alkalmával Der See- und klimatische Winterkurort A. (Stutt
15,000 emberét és a flottáját bocsátotta a szul gart 1885); Virchow (Berliner klin. Wochenschr.
tán rendelkezésére. Utódja nagybátyja, Szaid 1887); Geuters ill. Pührer von Abbázia, 1903.
pasa lett.
Abbé, 1. Cleveland, amerikai csillagász, szül.
6. II. A.Hilmi,Egyiptom harmadik alkirálya New-Yorkban 1838 dec. 3. Csillagászati tanul
(kliedive), Mehemed Tevfik alkirály legidősb mányait 1859—60. Brunnow alatt Michiganben,
fia, szül. 1874 jul. 16. A bécsi Teróziánumban ne azután 1864-ig Gould mellett Cambridgeben s
velkedett s midőn atyja 1892 jan. 7. meghalt, a 1866-ig Struve mellett Pulkovában végezte. 1868.
szultán kinevezte Egyiptom alkirályává. Nagyjá Cincinnatiban a csillagvizsgáló állomás igazgatója
ban Anglia óhajai szerint kénytelen kormányozni. lett, majd 1871. a meteorológia tanára Washing
tonban. Munkái: Treatise on meteorological ap
L. Egyiptom történetét.
Abbaszi (abasszi), 1. perzsa pénz = 1 török parátus and methods (1887); Preparatory stuáies
piaszter = 4 sahi, 50 A. = 1 tornán. — 2. perzsa for deductive methods in storm and weather
súlymérték = 5 szir = 367. 2 g. — 3. khivai predictions (1890); időközben pedig 1873—88:
pénz = »/14 tilla. — 4. váltópénz Oroszországban Annual Summary and Review of progress in meteorology címen csillagászati folyóiratot szerkesz
(Georgiában) = 20 kopek.
Abbászidák: a) Kalifa-dinasztia; 1. Abbász 1. tett.
és Kalifák. — b) Perzsa dinasztia, 1. Abbász 2.
2.A.Ernst,ném.&zikas, szül.1840 jan.23. EisenAbbász-Mirza, perzsa herceg, Ali Peth sah má achban, megh. 1905 jan. 14. Jenában, hol egye
sodik fia, szül. 1783 körül, megh. 1853. Apja őt temi tanár volt. Az optikai műszerek tökéletesí
jelölte ki utódjául. A. a hadsereget francia ós angol tése az ő nevéhez fűződik. Mint egyet, tanár u. i.
tisztek közreműködésével reorganizálta, könyv átvette a jenai Kari Zeiss-fóle optikai műhely ve
nyomdákat állított, gyárakat építtetett, s bányá zetését s azt tudományos alapokra fektette, majd
kat nyitott. Szerencsétlenül harcolt Oroszország Schott O.-val együtt üvegtechnikai műhelyt ala
ellen 1811. és 1821. sszerencsésen a törökök ellen pított. A csillagász- ós fényképész-lencsék szer
1821. A. különben iszákos ember volt s alatta az kesztésének ő adott új irányokat s az ő módszere
országban a legnagyobb korrupció uralkodott. 24 emelte azokat mai tökéletességükre. A homogén
fiút és 26 lányt hagyott hátra. Pia, Mohamed Mirza immerzió kérdésének megoldásával a mikroszkó
pokban a bakteriológiának adott hatalmas esz
1834. lépett a trónra.
Abbasz-Tuman, falu Tiflisz orosz kormányzó közt. Mint emberbarát és szociológus a Zeiss-féle
ságban, Achalciktól 13 km.-nyire a Kaukázus egyik alapítvány megteremtésével szerzett magának
festői völgyében, 250 lak. Körülbelül 50 kóntar- nagy nevet. 1889 ugyanis vállalatát, mely akkor
tartalmú ásványvízforrással. 1892 óta (1292 m. már 1300 embert foglalkoztatott, önálló s örökös
alapítvánnyá tette. A személyzetnek haszonrésze
magasságban) obszervatóriuma van.
A b b a t e {abate, olasz) a. m. apát, abbé (1. o.). sedési és nyugdíjjogosultságot adott, részükre
Abbate (Abate),Niccolö deli', ol.festő, szül. Mo nagyarányú munkásjóléti és társadalmi intézmé
denában 1512., mh. Pontainebleauban 1571. Aty nyeket létesített s végül a technikai tudományok
jának, A. Giovanni stukkóművesnek és Begarelli állandó művelésére külön nagyszerű alapot szer
szobrásznak tanítványa, a XVI. sz. első felében vezett. Összegyűjtött munkái: Gesammelte Absok dekoratív festményt készített Modena és egyéb handlungen 3 köt. (Jena 1906).
felső olaszországi városok templomai és középü
A b b é (francia), eredetileg a. ni. apát. X. Leó
letei számára. Ezek, valamint ama művei, melye pápa és I. Perenc francia király közt 1516. egyez
ket a fontainebleaui kir. kastélyban Primaticcio- ség jött létre, amely a francia királyokat azzal a
val együtt festett, nagyrészt elpusztultak.
joggal ruházta föl, hogy 225 franciaországi apát-
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Abbotsford (ejtsd: ebbotsziord), Walter Scottlakó
ságbaabbécommeMlataire-eket nevezhessenek ki.
Ennek következtében íőkép a nemesi családok helye, a Tweed folyó mellett, Melrose apátság kö
iíjai tömegesen tódultak a papi pályára s A.-knak zelében; eredetileg parasztudvar volt, s midőn
nevezték őket, ha apátságuk nem is volt. A XVI. Scott 1811-ben megvette, gyönyörű birtokká ala
század közepe óta Franciaországban általában az kította át, középkori stílű kastéllyal. Fekvése
A. eimet viselték a fiatal papok, akár föl voltak nagyon regényes. Becses régiség-, festmény-,
szentelve, akár nem. Ruházatuk fekete v. sötét könyv- és kézirat-gyűjteménye volt, melyeket a
ibolyaszínű papi ruha (talaris) volt, papi nyakra- költő gyűjtött s mely akat. egyesület tulajdonába
valóval. Mindannyian nem juthatván valódi apát ment át. Az Abbotsfordi bárói cím 1847. Walter
ság birtokához, előkelő családoknál mint házi Scott utolsó fiával megszűnt. — V. ö. Washington
tanítók, tanácsadók szerepeltek, vagy pedig mint Irwing, A. and Newstead Abbey (London 1835);
írók működtek. A forradalom után eltűntek a Mrs. Constable Maxwell-Scott, A. and its treasures
francia társadalomból; maga az A. cím azonban (1893) és The niaking of A. (1897)
fenmaiadt és fiatalabb papokkal szemben meg
Abbott (ejtsd: ebbat), James, északamerikai
szólításképen ma is használják.
ifjúsági író, szül. Hallowellben, Maine államban
Abbé d'Aubignac, 1. Hédelin.
1803., megh. 1879. Tanár és pap volt. Ifjúsági
Abbé de la Tour, 1. Gharriéres.
iratai 200 kötetre rúgnak, köztük a sokszorosan
Abbe-féle kondenzor, 1. Mikroszkóp.
feldolgozott: Rollo Books (28 köt.). — Fia, Lyman,
Abbe-féle refraktométer, 1. Refraktométer. szül. 1835. szintén pap; művei: The Outlook, Life
Abbehausen, község Oldenburgban, a butja- of Christ, Evolution of Christianity.
dingeni járásban, (1905) 2085 lakossal.
Abbott-kaptár, 1. Kaptár.
Abbeokuta, 1. Abeokuta.
Abbreviátorok, a pápai iroda jegyzői és tit
Abbeville (ejtsd: abbViii), l. arrondissement a kárai ; prelátusok s a szentatya családjához tartoz
2
franciaországi Somme départ.-ban, 1585 km terü nak. Különböznek tőlük az ú. n. abbreviatori di
lettel, (1901) 132,325 lakossal. 11 kantonra oszlik, curia, az apostoli Dataria abbreviátorjai, kik az
melyekben összesen 172 község van; — 2. az apostoli bullákat expediálják.
arrondissement szókvárosa, (1906) 20,704 lakossal,
A b b r e v i a t u r a , 1. Rövidítés.
1209-ből való toronnyal, 45,000 kötetből álló és
Abbt, Thomas, német bölcsészeti író, szül. 1738
1690-ben alapított könyvtárral. Posztó- s szőnyeg- nov. 25. Ulmban, megh. 1766 nov. 3. Buckeburgipara, gabonakereskedése nevezetes.Franciaország ban, hol udvari konzisztóriumi tanácsos volt. Az
legrégibb helyeinek egyike, időszámításunk elején egyetemet Halléban végezte, ahol teológiát, később
római telepltvény, a IX. században a Saint-Riquier filozófiát s matematikát tanult. 1760-ban az Odera
apátság alá tartozik (innen a neve Abbatis villa) melletti Frankfurtban az egyetemen r. k. filozófiai
és 1130-ban községi jogot nyer. A keresztes há tanár lett, 1761-ben a matematika tanára Rintelnborúban a hadak gyülőhelyeként szerepel. A fran ben. A Leibnitz-Wolff-féle iskolához tartozik;
cia IX. Lajos ós az angol 111. Henrik közt 1259-ben müveit a felvilágosodás szellemében írta, neveze
kötött bókét ok nélkül nevezik Abbevilleről, mert tesebbek : Vom Tode fürs Vaterland (1761), Vom
azt Parisban kötötték meg. V. ö. Prarond, La Verdienst (1765). Összegyűjtött munkáit Nicolai
Topographie hist. et archéol. d'A. (3 k. u. o. adta ki 6 kötetben Berlinben 1768—1781., más.
1871—1884..)— 3. A. grófság fővárosa Délkarolina kiad. 1790. V. ö. Pontzhorn, Th. Abbt (Berlin 1884).
északamerikai államban, Columbiától északnyu
Abbuna, 1. Abuna.
gatra, a vasút mellett, (1900) 3766 lakossal, gyapot
ABC, 1. Ábécé.
kereskedéssel.
ABC-eljárás alatt értjük a szennyes vizek tisz
Abbey, Eáwin Austin, amerikai festő, szül. títását kénsavas agyagfölddel (angolul: Alun) vér
1852. Philadelphiában, 1883 óta állandóan Angliá rel (Blood) és agyaggal (Clay). Ma már idejét
ban ól. Eleinte főleg illusztrációkat készített, újab multa.
Abcházia. 1. Abkházia.
ban pompás, színes történeti képeket fest. Ilyenek:
Pavane (1895); Katalin királyné VIII. Henrik
Abcházok, kaukázusi nép, 1. Abkházok.
előtt; VII. Edward megkoronázása; A szt. Grál
Abcúg ! lehurrogató kiáltás, értelme: le vele!
(Boston, nyilv. képtár).
ki vele! pereat! Eredete bizonytalan. V. ö. Tóth
Abbiategrasso, város Milano olasz tartomány B., Szájrul szájra (1901).
ban, a Naviglio Grandé és vasút mellett, (1901)
Abd (arab) a. m. szolga, összetett tulajdonnevek
12,166 lak., kik marhatenyósztésből és rizsterme ben gyakori, pl. Abd-Allah, Allah szolgája; Abdlésből élnek. 1167-ben I. Frigyes német császár, al-Kader, a hatalmas (isten) szolgája; Abd-al1245. pedig II. Frigyes vette be. Itt verte meg Latif, a kegyteljes szolgája; Abd-al-Rahmán, az
1313. Matteo Visconti a gvelfeket és 1524-ben irgalmas szolgája; Abd-al-Aziz, a dicsőségteljes
Giovanni do' Medici a franciákat.
szolgája; Abd-al-Hamid a. m. annak a szolgája,
Abbot (ejtsd: ebbat), 1. Georges, anglikánus akit a köszönet megillet. A török nyelvben meg
főpap, szül. 1562., megh. 1633. Canterburyi érsek felelő összetételben a Kuli szót (a. m. szolgája)
volt, s azon fáradozott, hogy a skót egyházat az használják, pl. Alláh-Kuli, a héberben az Ebed-st.
anglikánussal egyesítse.
Abda, kisközség Győr vm. tósziget-csilizközi
2. A. Róbert, az előbbinek testvére, szül. 1560 j.-ban a Kisduna és Rábcza közelében, (1900) 1234
táján, megh. 1617. Salisburyi püspök volt és magyar lakossal, vasúti megállóval és postahiva
I. Jakab király kedvelt embere. De suprema po- tallal ; u. t.: Öttevóny. Ősrégi község, mely már
1051. szerepel, midőn III. Henrik német császár
testate regia (London 1616) című munkát írt.
az átkelést nagy veszteség árán kiküzdötte, to3. A. Charles, lord Colchester 1. o.).
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vábbá 1153., mikor II. Géza követének, Adalbert
nek birtoka volt, melyet a szentmártoni apát
nak hagyományoz ; 1208. már falu ós vámszedő
hely volt. A XIV. és XV. sz.-ban a bencések, a
győri székeskáptalan és a Szentgyörgyi grófok
birtoka. 1566. Tahy Ferenc, Zrinyi Miklós sógora
és veje Bottyány Boldizsár itt vették át gróf
Salm komáromi parancsnoktól a szigetvári hős
levágott fejét, melyet Musztafa török nagyvezér
küldött Komáromba. 1588. a vármegye itt erős
séget emeltetett. A törökök többször dúlták fel;
1627. ném. őrség szállta meg, moly lakóit nagyon
sanyargatta; 1704. Rákóczi csapatai lerombolták
az erősséget. 1830. a Rábcza árvize pusztította a
falut, melynek lakói akkor a folyótól távolabb
húzódtak. 1848—49. két csata volt i t t ; a szabad
sághősök emléke a régi templom helyén áll.
Abdali, nép, 1. Afganisztán.
Abdallah, 1. Motíammed próféta atyja, meg
halt még fia születése előtt.
2. A. ibn Ali, az első két abbaszida kalifa
nagybátyja, 750. megverte II. Mervánt és ezzel
véget vetett az omajjád kalifátusnak. Unokaöccse,
Abul Abbász halála után nem akart meghódolni
Manszúrnak, Abul Abbász fivérének, de 754. ve
reséget szenvedett és 764. megöletett.
3. II. A., bokharai khán, 1. Abdullah.
4. A. ben Jászin, 1. Almoravidák.
5. A., 1. Mahdi.
6. A., hittérítő, 1. Goés.
7. A. sejk, angol utazó, 1. Burton.
Abd ai Latif, arab tudós, szül. Bagdadban
1160, megh. mekkai zarándoklatján 1231. Sok
oldalú tudományos munkásságot fejtett k i ; külö
nös szakmája azonban az orvostudomány. Mun
kái közt leginkább ismert Egyiptom leírása, ame
lyet White adott ki (Abdollatiphi Históriáé Aegypti
compendium, 1800) ós Silvestre de Sacy francia
feldolgozásban bocsátott közre (Relation de
l'Égypte, 1810).
Abd al Malik az omajjád kalifák sorában az
ötödik; apja, Merván után 685—705 uralkodott.
Az iszlám hatalmát nyugat felé is kiterjesztette.
Arról nevezetes, hogy a hivatalos életben az arab
nyelvnek érvényt szerzett, midőn azt a közigaz
gatás hivatalos nyelvévé tette és a pénzekre is
arab feliratot veretett.
Abdalócz, kisközség Vas vm. szombathelyi
j.-ban, (1900) 187 német lakossal; u. p . : Pornó
apáti, u. t.: Óvár-Vashegy.
Abday, 1. Asztrik Sándor, szt. Benedek r.
áldozópap és gimn. tanár, szül. Győrött, 1842
febr. 13., meghalt Bakonybélben 1894 március 6.
Munkái: Krisztus ósaszázad (Pest 1865.) (Roselly
des Lorgues után ford.) Eicrcpopá.; Földjövedelmi
adó Attikában a rendkívüli hadi költségek fede
zésére (u. o. 1871); Laokoón (Győr 1874.).
2. A. Sándor, színész és színigazgató; szül.
Kaposvárott 1800 február 2-án, megh. Szatmárt
1882 nov. 18-án. 1817-ben lépett a színpadra,
melyen szép termetével és ügyes játékával nagy
sikert ért el. Mint színigazgató 32 éven át buzgó
apostola ós iMtörő napszámosa volt a magy. nem
zeti színészetnek. Aggkorában a Nemzeti Szín
háztól kapott kegydíjból ólt.
Abd el Aziz, marokkói szultán, 1. Abd ul Aziz.

16

—

Abdiás

Abd el Káder (Szidi el Hadzsi A. el K. UledMahiddin), a kabilok híres fejedelme, szül. Masz
kara mellett Algériában 1807., megh. Damasz
kuszban 1883 máj. 26. Az algéri dey által üldöz
tetve, Kairóba menekült s Mekkába való zarándoklásával megszerezte a hadzsi elmet. A dey
bukása után (1830) visszatért hazájába, mire a
fölkelő arab törzsek emir-nék. választották. Fárad
hatatlan ki tartással s változó szerencsével harcolt
a franciák ellen 1832—47. Csak 1847 dec. 22.
sikerült őt a franciáknak elfogniok. III. Napóleon
visszaadta szabadságát (1852 okt.) és 100.000
frank évi nyugdíjat engedélyezett neki. A. eleinte
Brusszába, 1855. pedig Damaszkuszba költözött.
Itt az üldözött keresztények védelmére kelt (1860),
amiért Napóleon a becsületrend nagykeresztjével
tüntette ki. Irt egy vallásbölcseleti munkát arab
nyelven, melyet a franc, akadémia Dugat franc,
átdolgozásában Rappel á l'intelligent, avis á
l'indiffórent cím alatt adott ki (Paris 1858). V.
ö. Bellemare, A., sa vie politique et militaire
(Paris 1863); ChurchillMie, oi A. (London 1867);
Pichon, A. (Paris 1899).
Abd el Vahháb, 1. Vahhábiták.
Abdera, város a régi Trakiában, a Nestos tor
kolatától keletre, a hagyomány szerint Herakles
építette a Diomedes lovaitól széttépett Abderos
emlékére; kezdetben szabad volt, majd makedóniai Fülöp, végül a rómaiak uralma alá került.
Romjai a mai Bulustra-fokon még láthatók. La
kói buták hírében állottak s így az abderita gúny
név lett, ámbár innen származott Demokritos,
Protagoras ós Anaxarchos is. Abderitizmus kor
látolt hóbortosságot, kisvárosiasságot jelent.
Abderhalden, Emil, fiziologus, berlini egyet.
tanár s az ottani állatorvosi főiskola élettani in
tézetének igazgatója, szül. 1877 márc. 9. Obornzwillben (Svájc). A vérelváltozások képezik tu
dományos búvárkodásainak fő tárgyát. Munkái:
Lehrbuch d. physiologischen Chemie (Wien 2.
Aufl. 1903); Über das Verhalten verschiedener
Polypeptiche gegen Pankreasferment. (Berlin
1905); Bildung von Polypeptiden bei der Hydrolyse der Proteiné (u. o. 1907); Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden (Wien 1909); Fortschritte der naturwissenscbaftlichenForschungl.
(Berlin 1910).
Abderita, abderitizmus, 1. Abdera.
Abderos, Hermes fia, 1. Abdera.
Abd-esz-Szenga, 1. Keffi.
Ábdeszt (perzsa) a. in. kézvíz ; így nevezik a
törökök és perzsák a vallásos mosakodást, amely
a test egyes részeire terjed; az arabok vtidú-nak
mondják. Az Á.-től különbözik a guszl, mely tel
jes fürdőt jelöl. Utazásban, oly körülmények kö
zött, midőn a mohammedán ember vízhez nem
fér, az A. homokkal is végezhető.
Abdi pasa (Abdur Rahmari), Buda várának
utolsó pasája. Albán születésű, ezért Vezír Arnaud
A. nak nevezték a törökök. Budára 1684 novem
ber vége felé nevezték ki, elesett a vár hősies
védelmében 1686 szept. 2. V.ö. Gévay A., A budai
pasák. 52. 1.
Abdiás, 1. a tizenkét kisebb próféta egyike,
kiről — nevén kivül — semmi bizonyosat sem
tudunk. Valószínűleg Amos próféta kortársa.
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2. A., a «De história apostoliéi certaminis libri
X» című apokrif irat szerzője. Ebben az iratban
azt mondja magáról, hogy Krisztus 70 tanítványa
közé tartozott. Simon és Júdás apostolokat Per
zsiába kisérte, akik őt Babilon első püspökévé
lettek meg. Könyvét állítólag zsidó nyelven írta,
ezt egyik tanítványa görögre, Július Africanus
latinra fordította. Mindez azonban, mint a kritika
kimutatja, valótlan. A. csak költött név, soha
sem volt babiloni püspök ; a könyv eredetileg lat.
nyelven írt munka, melyről először a XII. sz.-ban
történik említés. Nyomtatásban Baselban jelent
meg 1551-ben ós azóta többször is.
A b d i c a t i o (lat.) a. m. lemondás, kitagadás.
i b d o m e n (lat), a gerinces állatok törzsének
alsó, ill. hátsó része; az Ízeltlábú állatok testé
nek harmadik része (1. fej, 2. tor., 3. potroh) 1.
Potroh. Orvosi tekintetben 1. Has, hasüreg.
A b d o m i n a l e s (állat), 1. Hasparás halak.
Abdominális lélegzés, férfiaknál található,nőknél mellkasi a lélegzés. L. Lélegzés.
Abdominális nyílások (pori abdominales), szá
mos halon ós több hüllőn a végbélnyílás mellett
v. mögött fekvő nyílások (1—2), melyek által a
testüreg (coeloma) közvetetlenül a külvilággal áll
összeköttetésben. Többnyire a csirasejtek kiveze
tésére, olykor a nitrogéntartalmú bomlástermékek
(húgy) kiürítésére valók.
Abdominális pletora, a hasüreg zsigereinek
pangásos (gyűjtőeres) bővérüsége; bekövetkezik
a verőceér (kapuér = véna portae) keringés
zavarainál, pl. májbajoknál (cirrhosis, daganatok)
a verőceér elzáródásánál. Rendszerint aranyérrel
jár együtt (1. o.).
Abdominális terhesség, 1. Terhesség.
Abdominális tífusz, 1. Hastífusz.
Ab-du, 1. Abidosz 1.
A b d u c e n s (nervus •&•), 1. Távolító ideg.
A b d u c t i o (lat.) a régi joggyakorlatban a há
zasság céljából elkövetett nőrablás. A tettes: dbductor.
Abduktor-izmok, valamely tagnak a másik
tagtól v. a testtől való távolítására szolgálnak. L.
Adduktor-izmo fc •
Abd ul Aziz, 1. török szultán, szül. 1830febr. 9.,
megh. 1876 jun. 4. Bátyja, Abdul Medzsid halála
után, 1861-bon lépett a trónra. A régi szokás elle
nére nem ölette meg elődjének fiait és annyiban
is szakított az oszmán hagyománnyal, amennyi
ben saját fiát, Izzeddint szánta utódjául. Mint
uralkodó nem igazolta a belé helyezett várakozá
sokat. Kormánya, hol az ó-török, hol az ifjú-török
reformpárt, majd angol, majd orosz befolyás alá
jutott. Utazása Parisba 1867-ben sem jelölte a
reformok kezdetét, mint remélték, hanem még
hozzájárult az állam pénzügyi bukásához. Az
1867—69-iki krétai, majd az 1875-iki bosznia-hercegovinai lázadás világosan mutatták a biro
dalom gyöngeségét. Mindjobban lgnatjev orosz
követ ós Mahmud nagyvezir befolyása alá ju
tott. A szofták felkelése 1876máj. 11-ónúj kormány
kinevezésére birta A.-t, ámde e kormány fejei
május 29—30. éjjelén lemondásra kényszerltették őt, és öccsét, Murádot kiáltották ki utódjá
nak. A szerencsétlen A. néhány nap múlva, mint
akkor állították, maga vetett véget életének, tény
Révai Nagy Lexikona. 1. köt
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leg azonban jun. 4-én a Cseragan-palotában meg
ölték. Öt évvel később Midhát (1. o.) és Nuri pasá
kat a rajta elkövetett gyilkosság miatt halálra
Ítélték, de nem végezték ki, hanem Arábiába
száműzték, ahol utóbb mind a kettő szintén meg
öletett. V. ö. Millingen, La Turquie sous le régne
d'A. (Brüsszel 1868).
2. A., marokkói szultán, szül. Marakesben 1878
febr. 24. Atyja, Mulej Hasszán, idősebbik fiá
nak, Mulej Haíidnak mellőzésével A.-t jelölte ki
utódjául. Atyja elhunytával, 1894 jun. 6. örökébe
is lépett. Eleinte az európaiak befolyását ki akarta
zárni, de lassankint európai bizalmasok foglaltak
tért A. környezetében s a szultán reformok terére
lépett, amit a rakoncátlan benszülött törzsek nagy
ellenszenvvel fogadtak. Egyre-másra lázadások
kal kellett megküzdenie, a fölkelők ismételten
trónfosztottnak nyilvánították és ellenszultánt
kiáltottak ki. Ezenfölül sok bajt okozott neki az
európai hatalmak versengése, mely végre is az
algecirasi értekezlet (1. o.) összehívására vezetett
(1906 jan.—márc), melynek végzései ellen azon
ban majdnem az egész ország fegyvert fogott.
A.-t jan. 7. Fezben trónvesztettnek nyilvánították
s testvérbátyját, Mulej Hafid-ot kiáltották ki
szultánnak. A jóformán csak a franciáktól támo
gatott A. mindjobban sarokba szorult. 1909. ezek is
elejtették ós a többi hatalommal együtt Mulej Hafldot ismerték el Marokkó törvényes szultánjának.
(L. Marokkó ós Mulej Hafid.) A. Tangerba köl
tözött és 7000 font sterling óvdíjat kap.
Abdul-hákk Hamid, az új török irodalom egyik
dísze. Jelenleg Madridban nagykövet. Legki valób
bat a drámaírás terén alkotott. Legismertebb
színművei a Tarik jákhod Endelüsz fethi című —
a spanyolországi mór hódítás korában játszó drá
mája és Esber című verses tragédiája Irt néhány
kötet költeményt és egy-két regényt is.
A b d u l H a m i d , l . I. A.,török szultán, szül.1725
máj. 20., megh.1789 ápr. 7. 1774 elején jutott ura
lomra, miután mint trónkövetelőt 42 éven át fog
ságban tartották. Ez őt testileg ós lelkileg annyira
tönkretette, hogy nem volt képes a birodalmát
fenyegető romlást feltartóztatni. Alatta kezdődik
az orosz befolyás terjeszkedése, különösen a dunai
fejedelemségekben.Krimiát a kucsuk-kainardzsii
béke ellenére elfoglalta II. Katalin cárnő és az
1787 végén az osztrákok és oroszok ellen meg
kezdett háború is eleinte csak csapásokat hozott
az oszmánokra; később legalább az Al-Dunánál
Ausztriával szemben a törökök győztek. Angliá
nak és Poroszországnak szövetkezése a portával
határt szabott II. József császár és a cárnő meszszemenő terveinek. A. azonban e fordulat előtt
megh. V. ö. Tarichi Aszim, A history of A. and
Selim (Konstantinápoly 1867) 2 köt.
2. II.A., török szultán, Abd ul Medzsid második
fia, szül.l842szept.22.Őrültneknyilvánított bátyja,
V. Murád letétele után, 1876 aug. 31. palotaforra
dalom útján lépett a trónra. Bomladozó birodal
mat örökölt. Bulgária, Bosznia és Hercegovina
már felkelőiéiben voltak és Szerbia, meg Monte
negró mozgolódtak; Oroszország pedig, valamenynyinek pártfogója, háborúval fenyegetődzött. A.
a bonyodalmaktól kezdetben Midhát pasa taná
csára alkotmány kihirdetésével igyekezett mene2
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külni (1876 dec. 23), a nagyhatalmak reform
követeléseit ellenben visszautasította. Erre Nikita
montenegrói fejedelem, II. Sándor cárt megelőz
vén, háborút izent. Ily viszonyok közepette az
első török parlament annál is kevésbbé volt ké
pes a beléje helyezett reményeknek megfelelni,
amennyiben a gyanakvó A. Midhát pasát 1877
évi februárban száműzte (1. Midhát), mire elvet
vén a reátukmált «alkotmányos» fejedelem álcá
ját, ó-török kegyencekkel vette magát körül. Az
alkotmányt magát 1878 febr. 14. felfüggesztette.
Közben az 1877—78-iki háború a bukás szélére
sodorta a birodalmat és bár a berlini kongresszus
Oroszország mértéktelen föltételeitmegnyirbálta,
az európai Törökország mégis csak összeroncsolt
állapotban került ki e válságból. Négy volt tar
tomány teljesen felszabadult, Boszniát és Herce
govinát pedig Ausztria-Magyarország okkupálta.
A.-ra immár az a feladat hárult, hogy a megma
radt birtokot újjá szervezze és jobb karba hozza.
A kormányzat egyik-másik ágában, így pl. apénztigy és hadügy terén a németek segélyével (Goltz
pasa, Rüstov), történtek is reformok, de ezek hatá
sát a kegyencek, a közigazgatás romlottsága ós a
nép fatalisztikus nembánomsága ellensúlyozta.
Maga A. pedig a székvároson kívül fekvő, el
zárt Jildiz-kioszk kincses palotáiba vonult vissza,
ahol albán testőrei árnyékában kegyencei, kémei,
meg háreme társaságában töltötte idejét. Még az
előírt pénteki istentiszteletet is a Jildiz falai kö
zött, a Hamidie-mecsetben végezte és csak akkor
(évente egyszer) látogatott el Konstantinápolyba,
ha a vallás parancsa szerint az Ó-Szerail mecset
jében meg kellett jelennie. Külügyi tekintetben a
reformok életbeléptetését sürgető nagyhatalmak
kal szemben halogató politikát követett és az
adott helyzet veszélyei szorint hol egyik, hol má
sik nagyhatalomnál keresett és talált is többnyire
pillanatnyi segélyt. Igaz, hogy ezt rendesen keres
kedelmi engedményekkel v. vasúti koncessziók
kal kellett meghálálnia. Görögországgal és Bol
gárországgal pedig az albán-macedoniai véreng
zések következtében állandóan feszült viszony
állott fenn és ez állapotokon a mürzstegi egyez
ség alapján életbeléptetett európai csendőrség
sem tudott gyökeresen segíteni. A görögökkel
támadt háborúban ugyan a török sereg győzött,
mindamellett a viszály kútforrása, Kréta-szigete
kisiklott a szultán közvetlen hatalmából. Belső
uralkodása sem verőfényesebb a külsőnél: se
szere, se száma a lázongásoknak. — Népei közül
Izzed kegyencével együtt különösen az örmé
nyekre haragudott, kik ennek fejében gyakori fel
kelésekkel válaszoltak, aminek újabb mészárlások
lettek a következményei. 1895. örmény fana
tikusok a szultán ellen intéztek bombamerényle
tet, egy évvel később pedig Konstantinápolyban
rögtönöztek fölkelést, melyet azonban a törökök
elfojtottak. De még az örményeknél is jobban
gyűlölte A. az ifjú-török reformpártot, melynek
külföldre kibujdosott tagjai Ahmed Eiza bej el
nöksége alatt nem szűntek meg Európa figyelmét
a szultán és kedveltjeinek kegyetlenségére és té
kozlására felhívni és az 1877-MMidhát-f éle alkot
mány helyreállítását követelni. Végre a seregben
is lábra kapott az elégületlenség, mely 1908. felke
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lésben tört ki és erre a makacs szultán engedett;
1908 jul. 23. visszaállította az alkotmányt, esküt
is tett rá és dec. 17-re hívta egybe a parlamentet,
melyet e szavakkal üdvözölt: ccörvendek, hogy
népem képviselői között megjelenhetek és áldást
kívánok munkásságukra ». Ezek után még esküdt
ellenségei is hinni kezdtek alkotmányos érzületé
ben, ámde csalódtak, mert A. nem tudta elfe
lejteni a korlátlan hatalom aranynapjait és ke
gyencei, meg a bukott ó-török párt élesztették
benne a megtorlás tervét. Mialatt az ifjú-török
kormány és a parlament a kezdet nehézségeivel
bajlódtak, melyeket Bosznia-Hercegovina annexiója még növesztett, a Jildiz embereinek tudtá
val és pénzével 1909 ápr. 13.Konstantinápolyban
katonai ellenforradalom támadt; az ifjú-török tisz
teket, sok politikust megöltek és ó-török kabinet
kinevezését vitték keresztül. Csakhamar azonban
a makedóniai hadtest fegyvert fogott az alkot
mány védelmére és megtorlás végett Konstanti
nápoly falai alá nyomult. Egyúttal a parlament
ápr. 23. és véglegesen 27-én nagy többséggel A.
szultánt letettnek nyilvánította és e határozat
okait: a szultán kegyetlenségét, tékozlását, igaz
hívők igazságtalan megöletését és esküszegését
proklamációban a nép tudtára adták. A. ugyan
ellentállásra gondolt a Jildiz falai mögött, de ke
gyencei elhagyták és az albán testőrség ápr. 24.
délben kitűzte a fehér zászlót. Miután biztosíté
kot nyert, hogy életét nem bántják, A. ápr. 27.
aláirta a hadsereg föltételeit. Erre bizonyos évi
díj mellett Szalonikibe, az Allatini-villába inter
nálták, hol megfogyott számú háremhölgyei és
gyermekei között őrizet alatt él. Kézrekerült kegyenceit kivégezték, gondosan elrejtett kincseit
az állam javára lefoglalták. Utóda az általa so
káig fogságban tartott Eesad effendi lett, aki
V. Mohamed uéven foglalta el a trónt. V. ö. Hecuard, La Turquie sous A. (Bruxelles 1900);
)orys, A. intimé (Paris 1901, németül München
1902); Stern B., A. (Budapest 1909); Vasárnapi
Újság 1909, 19. sz.
Abd ul Kerim pasa, török hadvezér, szül.
1811., megh. Leszboszon 1885 febr. 9. Katonai
képzését Bécsben nyerte, részt vett a krimi hábo
rúban és mint hadügyminiszter Abd ul Aziz szul
tán alatt érdemeket szerzett a török sereg új jászervezése körül. 1876 őszén ő vezette a török sere
get Szerbia ellen, s az alexináci győzelem által
nagy hírre jutott. Az 1877—78-iki orosz háború
kitörése küszöbén a törökbarát magyar ifjúság
díszkard átnyújtásával fejezte ki iránta való tisz
teletét. De mivel az oroszok átkelését megakadá
lyozni nem tudta, visszahívták ós Lemnosz szige
tére küldték számkivetésbe. Életrajzát Vámbérif
tollából 1. a Vasárnapi Újságban, 1876. 31.sz.
Abdullab. 1. II. A. khán, Bokhara ura, Tszkander khán fia, szül. 1533., megh. 1598. Ö volt
a Seibanidák utolsó és legnagyobb uralkodója.
Birodalmát hódítások által is növelte. (Herat,
Mérv). Pia Abd ul Mumin több ízben föllázadt
ellene. — 2. A. bej, 1. Hammerschmidt. — 3. A.
v. Abdallah, 1. Mahdi.
Abd ul Medzsid, török szultán, szül. 182S
ápr. 19., megh. 1861 jun. 25. Az uralkodásban
apját, II. Mahmudot követte. A birodalmat szét-
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dult állapotban találta ; de az európai nagyhatal
mak támogatásával sikerült neki az ismételten
lázongó Egyiptomot, Tuniszt, Tripoliszt, Arábiát,
Boszniát ós Hercegovinát megfékezni. Az 1848 —
1849. magyar szabadságharccal szemben rokon
szenvet tanúsított, sőt Andrássy Gyula grófnak,
a magyar kormány követének sürgetésére elren
delte egy hadtest mozgósítását, ámde későn, mert
a fegyverlerakás időközben már megtörtént. Az
1849 aug. óta török földre menekülő magyar
honvédeket és emigránsokat vendégszeretőén fo
gadta és előbb Bolgárországban, majd Konstan
tinápolyban és Kis-Ázsiában internálta, kiada
tásukat pedig Ausztria ós Oroszország határozott
követelései dacára is megtagadta. Reformoktól
nem idegenkedett: anyja tanácsára kiadta a gülhanei hattiserifet (1839 november 3-án), európai
tanácsadóinak sürgetéséreahattihuniajumot(1856
febr. 21.), mely államtörvények a török biroda
lomnak nyugateurópai alapon való fejlődésót tet
ték lehetővé. Utóbb a hárem szertelen pazarlása
és a krimi háború (1853—56) a végromlás szé
lére vitték az országot. V. ö. Vámbéry Á., A. és
a magyar szabadságharc (Az Újság 1907 márc.
29), és cikke a P. Lloydban (1904 ápr. 6.); Száza
dok 1910. 521.1. Andrássy Gyula gróf kiadatlan
levelei 1849-ből (Századok 39. köt, 88.1.).
Abd ul Mumen (Abu Muhammed), az Almohádok mór-spanyol dinasztiájának megalapítója,
szül. 1101. északi Afrikában, megh. 1163 máj. 15.
Tanítványa volt Abdallah Ibn Tomrutnak, aki a
muvahhidum vagyis Almohádok (1. o.) új mozlim
felekezetnek megalapítója volt. Az Almohádok
élére állván 1125-ben, változó szerencsével harcolt
Marokkó ellen és birodalmát Barkáig terjesztette
ki. Spanyolországban Szevillát és Kordovát birta.
Abd ur Rahman, 1. A., budai pasa, 1. Abdi
pasa.
2. A. ibn Abdallah, arab helytartó Spanyol
országban. Vitézsége által kitűnt a toulousei csa
tában (721) s 732-ben roppant sereggel pusztította
Aquitániát. Végre azonban «Martell» Karoly meg
verte a Tours ós Poitiers között vívott hét napi
csatában (732), ahol A. maga is elesett.
3. A. el Dakhel (a menekült), Kordova első
kalifája, Muavija fia. Az Omajjádok kiirtása al
kalmával (750) egyedül ő menekült az Abbasszidák
gyilkoló vasa elől. Sok kaland után Spanyolor
szágba ért, ahol 755. a kordovai kalifátust alapí
totta. Megh. 788. okt.
4. A. en Naszir az előbbinek utóda, ki 22 éves
korában jutott a trónra (912). León és Kasztilia
rovására ki is terjesztette hatalmát. Megh. 961-ben.
5. A., marokkói szultán, szül. 1778 nov. 28.,
megh. 1859. Nagybátyját, Muloj-Szulejmánt 1823.
követte a trónon. 1828. kalózkodása miatt az osztrá
kokkal, Abd el Káder idejében pedig a franciák
kal volt háborúja, akik lovashadát széjjelverték,
Tanger várát pedig összelőtték.
6. A., afgán emir, Afzul-khán fia, született
1830 táján, megh. 1901. okt. 3. Apjával és nagy
bátyjával szerencsésen harcolt Sir Ali, a törvé
nyes emir ellen. Azonban 1868. megveretett s
orosz területre menekült. 1880. az angolok (Roberts lord) őt tették meg uralkodónak. Uralmát
saját orosz zsoldon élő testvére és unokaöccsé

nek lázadásai több ízben zavarták, de ő mindig
kifogott rajtuk. P üggetlenségét meglehetősen meg
óvta úgy Oroszországgal, mint Nagybritanniával
szemben, amelytől tetemes évjáradékot húzott.
Legidősebb fia, Habib Ullah (szül. 1872.) lett az
utóda. V. ö. Wheeler, The ameer Abdur Rahman
(London 1895); Vámbéry A., A., Afghanisztán
emirje (Budapesti Szemle'1901 dec. 1.) és számos
hírlapi cikkben.
Abdurrahman Seref, egyike a legjobb török
történetíróknak. Abdul-Hamid szultán uralkodása
alatt különböző iskolák igazgatója és kultusz
miniszter volt. Irodalmi müvei közül rövid Osz
mán történelme a legbecsesebb. Jelenleg a török
történelmi bizottság elnöke és szellemi vezetője.
Ábécé (ABC), a betűsornak a három első latin
betűről vett elnevezése. A magyarban a követ
kező negyven betűből áll: a á b c cs d dzs dz e é
f
g
gy
h
iíjkllymnnyoóööprssztty
u ú ü ü v z zs. Ezekhez járulnak még az ide
genből átvett eh, y, x, qu.
A b e c e d a r i n s (újlat). Ábécés gyermek. Gúny
nevük a tudást megvető újrakeresztelőknek.
Ábécé és olvasókönyv, a tanuló első könyve
s az olvasás tanításának segédeszköze. Berende
zésében az olvasástanltás módszeréhez alkalmaz
kodik.
Ábécefü (növ.), 1. Spilanthes.
Abeche, 1. Abese.
A Beckett (ejtsd: e-beket), ArthurWUliam, angol
író, szül. Hamersmithben, London mellett, 1844,
Több humoros elbeszélést és szinművet írt, ez utób
biak közül az About Town című (1875) ért na
gyobb sikert.
Abeilard, 1. Abélard.
Abeken, 1. Berrihard Mudolf, német filológus,
szül. Osnabrückben 1780., megh. 1866. Schiller
gyermekeinek nevelője volt. Művei közül a leg
kiválóbbak: Cicero in seinen Briefen (1835).
Ein Stück aus Goethes Lében (1848), Goethe
in den Jahren 1771—75 (1861,2. kiad. 1861). —
2. A., Heinrich, szül. Osnabrückben 1809., megh.
Berlinben 1872. Előbb porosz követségi hitszónok
volt Rómában, majd résztvett Lepsius egyiptomi
és etiópiai expedíciójában, 1848-ban pedig a po
rosz külügyminisztériumban nyert állást, ahol
1853 óta titkos követségi tanácsosi minőségben
működött. Bismarcknak kedvelt embere volt s
Németországban «Bismarck tolla» néven ismer
ték. Irodalmi téren Hahn-Hahn grófnő ellen inté
zett Babilon és Jeruzsálem (Berlin 1851) című
iratával tette ismertté nevét.
Ábel (hób. Sebei a. m. lehelet), Ádám és Éva
második fia, akit a bibliai elbeszélés szerint bátyja,
Kain megölt. Állítólagos sírját ma Damaszkusztól
nem messze mutogatják az utazóknak.
Ábel Jenő, kiváló filológus, irodalomtörténetíró,
egyetemi tanár. Szül. Budapesten 1858 jul. 24.,
megh. 1889 dec. 13. Gimnáziumi tanulmányait a
bpesti ág. ev. iskolában végezte; a bpesti egyete
men főleg klassz, filológiai ós indogermán össze
hasonlító nyelvészeti előadásokat hallgatott. 1878.
bölcsészetdoktorrá avatták. Az akadémia meg
bízta az Abd ul Hamid szultán által a budapesti
egyetemnek visszaajándékozott Korvin-kódexek
kritikai átvizsgálásával. Erről lelkiismeretesen
2*
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beszámolt Korvin-kódexek c. értekezésében (Bpest
1879). Beutazta Olasz-, Francia-, Angol-, Német
országot, Belgiumot és Hollandiát s könyvtáraik
ban főleg a görög epikusokra és a magyarországi
humanizmus történetére vonatkozó kéziratokat
vizsgálta át. 1879. a budapesti V. ker. főgimná
zium rendes tanára lett, 1880-ban egyetemi ma
gántanár, 1882-ben akad. levelező tag. 1883-ban
egyetemi ny. rk., 1887. ny. r. tanár. 1889-ben Ró
mában a Monumenta Vaticana Hungáriáé érde
kében tett kutatásokat, majd Felső-Magyarország
városi levéltáraiban dolgozott. Krónikus tüdőgyuladást kapván, Gleichenbergben keresett gyó
gyulást. Nemsokára az Akadémiának a konstanti
nápolyi császári könyvtár átkutatására kiküldött
bizottságával, gyógyulását be nem várva, ő is út
nak indult, de a török fővárosban állapota oly
rosszra fordult, hogy halálos-betegen hozták haza,
s itthon csakhamar bevégezte lázas munkában telt
életét. Á. az új-Magyarország egyik legmunkásabb,
legszorgalmasabb s legtehetségesebb tudósa volt,
kinek munkásságát a külföld is méltatta. A ma
gyar irodalomtörténet különösen a Mátyás kora
beli humanista törekvések pragmatikus ismerte
tését, a klassz, filológia a görög epikusok és gram
matikusok kézirati hagyományának tisztázását
köszöni neki.
Főob filológiai munkái : Epistola ad Aem. Thewrewk üe P.
de codice Ambrosiano Lithicorum quse Orpliei nomiue circumferuntur, Budapest, 1879; Colluthi Lycopolitani carmen de
rapta Helenae, Berlin, 1880; Homéros Odysseája, I—in. ének,
iskolai használatra, Budapest, 1881; Homéros Iliása I—III.
ének, u. o., 1881; Orphei Lithica, accedit Damigeron de lapidibus, Berlin, 1881; Joannis Gazaai descriptio tabulse mundi
et Anacreontea, Berlin, 1882; Scholia Vetera in Pindari
Epinicia, II. kötet, Berlin, 1884; Orphica. Accedunt Procli
hymni etc, Prága—Lipcse, 1885; A homérosi Denieterhymnusról, Budapest, 1886; Homeri hymni, epigrammata, Batrachomyomachia, Prága—Lipcse, 1886; Az ó- és középkori
Terentius-biograflák, Budapest, 1887. Halála után: Scholia
Recentia in Pindari Epinicia, I. kötet, Budapest, 1890; Scholia
Vetera in Nicandri Alexipharmaca (Vári Rezsővel együtt),
Budapest, 1891. — A humanizmus történetére vonatkozó főbb
munkái: Adalékok a humanizmus történetéhez Magyarorszá
gon, latinul is, Lipcse—Bpest, 1880; Magyarországi humanis
ták és a dunai tudós társ., Bpest, 1880; Egyetemeink a közép
korban, Bpest, 1881; A bártfai Szt.-Egyed-temploma könyvtá
rának története, Bpest, 1884; Isota Nogarola, akad. székf., Bpest,
1885 ; Irodalomtörténeti emlékek, I. kötet, Nicolaus de Mirabilibus, Bpest, 1886; Isota} Nogarolse Veronensis opera quaa supersunt omnia, 2 köt., Bécs—Budapest, 1886. Halála után: Iro
dalomtörténeti emlékek II. kötet. Olaszországi XV. századbeli
íróknak Mátyás királyt dicsőítő müvei, Budapest, 1890. —
Életéhez adalélcokkal szolgáhuűc: Csontosi J., Magyar Könyv
szemle XIV., 1890, 326—339. 1.; Vári Rezső, Egyet. Phil.
Közlöny XIV., 1890, 73—91. lap és Ungar. Revue X., 1890
242—248. 1.; u. a. Eugen A., Bibliographisches Jahrbuch für
Alterthumskunde, Berlin, 1890. Szinnyei J., Magyar írók.

Ábel, LFrederickAugustus, angol vegyész, sz.
Londonban 1827. A lőgyapot-gyártás új módját ta
lálta fel, s az ő eljárása szerint készítik az angol ten
gerészet számára a lőgyapotot. Munkái: On recent
investigations and applications of explosive agents
(1871); Researches on explosives (1875); The
modem history of gunpowder (1877); Blectricity
as applied to explosive purposes (1884).
2. A-, Niels Henrik, hírneves norvég matema
tikus, szül. Findöeben, 1802 aug. 5., megh. 1829
ápr. 6. Már kora ifjúságában kitűnt matematikai
tehetsége által s a külföldet bejárván, 1828. tanár
helyettes lett a christianiai egyetemen. Dolgozatai
különösen az algebrai egyenletekre és az elliptikus
függvényekre vonatkoztak. Művei először 1839.,
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másodszor 1881.jelentekmegChristianiábanfranc.
nyelven. Életrajzát norvégül Bjerknes írta meg.
Christianiában 1908. szobrot állítottak emlékének.
3. A-, Ottó, német történetíró, szül. KlosterReichenbachban (Württemberg) 1824 jan. 24.,
megh. Leonbergben 1854 okt. 28. Legelső művé
ben: Makedonien vor KönigPhilipp (Leipz. 1847),
a régi makedónok hellén származását vitatta. Az
1848-iki nemzeti mozgalom hatása alatt írt mun
kája: Das neue Deutsche Reich u. sein Kaiser
(Berlin 1848), míg a IV. Frigyes Vilmos porosz
király magatartása okozta csalódásának a hagya
tékából (1855) kiadott, modern viszonyokra való
célzásokkal átszőtt: Theodat, König der Ostgothen
c. művében ad kifejezést. Amim porosz minisz-,
ter hívására a diplomáciai pályára lépett, melylyel azonban már 1850-ben szakított. Azóta Ber
linben élt mint a Monumenta Qermaniae historica egyik buzgó munkatársa. Tervezett nagy
művéből (II. Frigyes császár története) csak a be
vezető rósz jelent meg : König Philipp der Hohenstaufe (Berlin 1852) és halála után egy töredék:
Kaiser Ottó IV. und König Friedrich II. (kiadta
Wegele 1856). Kisebb művei: Die deutschen Personennamen (Berlin 1853), Die deutschen Kaiserdynasüen u. ihre Bestrebungen für die Finnéit
und Erblichkeit des Reichs (megj. a Germaniaban I. köt. 1851) és Die Legende vom heil. Nepomuk (Berlin 1855).
4. A., Sigurd, német történetíró, szül. Leonberg
ben 1837 jun. 4., megh. ugyanott 1873 jan. 6.
Főművei': Der Untergang des Longobardenreiches
in Italien (Göttingen, 1859) és Gesch. Karls d.
Grossen (I. köt. Lipcse 1866), mely mű azonban
csak 788-ig ér, továbbá Fox und Norh (megje
lent a Sybel-féle Histor. Zeitschriftben 17. köt.).
Abélard (Abailard, Abeilard, Abaelardus)
Péter, a XII. sz. bölcsészeti és teológiai moz
galmainak egyik legjelentékenyebb alakja, szül.
Palais helységben Nantes közelében 1079., megh.
1142 ápr. 21. Már 16 éves korában teljesen jártas
volt a latin nyelvben s a római klasszikusok nagy
részét áttanulmányozta. Roseellin, majd Champeaux volt a tanítója, de csakhamar túlszárnyalta
mestereit; Melunben, később Corbeilben állított
iskolát. Látván, hogy a teológia mezején nagyobb
dicsőséget arathat, ennek tanulásához fogott. A
laoni kolostorban Anzelm apát előadásait hall
gatta, de Anzelm tudománya nem elégítette őt
ki, s azért ő maga kezdett teológiai előadá
sokat tartani. Ezektől eltiltatván: Parisba ment
s ott folytatta teológiai előadásait oly siker
rel, hogy csakhamar egész Európából jöttek
hozzá tanítványok. Ez időben kezdődik életének
az a regénye, mellyel az utókor érdeklődését talán
sokkal inkább magára vonta, mint tudományával.
Megismerkedett Fulbert párisi kanonok Helo'ise
nevű 18 éves unokahugával, ki épp oly feltűnő
volt szépsége, mint a tudományok szenvedélyes
szeretete által. Fulbert A.-t, ki magára vállalta
Helo'ise nevelését, házába vette. Bár A. ekkor
már 38 éves volt, szenvedélyes szerelemre gyuladt Helo'ise iránt, ki a szerelmet tán még forrób
ban viszonozta. Midőn Fulbert a viszonyt észre
vette, A. kénytelen volt ugyan a kanonok házát
elhagyni, de már késő volt. Heloise nemsokára
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gyermeket szült. A. erre Heloíse-zal házasságra
lépett, de Heloise ezt titkolta, hogy A.-nak az egy
házi pályán való előmenetelét meg ne gátolja.
A. nemsokára — mi okból, nem tudni — feleségét
az argenteuili kolostorba küldte. Erre Pulbert —
tán azt hivén, hogy A. feleségét megunta — bérencek által A.-t férfiasságától megfosztatta. Ez tör
tónt 1119-ben. A. betegségéből felgyógyulva, a Szt.
Dénes bencés kolostorba lépett, Heloise pedig az
argenteuili zárdában apácává lett. Pappá szentel
tetve, az apát beleegyezésével egy mezei lakban
tartotta teológiai előadásait. IntrodiKtio in theologiam című munkája miatt az egyházi hatóság
gál gyűlt meg baja. A Soissonsban tartott zsinaton
(1121) Szt. Bernát oly hévvel és szent meggyőző
déssel támadta meg A. könyvét, hogy A. könnyek
között visszavonta tévedését és sajátkezüleg el
égette munkáját. Ezenkivül rövid időre a Szt.
Medárd kolostorba internáltak, majd vissza kellett
térnie a Szt.Dénes kolostorba. Később aNogent-surSeine vidékére vonult, hol egy rengeteg erdőben
épített magának remetelakot és kápolnát. 1136-ban
ismét Paris közelében találjuk őt, a Szt.-Genovéva
hegyen, hol folytatja előadásait ós irodalmi mun
kásságát. Thierry Vilmos apát figyelmessé tette
Szt. Bernátot A. Theologia christiana c. újabb
munkájára, ki is sok hiteílenes dolgot talált benne.
Szt. Bernát személyesen ment A.-hoz, hogy őt
barátságos módon tévedéseinek visszavonására
bírja. Erre azonban A. nem volt hajlandó, sőt a
sensi érseket arra kérte, hogy zsinatot hívjon
össze, melyen ő Bernát ellenében tanait megvéd
hesse. A zsinatotmeg is tartották 1141-ben VII. La
jos király ós számos püspök jelenlétében, s ezen
Szt. Bernát ékesszólásának és rendithetetlen hité
nek erejével A.-t teljesen legyőzte. A zsinat A.
tanait elítélte, ez azonban a pápához appellált. Sőt
maga is elindult Róma felé, de a sok küzdelem
alatt testileg-lelkileg összeroskadva, Clugny-kolostorban pihenőt tartott, hol szívélyes bánásmód
ban részesülvén, útjáról lemondott, az egyházzal
és Szt. Bernáttal kibékült és elhatározta, hogy éle
tének hátralevő napjait e barátságos, szent ma
gányban fogja eltölteni. Később a clugny-i apát
sághoz tartozó Szt. Marcell perjelségbe (Chalonssur-Saöne mellett) költözött, hol csendes magány
ban, vallásos buzgósággal, Istennel és emberekkel
kibékülve élt haláláig. Tetemét a Heloi'seóvel
együtt temették el s 1808-ban a párisi nemzeti
emlékek múzeumába vitték, 1828-tól fogva pedig
a Pere la Chaise temetőben egy e célra épített
sírboltban nyugosznak. A. munkáit összegyűjtötte
Amboise, kiadta Duchesne, Abeelardi et Heloisse
Opera (Paris 1616,4 kötet). Ujabban Cousin, Petri
Abeelardi opera (Paris 1849—59). Teológiai mun
káit kiadta Migne is (Patrologia, 178. k.). V. ö.:
Carriere, A. und Heloise, ihre Briefe und Leidensgeschichte (1853); Hausrath, A. (Leipzig 1893);
Picavest, A. et Alexandre de Hales (Paris 1896).
Abele (lilienhergi), grófi és bárói család. Né
met származású; őse Aubeller Péter 1495-ben
I. Miksa császártól címert nyert. 1547-ben a család
birodalmi nemességet kapott, mely az osztrák tar
tományokra nézve 1647-ben elismertetett. A család
tagjai közül nevesebb szerepet játszott A. Kristóf,
aki Hl. Ferdinánd alatt kezdett hivataloskodni s
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úgy haladt fölfelé egész a miniszterségig, illetőleg
az udvari kamara elnökségéig, mely tisztet 1683-ig
viselte. E hivataloskodásai alatt 1665.. lovagi, 1673.
bárói s végre grófi rangot kapott,s I. Lipót legbizal
masabb emberei közé tartozott. Ő volt az, ki 1671.
a Nádasdy, Zrínyi és Prangepán összeesküvésében
mint vizsgálóbíró és vérbiró Ítélkezett s ugyanő
hajtatta végre a halálos ítéletet Nádasdyn, Zrínyin
és Prangepánon. Az 1681. éviLXXXI. t.-cikkel Ma
gyarországon honfiusíttatott. Az udvar iránt való
vak hűsége őt haláláig (1685 okt. 12.) megtartotta
Lipót kegyében. Kevesebb szerencséje volt mint
hadvezérnek, mert csatavesztései miatt Montecuccoli megfosztotta a vezérségtől. A család grófi
ága kihalt, a bárói ág még virágzik.
Abeleus, 1. Abelinus.
Ábelfalva (azelőtt Abelova), kisk. Nógrád vm.
gácsi j.-ban, (1900) tót ós magyarlak., fogyasztási
szövetkezettel, postával, csendőrörssel, u. t. Gács.
Abel-féle egyenletek, 1. Egyenlet.
Abel-féle függvények, 1. Függvény.
Abel-féle integrálok, 1. Integrál.
A b e l i a R. Br. (növ., a Linnaea génuszhoz
tartozó sectio), alacsony cserjék, le nem hulló leve
lekkel és tölcséralakú virágokkal; 11 faja isme
retes Ázsiából és Mexikóból. Nálunk több faját
tenyésztik üvegházakban.
Abeliánusok, 1. Abeliták.
Abelinus Johann Philipp: német történetíró,
ki a XVII. sz. első felében Strassburgban élt,
ahol 1636 körül meg is halt. Különböző álnév
alatt (mint: Abeleus, Philipp Arlanibaus, vagy
Joh. Ludw. Gottfried, végül Gothofredus) több
müvet írt és szerkesztett. Legismeretesebb és a
harmincéves háború történetére nagyon fontos a
következő nagy kortörténeti mű: Theatrum
europaeum, valóságos tárháza az egykorú esemé
nyeknek, mely vállalatnak két első kötetét A.
szerkesztette. (Mások később folytatták. Legjobb a
15 kötetnyi, 1635—1738-ig terjedő, Frankfurtban
nyomatott kiadás.) A hasonló irányú Mercurius
gallobelgicus c. gyűjteményes mű számára is irt
A. több kötetet (17—20), mely az 1628—34. évek
kel foglalkozik. E két munkában hazánk történetét
is figyelemmel kiséri.
Abelit v. nitrozselatin, cellulóznitráttal készült
robbanó-anyag, 1. Dinamit.
Abeliták (Abeliánusok}, keresztény eretnek
felekezet a IV. sz.-ban É.-Afrikában, melynek
hívei Ábel állítólagos példájára elvetették a nemi
közösséget. — Ugyanígy nevezték magukat az
1745-ben Greifswaldban keletkezett német Ábel
rend tagjai, kik szintén Ábelt választották köve
tendő például.
Abelia, város, 1. Avella.
Absllinum, város, 1. Avellino.
A b e l m o s c h u s Medík. (QÖV.), a mályvafélók
génusza, a melynek 12 faja él az ó- és újvilág s
Ausztrália melegebb vidékem. Neve abu-el-misk
vagy abu-el-mosk (= pézsma atyja, mert jó pézs
maillata van) szóból származik. Az A.-moschatus
Medik. Egyptomban, Kelet-Indiában és Amerika
forró tartományaiban él. Már Plinius említi
mosceutos vagy moscheutos néven, de ezt a nevet
(Hibiscus moscheutos) Linné a Hibiscuspalustris
Walt. amerikai eredetű fajra alkalmazta. Magva-
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ból (semen Abelmoschi, grana moschata) hajdan
görcscsillapító orvosság készült; az illatszer gya
nánt használt bisam-szemeket szolgáltatja, külö
nösen az illatos ciprusi hajpor-nak (poudre de
Chypre) használják. A francia apácák virágából
koszorút fontak. Másik faja az A. esculentus (L.)
Mey. Kelet-India növénye, de most már a trópuso
kon mindenfelé, nálunk a Rákos homokján is ter
mesztik s nyers tokgyümölcsét különböző módon
elkészítve eszik. Romániában, Moldvában nyersen
vagy sós vízzel leforrázva is fogyasztják, sőt mad
zagra fűzve télire megszárítják. Magvát kávépótlék-mik ajánlják (gombó-kávé). Háncsából rost
készül (Bandakai fibre). Észak-Amerikában papír
gyártáshoz is kasználják.
Abenaki (Abnaki), kihalófélben levő észak
amerikai indus faj, mely a Kennebec folyó vlzkömyékón, Maineben, Újbraunschweigban és Üjfundlandban él. V. ö. Vetromile, The Abnakis
and their history (New-York 1866).
Abencerrágok, nemes mór nemzetség Grana
dában, mely egyik tagja, Aben Cerrag, VII. Mo
hamed granadai emir bizalmas embere után A.
nevet nyert. Ismeretes a család tragikus vége.
Gines Perez da Hita História de las guerras
civiles de Granada (Alcala 1604, 3 köt.) c. regé
nyes müve szerint az A. ellenséges lábon állottak
a Zegris családdal sAbu Hasszán királlyal. Midőn
a király arról értesült, hogy nővére Zoraida sze
relmi viszonyt folytat egy A.-gal: a Zegrisek
segítségével valamennyi Abeneerrágot az Alliambrába csalta és ott megölette (1460 körül). Az
Alhambra egy helyiségét mai napig az A. ter
mének nevezik. Ez a többé-kevésbbé mondaszerü
esemény a tárgya Chateaubriand Les aventures
du dernier des Abencérages c. elbeszélésének,
valamint Cherubini, Jouy és Sárosai/ operáinak.
Abendberg, 1829 m. magas hegy Bern svájci
kantonban, a Thuni tó DK.-i végén; tej- és légkurára berendezett intézetéről ismeretes.
A b e n e p l a c i d o (ejtsd: piacsido), a zenében most
már ritkán használt kifejezés, mely által valamely
zenedarabnak az időmérték és kifejezés tekinteté
ben való előadása az előadó művész, illetőleg kar
mester tetszésére van bizva.
Aben Ezra, 1. lbn Ezra.
Abensberg (lat. Aventinum, Castra Abusina),
város Niederbayern bajor kerületben, az Abens
mellett, gépiparral, posztószövéssel, komló terme
léssel, (1905) 2278 kat. lak., vastartalmú kénforrásokkal, melyeket idült bőrbetegségeknél, csúzos
bántalmaknál s bélbajoknál ajánlnak. A. a közép
korban (1030—1485) az A.-i grófok lakóhelye volt,
s Turmair (Aventinus, 1. o.) bajor történetírónak
szülőhelye, kinek itt 1861-ben emléket állítottak.
A Károly fhg. és Hiller tábornok vezetése alatt
álló osztrákokat 1809 ápr. 20-án itt győzte le
I. Napóleon.
Abensperg-Traun, grófi család. Felső-Ausztriá
ban birtokos ősi nemes család, mely Abensberg
váráról nevezi magát. Legelső ismert őse, Wol
fram, 1071—1094-ig említtetik. A család neve
eredetileg von Traun volt, az Abensperg-Traun
nevet az 1653 aug. 15. nyert grófi móltósággal
együtt kapta. 1660-ban a család Eglofs grófság
révén a sváb grófi rendek közé vétetett fel, e gróf
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ság 1804-ig maradt a család birtokában. 1705-ben
a felső- és alsóausztriai örökös főzászlósi méltó
ságot nyerte a család. Magyar honosságot a család
két tagja nyert, u. m. 1647-ben (155. t.-c.) Traun
Ernő és 1751-ben (40. t.-c.) A. Károly és Fe
renc grófok. A család róm. kath. Ma két ágon
virul; a petronelli ág feje Károly gróf (szül.
1877.),amewsa«jágfeje Rudolf gróf (szül. 1872.).
Abeokuta (Ábbeokuta), az egba néger-törzs fő
városa, az Ogun folyó mellett, Felső-Guinea keleti
részében. 1825-ben szökevény néger-törzsek ala
pították, akik az Ogun középső folyása mellett
levő gránitsziklák zugaiban kerestek menedéket a
rabszolgavadászok elől. Kunyhóikat közvetlenül a
sziklavár köré építették, a gyorsan növekvő falu
csoportokat 32 km. hosszú és 3 m. magas föld
hányással vették körül s így keletkezett több mint
120,000 lakosú fővárosuk. Innen, megerősödve,
hatalmukat Lagos lagunáira is kiterjesztették s
visszaverték a dahomeiak támadásait. A nép
egbának nevezi magát; a kézműipart nagyra be
csüli, ügyes építő, szövő és festő. Földmívelése is
élénk. Kereskedelme az esős időszakban hajóz
ható Ogunon igen nagy, Lagos-szal pedig vasút
köti össze. Van keresztény temploma. A térítők
ellen több ízben felkeltek, utóbb el is kergették
őket s csak legújabban engedték meg, hogy vissza
térjenek. A. most angol fenhatóság alatt áll. —
V. ö. Hoffmann, A. (Berlin 1850); Burton, A.
and the Cameroon mountains (London 1863);
Proceed. of the Roy. Georg. Soc. of London
(1879-80;.
Aberavon (ejtsd: ebrévön), kikötő a walesi Glamorganshireben, ahol az Avon folyó a Bristol
öbölbe szakad, réz-és cinkolvasztóval és (1901) 7553
lakossal.
Aberbrothock (ejtsd: ébberbrothok), skót város,
1. Arbroath.
Abercarn (ejtsd: ebberkarn), angol város Monmouthshireban, Newporttól északra, (1901) 12,607
lak., nagy kőszénbányákkal.
Abercorn (ejtsd: ebberkarn), hercegi méltóság,
amelyet 1868 óta az ősi skót Hamilton (1.0.) nem
zetség egyik ágának mindenkori feje visel. James
Hamilton, A. első hercege, szül. 1811 jan. 21.,
megh. 1885 okt. 31.Főkamarásavolt Albert her
cegnek, Viktória angol királynő férjének. A
Derby-Disraeli minisztérium alatt 1866—68-ig,
majd 1874—76-ig Írország alkirálya volt. A her
cegi méltóságot 1868. kapta. Nagymestere volt
az írországi szabadkőműveseknek. (Stephen: Dietionary of Nation. Biogr. I.) — A hercegi méltó
ságban fia James Hamilton követte; szül. 1838
aug. 24. konzervatív politikus, Donegal grófság
lord-lieutenant-ja.
Abercromby (ejtsd: ebberkrömM), Ralphsir,an
gol tábornok, szül. 1734-ben Tullibodieban régi
skót családból. Sok helyen harcolt a franciák el
len. 1801. kikötött Egyptomban, hol Abukir mel
lett márc. 21-én győzelmet vívott ki a franciák
fölött. A csatában azonban halálosan megsebesült
s márc. 28-án meghalt. V. ö.: Lieutenant-general Sir Ralph A., a memoir (Edinb. 1861). — Fia
James (1776—1858) az első Melbourne-féle mi
nisztérium tagja és az alsóház elnöke volt. 1839.
mint Dunfermline báró a felsőház tagjaiéit.

Aberdare

—

23

Aberdare (ejtsd: ebberdér), város Glamorganshireban (Wales), a Cynon folyó mellett, szén- és vas
bányákkal, vasművekkel, (1901) 43,357 lak.
Aberdare (ejtsd: ebberdér), hegység, az egyenlitőalji K.-Afrikában ; a Masszái föld É.-i részében, az
egyenlítő és a d. sz. 1° közt ÉÉNy.—DDK. irány
ban vonul. Thomson becslése szerint 4300 m.
magas. Thomson fedezte fel 1883-ban, de alapo
sabban Teleki gróf és Höhnel hadnagy kutatták
ki 1887. V. ö. Höhnel: A Rudolf- és Stefánia-ta
vakhoz (Budapest 1892).
Aberdeen (ejtsd: ebberdin), 1. az ugyanily nevű
Bkot grófság főhelye, a Dee torkolatánál (1907)
143,722 lak., vászon-, gyapot -ós gyapjúszövő-,
gép-, vegyi-, szappan-, gumrni- és guttaperchagyárakkal, hajómuhellyel s hires gránit- s már
ványcsiszolással. Mint kikötő, Skóciában harma
dik helyen áll, Glasgow és Greenock mögött. Ki
vitelre kerül hering, marha, lazac, hal, tojás, vaj,
főzelék. A Kings (1494) és Marischal college-ei
{1593) 1860. egyetemmé egyesítették, melynek
900 hallgatója van. 1907. ünnepelte 400 éves
jubileumát, melyen a budapesti egyetem is kép
viseltette magát. A régi A. a XII. században püs
pöki székhely lett, 1153-ban Bysten norvég király
az egészet feldúlta. 1336-ban III. Eduárd angol
flottája döntötte romokba, 1644-ben Montrose alatt
a royalisták lakosságát csaknem kiirtották, 1647.
pedig pestis tizedelte meg. V. ö.: Anderson P. J.
BibliographoftheUniversityof A. (Bdinb. 1910).
— 2. A. az ugyan ily nevű county székhelye
Misszisszippi amerikai államban, Tombigbee és
vasút mellett, (1900) 3434 lakossal, pamut-export
tal. — 3. A kikötőváros Washington amerikai
államban, Gray Harbour partján a Chehalis tor
kolatánál, vasút mellett, (1900) 3747 lak.
Aberdeen (ejtsd: ebberdín), grófi méltóság, amely
1682 óta az ősi skót Gordon (1.0.) nemzetség egyik
agában öröklődik tovább. Egyik neves tagja a csa
ládnak George Gordon, 1818 óta Hamilton-Gordon, A. negyedik gr.-ja, szül. 1784jan. 28. Edinburgban,megh.l860 dec.l4.Cambridgeben tanult s 1804.
beutazta Görögországot, honnan visszatérve, az
Athenian Society-t alapította. 1813-ban Bécsben
járt, hogy Ausztriát is megnyerje a Napóleon el
leni koalíciónak s ezt a célt a teplici szerződés
létrejötte által el is érte. Jelen volt a drezdai, lip
csei és hanaui csatákban. Részt vett a chatilloni
kongresszuson. Érdemei elismeréséül peer lett. A
felsőházban a torykkal ellenezte a katolikusok
emancipációját, a gabnavám eltörlését s a dólamerikai köztársaságok elismerését. 1828. belépett
mint külügyminiszter a Wellington-minisztériumba és most a katolikusok emancipációját többé nem
ellenezte. 1830—1834-ig elvállalta Peel elnöksége
alatt a gyarmatok kormányzását, 1841. pedig a
külügyi tárcát. A szabadelvű Peel befolyása alatt
szakított addig vallott nézeteivel és nem ellenezte
többé sem a gabnavám eltörlését, sem a gazdasági
reformokat. 1852. belépett az ú. n. koalició-minisztóriuraba (Russel, Palmerston, Gladstone, Molesworth), mely Angliát a krimi háborúba sodorta.
A lanyhán folytatott háború és elért csekély ered
mény annyira felháborította a közvéleményt, hogy
az alsóház 1858. a minisztériumnak bizalmatlan
ságot szavazott. Viktória királynő egyébiránt ezen
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túl is elhalmozta kegyeivel, s a térdszalagrenddel
tüntette ki. V. ö. Gordon, The earl of A. (London
1893). — Unokája: John Campbell HamiltonGordon, A. hetedik grófja, szül. 1847 aug. 3.
1886 febr.-jul.-ig Írország alkirálya, 1893—
1898-ig Kanada főkormányzója volt és 1905 óta
újra ir alkirály.
Aberdeen-Angus-marha. Skócia keleti vidé
kének szarvasmarhája, amely kizárólag húster
melésre szolgál s szarvtalan. Argentínában is na
gyon el van terjedve. Színe fényes fekete.
Aberdeenshire (ejtsd: ebberdínsír), Skótország
egyik északi grófsága az Északi-tenger mellett;
területe 5101 km2, (1901) 304,420 lakossal. Főhelye
Aberdeen (1. o.).
Abergavenny (ejtsd: ebbergenni, lat. Gobannium,
Abergonium), az angolországi Monmouthshireben, az Usk mellett, hegyektől környezett gazdag
rétek közt fekvő város, (1901) 7795 lakossal, fon
tos bányászati és mezőgazdasági központ.
Abergele (ejtsd: ebbergéiie), tengeri fürdőhely a
walesi Denbighshireben, (1901) 2083 lakossal.
Abergonium, 1. Abergavenny.
Aberli, Johann Ludwig, svájci festő, szül.
Winterthurban 1723., megh. Bernben 1786. Táj
képeket festett, melyeket maga karcolt rézbe. Ezek
a színes metszetek nagy kelendőségnek örvendtek,
míg a fotográfia ki nem szorította őket.
Abernethy (ejtsd: ebberniszi), falu Inverness skót
grófságban a Nethy és Spey összefolyásánál, egy
kor a pikt királyok székhelye. Az ő idejökből való
24 m. magas körtornya.
Aberráció (lat.) a. m. eltérés. Csillagászati A.
az a tünemény, melynél fogva az álló csillagokat
nem látjuk pontosan azon a helyen, amelyet a
valóságban elfoglalnak, hanem a Föld mozgásá
nak irányában kissé eltolva. Az A. oka egyrészt
a Föld haladási sebessége a Nap körül való útjá
ban, kb. 29 6 km. mp.-ként, másrészt a fény vé
ges terjedés-sebessége kb. 300,000 km. mp.-ként.
Ha a mellékelt ábrán a távcső S csillagra van be-
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állítva, akkor nyugvó Föld mellett íw-ben látnók
a képét. Ha ellenben addig, míg a fénysugár a táv
csőben az om utat teszi, a távcső a földdel együtt
mm' hosszúsággal tovább mozog, akkor a csilla
got m'o irányában S'-ben fogjuk keresni. Az
mom' = SOS' szög az A. szöglete, mely Ifönynyen megállapítható, mm' ugyanis a Föld, mo a
fény sebességével arányos és ezért tang A. —
Földnek napkörüli sebessége, osztva a fényterje
dés sebességével. Ennek legpontosabb, csillagá
szati megfigyelésekből Nyrén által levezetett ér
téke 20"481 másodperc, mely természetesen a
fényterjedési sebesség pontos meghatározása után
megfordítva a Föld napkörüli sebességének
meghatározására és ebből a Nap parallaxisának
levezetésére szolgálhat. Az A. durvább érzékltésére vasúti kocsit gondolhatunk, melynek falára
merőlegesen ágyúcső irányul. Természetes, hogy
az ágyúgolyó fúrta lyuk a nyugvó kocsi mindkét
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falában az ágyú csövével egy egyenesben fekszik.
Ha ellenben a kocsi mozgásban volt, akkor a golyó
a távolabbi falat hátrább éri és a megfigyelő (M a
kocsi mozgásáról tudomással nem bír) az ágyút
most is a két lyuk által meghatározott egyenes
ben keresi, tehát másutt, mint ahol tényleg van.
Az A.-t Bradley fedezte fel 1725-ben. Az A. követ
keztében az ekliptika (földpálya) pólusában álló
csillag ellipszist ír le, mely a Föld pályájához tel
jesen hasonló; alacsonyabb szélességű csillagok
aberrációs ellipszisének kis tengelye az ekliptiká
hoz való közeledésnél folyton fogy, míg végre az
ekliptika síkjában álló csillagok évenkint csak 41
mp.-en belül fekvő egyenesen jobbra és balra tér
nek ki. Ily módon az A. a kopernikusi bolygórend
szernek nemcsak első, de döntő bizonyítékát is
szolgáltatta. A Földnek nemcsak napkörüli moz
gása, hanem tengelyforgása is hoz létre A.-t, me
lyet az imént tárgyalt évi A.-val szemben napi A.nak szokás nevezni. Az A. az asztronómiában igen
nagy szerepet játszik, mivel az állócsillagoknak,
úgy mint bolygóknak helyeit megváltoztatja, mit
úgy csillagkatalógusok összeállításánál, mint pá
lyaszámításoknál tekintetbe kell venni.
Irodalom. Nyrén, L'aberration des étoiles fixes, Mém. de
l'Acad. de 8t. Petersbourg, Tome XXXI. 1883; Valentiner,
Handwörterbnch der Astronomie, Breslau 1897, I. kötet.
Ujabb szempontokból tárgyalja az A.-t Lorentz az Encyclopádie der mathematischen Wissenschaften V. kötetében.

Optikai A. vagy gömbi eltérés a gömbfelüle
tek által határolt lencsék vagy tükröknek az a
sajátsága, hogy tengelyük mentén fekvő pont ké
pét nem pont, hanem (elmosódott) kör alakjában
adják. A lencse vagy tükör szélére eső sugarak
ugyanis más gyújtótávolsággal birnak, mint a kö
zépső részekre eső sugarak, miáltal a keletkezett
kép élessége csorbát szenved. A hiba kisebbíthető,
ha igen kis nyilású v. gyujtótávolu lencséket vagy
tükröket alkalmazunk, mint ezt régente tényleg
tették is. A hiba a tükröknél legalább a tükör ten
gelyében álló tárgyak képei számára teljesen el
tüntethető, ha a készen csiszolt gömbi tükör szé
lét még valamivel laposabbra csiszoljuk, miáltal
közelítően parabolás csiszolatot és görbületet nyer.
Lencséknél a hiba csak több lencse kombinációja
által kerülhető ki. Mivel azonban ezeknél az optikai
szerkezeteknél a színi eltérésre (kromatikus A.) is
tekintettel kell lennünk, mely ugyancsak lencse
rendszerek által kisebbíthető, a kombinációt úgy
kell megválasztani, hogy mindkét hibát lehetőség
szerint csökkentse. Teljes eltüntetése mindkettő
nek ez esetben nem lehetséges. Lehető kis gömbi
eltéréssel bíró lencserendszerek az aplanatikus
lencse nevét viselik.
A. a biológiában a. m. kisebbfokú eltérés a ren
des, megszokott típustól.
A b e r r a t i o i c t u s (lat), 1. Elvetés.
Abersychan (ejtsd: ebbersziken), az angolországi
Monmouthshire városa, szén- és vasbányákkal,
(i9oi) 17,768 lakossal.
Abert, JoJiann Joseph, német zeneszerző, szül.
Kochovitzban (Csehország) 1832 szept. 1. A prágai
konzervatóriumban tanult; Stuttgartban udvari
karmester lett; főbb operái: Bnzio király (1862),
Astorga (1866), Ekkehard (1878), Az Almohádok (1886). Vonósnégyeseket, dalokat stb. is írt;
leghíresebb műve Columbus szimfóniái költe
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mény. — Pia, Hermann, zenetudós, a hallei egye
tem tanára, szül. 1871 máre. 25.; müvei: Die
Lenre vom Ethos in der griechisehen Musik,
Róbert Schumann, Die dramatisehe Musik unter Herzog Carl Eugen, Die Musikanschauung
des Mittelalters. Jommelliről is írt és egy operá
ját kiadta.
Abertawe, 1. Swansea.
Abertham, város a csehországi Joaehimsthal
ker.-ben a Plessberg lábánál, (1900) 2610 lak., kik
főleg csipkeveréssel ós keztyügyártással foglal
koznak.
Abertillery (ejtsd: ébbertiiieri), város a walesi
Montniouth grófságban vasút mellett, (1901) 21,955
lak., kőszénbányákkal, vasiparral.
Abertó, 1. Wolfgang-tó.
Aberystwith (ejtsd: ébberisztitn), angol kikötő
város Cardiganshireban (Wales), tengeri fürdőveL
(i9oi) 8013 lak., egyetemmel. Környékén ólombá
nyák vannak.
Abese (Ábeche), Vadai ország fővárosa KözépsőSzudánban, délre a régibb fővárostól Vará-tól, a
Pitri-tóba ömlő Bata egyik mellékfolyója mellett.
Az európaiak közül Vogel volt az első, ki a vá
rosba jutott 1856., de meggyilkolták. Ellenben
Nachtigal s / 4 évig tartózkodott ott. Lakóinak szá
mát 20—30 ezerre becsülik. 1909. a franciák el
foglalták.
Ab e s s e ad p o s s e (lat.) a. m. a valóságból a
lehetőségre következtetni. Logikai szabály ez: Ab
esse ad posse valet, a posse ad esse non válet consequentia; azaz: vm. dolog valóságából szabad ennek
lehetőségére következtetni, a lehetőségből a való
ságra nem.
Abesszínia v. Abisszinia, ÉK.-Afrika egyik
országa, melyet Egyiptomban és Nubiában Beled
éi Habes-nek v. Beled el Habsa-nak, az ország
ban magában pedig Aitiópia-n&k hívnak.
Határai. A. magában foglalja Tigrót Lantávai
EK.-en, Amharát Godzsammal Ny.-on és középen,
Soát D.-en, több kisebb-nagyobb territóriummal
D.-en Kafáig és DK.en Harrarig, azonkívül jó
részét a gallák és szomáliak földjének. 1902. BritSzudán és 1907. Brit-Keletafrika felől rendezték
a határait. Ez utóbbi szerint a határ a Dava men
tét követi Urszutliig, innen Ny.-ra fordul, átvágja
D.-i részében a Stefánia-tavat, odább pedig a Ru
dolf-tó ÉK.-i ágát és azután É.-nak fordul az é. sz.
6 és a k.h. 35°-ig. Területét 200,000 ang. mfd2-re
becsülik.
Felszíne. A.É.-irésze az é. sz. 10—15°közt ar
chaikus gnájsznak és paláknak óriási tömege,
amely 2—2300 m. középmagasságú, szaggatott
felszínű platót alkot, amelynek közepét aCana-tó
vizei által megtöltött mély depresszió foglalja eL
E plató fölött, amely meredeken esik le K. felé a
tengerpart felé, É. ós Ny. felé pedig lépcsőzetesen
ereszkedik le, több össze-vissza kuszált hegylánc
emelkedik, amelyek részint jura-korbeli palákból,
részint vulkanikus kőzetekből, hatalmas vulkáni
rétegekből és romokból állanak. E hegyláncok
Godzsam és Szimen tartományokban 3—3500m.-nyi magasságra emelkednek, működő vulkán
azonban nincs köztük. E hegyláncokat is meredek,
mély völgyek és szakadékok tagolják. A. ezen
egész E.-i része megkövesedett hullámzó tenger-
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hez hasonlít. Rajta a legjobban kifejlett hegylánc
a K.-i határlánc, amely a plató felől csekély ma
gasságúnak látszik. Azonban a godzsami és szimeni hegycsoportok a 2300—2500 m. átlagos ma
gasságú K.-i határláncnál jóval magasabbak és
néhányuk az örökös hó határán is túlemelkedik.
Köztük a legmagasabbak a Rasz Dasan (4620 m.),
a Buahit (4610 m.) és az Abba-jared(4500m.).Ankobernél a határlánc DNy.-i irányúvá lesz és bel
földi hegylánccá alakul; egy részében Bntoto-nak
hívják; ezen Soában a Hular-Koh-hágó visz át.
Itt csatlakozik az É.-i platóhoz a kevésbbé ismert
és kevésbbé szaggatott D.-etiópiai fensík, amely a
Kaffa-territoriumig még meglehetősen magas ma
rad, azután hirtelenül esik le a Rudolf-tótól el
foglalt depresszióig, mig a Nilus medencéje felé
fokozatosan ereszkedik le. A D.-etiópiai fensík
legmagasabb csúcsa a Voszo (4510 m.); legtekin
télyesebb hegylánca a Miklós cár-lánc. Az alacsony
tengerparti lapály, a részint kopár sziklákból, ré
szint futóhomokból álló Szamhara felől A. óriási
erősségnek látszik, amelynek sáncain át csak ke
vés hágó vezet fel a magas platóra.
Vizei. Folyói a földje képződésekor támadt re
pedéseket és szakadókokat még jobban kimélyí
tették ós mélyítik. Medrök hirtelen esése miatt
jobbára igazi hegyi vizek, amelyek a hajózásra
teljesen alkalmatlanok. Legjelentékenyebb folyója
az Abai, a Kék-Nilus (1. o.) forrásfolyója, azután
az Mbar a (1. o.) a Baszabem ós Bahr Szetit vagyis
Takazze mellékvizeivel. A Nilus vízmedencéjéhez
tartoznak még a Dzsuba vagyis Akobo, az Abako
és Upeno, valamennyi a Szobát forrásfolyója. D.
felé a Rudolf-tóba folyik az Omo vagyis Nianam,
DK. felé a Vebi Dana és Ganale a Dzsubba, meg
a Vebi Sebehli. A Hauas a plató belsejében ered,
Soa D.-i és K.-i határát mossa ós a Tadzsuraiöböltöl Ny.-ra mintegy 80 km.-nyire egy sóstóban
vész el. B. felé folyik a Khor Baraka az Anszeba
nevű mellékvizével. Mindezen folyók nagyobb eső
zések folytán rohanó folyókká lesznek és nagy
károkat okoznak, mig száraz időben csak csekély
mennyiségű vizet hömpölygetnek. Számos tava
közül a legnagyobb a Cana vagy Dembea (1. o.).
A. D.-i részében ÉD.-i irányban egész sor tó húzó
dik el; ezek a Szuai, a Hogga, az Abbaszi, az Abbala vagyis Margherita királyné tava ós az Abaja,
amelynek lefolyása, a Galana Amara a Stefánia
tóba torkol. A Rudolf-tó É.-i része is A.-ban van.
Éghajlat és t e r m é k e k . A. a forró égöv alá
esik, ennek dacára magas fekvésénél fogva mérsé
kelt éghajlatú. Három klimatikus övet különböztet
nek meg rajta: 1. a Kólát, 1500 m. közepes magas
ságban 28° C. évi középhőmérséklettel és trópusi
növényzettel; 2. a Vaina-Degát, 1500—2500 m.
közepes magasságban 20—22° középhőmérsék
lettel, szubtrópusi növényzettel; 3. a Degát 2500—
4500 m. közepes magassággal 10—15° középhő
mérséklettel ; ezeken a magasabb helyeken a fagy
évenként ismétlődik és a magasabb hegycsúcsokon
örökös hó is található. Az esős évszak a legala
csonyabb tájakon áprilistól szeptemberig tart, a
fensíkon júliustól októberig. A D.-i vidékeken két
esős évszak van : jan.—febr. és jun.—szept. Az
esős évszakban a Degán gyakrabban van fagy és
a magasabb hegycsúcsokat hó takarj a. Az alacsony
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fekvésű vidékeken, különösen a Szamharában
izzó hőség uralkodik az óv legnagyobb részében;
azért ezek a vidékek, szemben a magasan fekvő
részekkel, egészségtelenek ; különösen a vérhas
pusztít. A növényvilág az éghajlathoz alkal
mazkodik. A magasan fekvő helyeken szubalpin, a Kólán és az alacsony völgyekben trópusi.
Tamariszkusok, szikomorusz fügefák, majomke
nyérfák, szezám, a szárazabb helyeken a külön
böző akácok teremnek. A Kóla középmagasságú
vidékein az aloe-félék lesznek túlnyomóak. 1500—
3600 m. magasságban található az A.-ra nézve oly
jellemző Kolkoal-euforbia; hozzája csatlakoznak
az olajfa és az Adansonia; ,ez a durrha-köles, a
datolya, a cukornád és pamut hazája. A VainaDega nevét a szőllőről kapta, amely 2500 m. ma
gasságig terem meg; a szőllővel egy magasság
ban van A. gabonatermő vidéke; itt termesztik a
kukoricát, búzát, dohányt, a gesot (amely a komlót
helyettesíti), a különféle déli gyümölcsöket, sok
helyen a burgonyát is; e vidékeken virulnak az
orchideák, mirtuszok, bignoniák. A kávé Kaffában
vadon is megterem; egyéb helyeken is termesztik.
A. gyógynövényekben is gazdag: a galandféreg
ellen használják a Hageniát és Moussenát, váltóláz
ellen a Celastrust; különféle bajok ellen a ricinust.
— Gazdag A. állatvilága is, akár a fajoknak, akár
egyes képviselőiknek számát tekintjük. A vastagbőrűek képviselői: az orrszarvú, a víziló, az ele
fánt, amely egészen 2500 m. magasra megy föl;
a zsiráf az É.-i homokos tájakon, az antilopok
mindenfelé találhatók. A ragadozók közül a sakál
és hiéna gyakori; az oroszlán az alacsonyabb fek
vésű forróbb vidékeken él, párduc, leopard,gepard,
cibetmacska Bnareában és Kaffában. A majmok
közül több faj található A.-ban, mindenfelé a guerera, a magasabb vidékeken a cselada-pávián, to
vábbá az ezüst-pávián. Nagy számban vannak a
madarak, különösen a sasok, keselyűk, sólymok,
fajdok és a forróbb vidékeken a struccok. A kroko
dilus a Takazzeban, a Hauasban stb. található, a
nagyobb kígyók a Kólában; mérges kígyók ritkán
fordulnak elő; halak a Cana-tóban vannak na
gyobb számban. A rovarok közül elterjedtek a
tücskök, a sáskák és a termiták, amelyek gyakran
nagy károkat okoznak. Az esős évszakban a cecelógy hoz veszélyt a marhákra. Házi állatokként
tenyésztik a szarvasmarhát, a juhot, részben a
vastagfarkút, részben a hosszúszőrűt, a lovat, a
szamarat és az öszvért, amely utóbbit különösen
teherhordóul használják. A tevét csak a Szamha
rában tartják. — Értékes ásványókban A. nem
gazdag; aranyat néhány folyóból mosnak; vasat,
nagyobbára barna vasércet Soában ós Tigróben,
kőszenet Soa D.-i részében, barna szenet Dembea
és Cselga között és Debrelinusznál, kősót Agamé
néi és agyagot Gafatnál.
Lakosság-. A. lakóinak számát 9—11 millióra
becsülik. B lakosok túlnyomóan kevert vérüek ;
középtermetüek; bőrük sima vöröses-sárga, vagy
sötétbarna; ajkaik kissé előreáüók; szemeik na
gyok és intelligensek. A leghatalmasabb törzs az
amhara a róla elnevezett tartományban és Soá
ban, továbbá elszórtan az ország többi részeiben
is. Kevésbbé számosak a sémitákkal erősen ke
veredett tigreiek az ugyanily nevű tartományban,
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a sohok, kik a Szamharában noniadizálnak; a
homrák a felső Szetit és Mareb környékén, végül
a gallok, akik legkésőbb vándoroltak be A.-ba.
1906/7. fedeztek föl még két törzset; az egyik
egészen néger-tipusú és fákon lakik; a másik az
Vata-Uandu a Stefánia-tó környékén sófőzésből
és földmívelésből él. A hivatalos nyelv az egész
országban az arnhara. Az A.-iak túlnyomó részt
keresztények, monofiziták; de vallásuk pogány,
zsidó és mohammedánus elemekkel van keverve.
Az egyház ólén az abuna-nak nevezett főpap áll,
akit az alexandriai kopt pátriárka avat föl; nagy
befolyása van még a nagyszámú szerzetesek és
apácák főnökének, az ecsege-nek. Legnagyobb
tiszteletben áll az axum-i székesegyház.
A lakosság főfoglalkozása a földmivelós és
állattenyésztés. A föld a negus tulajdona; műve
lői csak örökös bérlők. A kenyértermókek a rozs,
a durrha-köles és búza; termesztenek az alacso
nyabb vidékeken pamutot, cukornádat, datolya
pálmát, szőllőt és igen jó kávét; 1905—6-ban
38,800 zsákkal szállítottak el hajón. A szarvas
marhák, juhok, kecskék száma elég nagy, de mi
nőségük satnya. A lovak kicsinyek, de jó hegy
mászók ; öszvéreket mindenütt tenyésztenek, mert
ezek a leggyakoribb teherhordók. A méhészet
igen elterjedt. Vasércet sok helyen találnak, ame
lyet a boszorkánymesterek hírében álló és meg
vetett kovácsok késekké, lándzsákká stb. dol
goznak föl; az éppen oly megvetésben részesülő
vargák is számosak. Esztergályosaik ügyes dol
gokat készítnek fából és csontból. Kevés aranyat
a folyók vizéből mosnak ki; kőszenet a D.-i Soában, barnaszenet Denibea és Cselge közt ásnak.
Az utak igen kezdetlegesek; leginkább csak
öszvérekkel járhatók. Vasút vezet Dzsibutiból az
A. DK.-i részében fekvő Dire-Davába (25 angol
mf.-nyire Harartól). 1909. új társaság létesült,
mely a vasutat Addisz-Abebáig akarja kiépíteni.
Telegráf (1056 angol mf. hosszú) köti össze Addisz-Abebát Harrarral, Dzsibutival és Masszauával. Telefon-vonal vezet Addisz-Abebából Harrarba és Ankoberbe, Aszmarából Aduába és Barromeidába. A.-nak kereskedelmi szerződése van
Ausztria-Magyarországgal (1905., 10 évre), NagyBritanniával, Olaszországgal, az Egyesült-Álla
mokkal, a Nemetbirodalommal és Franciaország
gal. A. külkereskedelmi forgalma főképen Harrarban bonyolódik le. 1905—6. a bevitel értéke
4.046,100 és a kivitelé 3.377,440 dollárt tett ki.
Az előbbinek főcikkei a pamut és gyapjúárak
(3.500,000 dollár), selyemkelmók (90,000 dollár),
fegyverek és lövőszerek (90,000 dollár) és*fasárúk.
A kivitel főcikkei: kávé (1.206,620 dollár), nyers
és feldolgozott bőrök (1.142,000 dollár) és elefánt
csont (462.000 dollár). Fizető eszközül még min
dig a Mária-Terézia-tallér szolgál; a Menelik
arcképével Parisban vert talari nehezen tud meg
honosodni.
Az uralkodó, a negus teljhatalmú; 1908 jú
lius bávában minisztertanácsot állított össze, mely
nek tagjai az igazság-, pénz-, kereskedelem-, hadés külügyminiszterek ós főfeladatuk az egyes tar
tományi kormányzók (rasz-ok) jogainak és köte
lességeinek megállapítása. Az ország 7 tarto
mányra van felosztva; ezek: Begemder és Gön
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dör, Edzsu, Vollo, Arusszi, Kaffa, Godzsam és
Dzsimmra. Főváros ós a nyegus székhelye előbb
Addisz-Abeba (30-35,000 lak.). 1901 óta AddiszAlam. — A műveltség nagyon alacsony fokon áll.
1907 október havában azonban a nyegus egy
rendeletet adott ki, amely szerint minden fiú
gyermek, aki a 12. életévét betöltötte, iskolaköte
les. Egyiptomból importált kopt tanítók, akiket
az áDam fizet, fognak tanítani.
H a d s e r e g e . Az utóbbi időben Olaszországgal
viselt háborúi A.-t védőerojének a legmesszebb
menő általános védőkötelezettség elve alapján
való folytonos fejlesztésére bírták, úgy hogy a
nyegus jelenleg legalább 100,000 főnyi első vo
nalbeli harcos felett rendelkezik. A sereg magvát
a snajderjasik alkotják, akik már bókében fegy
ver alatt állanak ós katonailag teljesen kiképzet
tek. A másodvonalbeli csapatok gindevel nevet
viselnek; ezek csak háború esetén hívatnak be
fegyveres szolgálatra, végül a harmadvonalbeli
jé-áger-tor-okhoz tartozik kivétel nélkül vala
mennyi menetképes férfi, ezek azonban csak az
ország határán belül és legvégső szükség esetén
hívatnak be katonai szolgálatra. Fegyvernemek:
1. A gyalogság (egeregna), Vetterli-, Martini-,
Lebel- stb. fegyverekkel van felfegyverezve, mely
hez még a töltényheveder, a kard és egy kés já
rul. Külön egyenruhája sem a tisztnek, sem a
legénységnek nincsen, valamennyien hajadonfő
vel és mezítláb járnak. 2. A lovasságot (farrasegna) a vollo-gallák törzse szolgáltatja; ezek ki
vétel nélkül igen bátor és vakmerő lovasok, fegy
verzetük : gerely, vért, görbe kard és kés, mely
hez még puska ós pisztoly is járul, melyet aló
hátáról is igen biztosan képesek kezelni. 3. Tü
zérség : négy 6—6 lövegből álló és 53 mm.-es
Hotschkiss-ágyúanyaggal felszerelt tábori és egy
7 cm.-es hegyi üteg, továbbá néhány géppuska
és mintegy 60 darab olasz 75 cm.-es acél
bronz löveg. A sereget rendszerint a nők és gyer
mekek is követik hadi útjain, A hadsereg fő
parancsnoka mindig maga a negus, akit a lignemegas helyettesít.
Az ország címere: infulás oroszlán, amely jobb
elsölábában keresztben végződő jogart tart.
T ö r t é n e t e . (A XIX. század közepéigaz ország
történelmét lásd Etiópia alatt.) 1855-ben Kasszái
főnök nyugati Amharában Rasz Alit, a gondari
árnyékcsászár régensót legyőzte, mire a többi
tartomány helytartóit is meghódolásra bírta. 1855
febr. 7-én A. császárjává (Negus Negesti) ko
ronáztatta magát s a II. Tódor nevet vette fel és
nagy egyházi és társadalmi reformokhoz fo
gott. Azonban az Angliával való bonyodalmak
katasztrófára vezettek. Tódor türelmetlen volt
és Cameron konzult és az angol téritőket túszokul
fogva tartotta. Erre 1867 okt.-ben Sir Napier
Róbert 12,000 emberrel és tüzérséggel partra
szállt s a természeti viszonyokkal való rendkivüli
küzdelem után Munzinger vezetése alatt Magdala
alá érkezett, hol Tódor 6000 emberrel várta, kiket
az angolok 1868 ápril 14-én szétvertek, s a várat
bevették, mire a király agyonlőtte magát.
A bel viszonyoknak az expedíció által való meg
bomlását Egyiptom használta ki először, mely
1872-ben A. északi részét annektálta. E közben
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Kasszái főnök (Tigréből) egész A.-t meghódí
totta Soa kivételével s 1872 febr. 1-én felvette a
Johannesnegus nevet. Izmail egyiptomi pasaerre
20,000 embert küldött Masszauába saját fiának,
Hasszánnak vezetése alatt, de 1876 máro. 25-én
Johannes császár e sereget is teljesen szétverte,
mely győzelem hiróre aztán Soa is meghódolt
a császárnak, ki így egész A. ura lett. A soai
főDök, Menelik aztán elvette Johannes leá
nyát s a császár őt jelölte ki trónja örökösének.
Johannes mindent elkövetett, hogy az olaszoktól
a megszállott Masszauát megkapja, de hasztalan.
Kitört tehát a nyilt ellenségeskedés s 1887-ben a
császár hívei az olaszok egy csapatát Dogali-nál
felkoncolták. Az olaszok nem állottak bjszút.
mert ez igen sokba került volna és a máhdista
felkelés az ő figyelmüket is lekötötte. Johannes
egy ideig szerencsésen küzdött ellenük, de 1889
március 8-án Makallénál kapott sebében meg
halt. Trónján unokaöccse, Mangasa követte; de
csakhamar aleghatalmasabb főnöknek,Rasz Mikael
Menelik-nek, Soa királyának hódolt meg, ki az
olasz kormánnyal Ucsalli-ban szerződésre lépett,
melyben 1889. az olaszok által megszállt «Eritrea»
gyarmat területi épségét elismerte. Ámde Mene
lik csakhamar lerázni igyekezett az olaszok név
leges fenhatóságát, és emiatt Olaszországgal hábonít kezdett (1. Olaszország). Kezdetleges siker
után Baratieri tábornoknak Adua mellett szenve
dett rettenetes veresége (1896 márc. 1) Olasz
ország fenhatóságának véget vetett. Az líj olasz
kabinet (a Rudini-minisztérium) lemondott a Tigré
felett igényelt fenhatóságról és 1896 okt. 26.
Menelikkel az Addisz-Abebában aláírt békét kö
tötte, melynek értelmében a negus tetemes vált
ságdíj fejében az olasz hadi foglyokat szabad
lábra helyezte, míg Olaszország az ucsallii szer
ződósben nyert fenhatósagi jogáról lemondott.
A. és Britrea határát nagyjában a Mareb, Belesa
és a Muna folyók mentén állapították meg. A há
ború fényes eredménye nagyban emelte A. tekin
télyét az európai hatalmak szemében s Anglia,
Oroszország, Franciaország még 1897. siettek
Menelikhez követségeket küldeni.
Menelik további uralmát állandóan siker kisérte.
A kereskedelmi szerződések és vasútépítési enged
mények fejében kegyéért versenyző európai gyar
matállamok pénzét és vállalkozási szellemét igen
ügyesen tudta A. felhasználni. 1906 dee. 13. hozzá
járult a vetélkedő Franciaország, Anglia és Olasz
ország között júliusban létrejött nemzetközi egyez
séghez, melynek alapföltétele, hogy a három nagy
hatalom A. területi sérthetetlenségét a status quo
alapján elismeri és arra kötelezi magát, hogy A.
földjén a szabad kereskedés elvének aláveti magát.
A francia mérnökök által Dzsibutitól AddiszAbebáig tervezett (Harrarig már ki is épített)
vasúti vonalra nézve, melynek értékpapírjait kéz
alatt angol tökepénzesek szerezték meg, a szer
ződő felek abban állapodtak meg, hogy a vállalat
nemzetközi jellegű legyen és hogy a vasúti tár
saság igazgatóságában a nevezett hatalmak és A.
egyformán birjon képviselettel és szavazati jog
gal ; továbbá felhatalmazták Itáliát, hogy eritreai
és szomali-földi gyarmatvidékei között közvetlen
vasúti összeköttetést létesíthet. Angliával Me
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nelik megelőzőleg külön egyezségre lépett volt
1905 márc. 13., felhatalmazta az (angol kézen
levő) egyiptomi nemzeti bankot, hogy A. területén
állami bankot létesíthessen, mely egyedül birja
a pénzverés jogát és egyéb fontos kiváltsá
gokat. Az új bank székhelye ugyan Kairó, de
tiszteletbeli elnöke maga Menelik, akit 10% illet
a haszonból. 1907 okt. 29. Menelik európai min
tára kabinetet alakított és valamelyes alkotmány
félével is kedveskedett alattvalóinak.
1909-ben Menelik betegeskedése és ennek nyo
mában a trónörökösödós kérdése okozott zavaro
kat. Menelik 6 éves unokáját, Lidi Jeasszu-t,
leányának, Zeoditu hercegnőnek és Mikael vollói
rasznak a fiát nevezte ki utódjává, gyámjául pe
dig Tessama raszt rendelte, kit az egykor oly ha
talmas Taitu császárné mellőzésével a kormány
ügyek vezetésével is megbízott. Ezzel azonban a
szélütött, tehetetlen Menelik csak felköltötte az
udvartól elűzött császárnénak és öccsének, Ollie
rasznak boszúját, kik fegyveres kézzel készülnek
Jeasszutól elvitatni a trónt.
Földrajzi irodalom. J. Ludolf, História Aethiopia, 1681; Bruce,
Travels in Abyssinia, Edinb. 1790; Valentias & Salt, Voyage to
Abyssinia, London 1814; Rüppel, Reise in Abyssinien, Frank
furt 1840; Combes u. Tamisier, Voyage en Egypte etc, Paris
1838; Kattes, Reise in A., Stuttgart, 1838; Isenberg & Krapf,
Jonrnals in Shoa, London. 1843; Krapf, Reisen in Ostafrika,
Tübing. 1858; Lefebvre, Voyages dans l'A, Paris 1845—48 ;
Ferret & Galinier, Voyage en A., Paris 1847; Munzinger, Ostafrikan. Studien, Schaffhausen 1864; Heugíin, Reise nach A.,
Jena 1868; Brehm, Habesch, Hamburg 1863; R. Andree, A,
Leipzig 1869; Rohlfs, In A., Bremen, 1869; Plowden, Travels
in A., London 1868; Girard, Voy.en Ab., Cairo 1873; Rohlfs,
Meine Mission nach A., Leipzig 1883; Matteucci, A., Milano
1880; Vigoni, A., Mii., 1880; Stanley, A visit to A., London 1881;
fíartmann, A., Leipzig 1883; Cecehi, Dal Zeüa al Caffa, Roma
1887; Paulitschke, Somai, Galla und Harari, Leipzig 1888.
Massaja, 35 anni in A., Milano 1886—1891,7. köt.; Portai G. H
My mission to Abessynia London 1891; Mtinzenberger E. F. A
Abessinien und seine Bedeutung fiir unsere Zeit, Freiburg 1892
Costi, Storia d'Etiopia, Milano 1890; Mantegazza V., DaMassau
a Saati; spedizione del 1888 in Abissinia, Milano 1888; Smith Ha
Trough Abyssinia, London 1890 ; Rohlfs G., Abessinien-Aethio.
pien, Geogr. Rundschau, 1890. XIII. 13. 1.; Borelli J., Éthiopie
Meridionale, Paris ; 1890 ; Dove Kari, Kultnrzonen von NordAbessinien, Gotha. Beccari, Rerum Aethiopicarum Scriptores
Occidentales inediti a saeculo XVI. ad XIX., 5. köt. Róma
1903—7 ; Skinner, Abyssinia of To-Day, London 1906 ; Jean
Duchesne-Fournet, Mission en Éthiopie, Paris 1909. Ennb
Littmann, Pnblications of the Princeton Expedition to A. 2 k.
Leyden 1910. Faitlovitch J., Quer durch A. Meine II. Reise
Berlin, 1910.
Történeti irodalom. Bent, The sacred city of the Ethiopians,
travel in A., London 1893., 2. kiad. 1696; Glaser E., Die
Abessinier in Arabien u. in Afrika, München 1895; Luzeux,
Etudes critiques sur la guerre entre l'Italie et l'Abyssinie,
Paris 1896 ; Milani, Le armi italiane in A., Milano 1896 ;
Du Churand, Carta dimostrativa della Etiópia 1:1.000,000,
Róma 1896 ; Münzenberger, A. und seine Bedeutung für
unsere Zeit, Br.-Freyburg 1892 ; Vanderheym, Húsz hónap
Menelik udvarában, ford. B. K., Budapest 1899; Gleichen
gróf, With the mission to Menelik, London 1898 ; Schindler, Die abess. Armee des Njegus Menelik, Troppaul898;
Roux, Mónélik et Nous, Paris 1901; Vivian, Abyssinia,
London 1901; Wellby, Twixt Sirdar and Menelik, n. o.
1901; Wylde, Modern Abyssinia, u. o. 1900; Patriarchae
Alph. Mendez S. I., Expeditionis Aethyopicae libri IV.
(Rerum Aethyopicarum Scriptores), 2. köt., Róma 1908—9.
Kiadta Beccaro C. jezsuita ; Berkeley, Campagin of Adowa
and rise of Menelik, London 1902 ; Mórié, Histoire de
l'Éthiopie, Paris 1904, 2. köt.; Wollbrecht, lm Reich des
Negus Negesti Menelik, Stuttgart 1906 ; Rosen,Einedeutsche
Gesandtschaft in A., Leipzig 1906; Hentze, Ám Hofe Meneliks, 2. kiad. Leipzig 1908; Bossetti C, Storia diplomatica
deli' Etiópia durante il regno di Menelik II., Torino 1910.
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áll. Újév napja, vagyis a Maszkaram hó elseje a
júliusi év augusztus hónapjának 29-ére esik.
Abevega, 1. Azbuka.
Abgar, általános címe az osroenusi birodalom
uralkodóinak. E birodalom Mezopotámiában fe
küdt, szókhelye Bdessa volt. Az Orhoj bar Chevjo
által Kr. e. 137-ben alapított dinasztia tagjai kö
zül legnagyobb nevezetességre tett szert a 14-ik,
A. Uchomo (fekete). Ez ugyanis hosszas betegségé
ben külön követtől levelet küldött Krisztushoz,
melyben kéri, hogy jöjjön hozzá és gyógyítsa őt
meg. Krisztus válaszában kijelenti, hogy nem me
het el hozzá, mert neki Zsidóországban kell tel
jesítenie mindazt, amiért küldetett és azután viszszatérnie ahhoz, aki őt küldötte. Mihelyt ez azon
ban megtörtént, elküldi hozzá egyik tanítványát,
hogy őt meggyógyítsa és vele és övéivel az éle
tet közölje. Chorenei Mózes szerint (Hist. Armen.
II. 30) lenyomott arckópét is megküldött© neki.
(Ezt az arcképet előbb a római Szilveszter-templom
ban őrizték, jelenleg a vatikáni könyvtárban van;
de Genuábau is van egy hasonló; mindkettő hite
lességének vannak védői.) Gelasius pápa a két
levelet apokrifnak nyilvánította. — Az A.-Jcépek a
legrégibb Krisztus-képek s a hagyomány szerint
amaarckóp-lenyomatutánkészültek,melyetállítólag Krisztus maga küldött A.Uchomónak.Ezek a ke
leti egyház tulajdonai s a római Veronika-képekkel
ellentétben fájdalommal teli, sötét kifejezésüek.
Irodalom. W. Grimm, Die Sage vom Ursprung der Christusbilder, Berlin 1843 ; Lipsius, Die edessenische Abgar-Sage,
Brannschweig 1880: Cornely, Historica et eritica introductio
I., 212; Matthos, Die edessenische Abgar-Sage anf ihrö
Fortbildung untersncht, Leipzig 1882; Tixeront, Les origines de l'église d'Édesse e t l a légende d'A.. Paris 1888;
Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd., 1., 2.
HSlfte, Leipzig 1893.

Abhorrers (ejtsd: eborersz) a. m. útáiók, irtózok.
így nevezték II. Károly alatt az angol royalista pár
tot, mivel az ellenzéktől, néppárttól, az ú. n.petitioners (kérvényezök)-től minden engedményt meg
tagadott.
Ab Hortis, 1. Angustini ab Hortis.
Abiad (Basz A.), hegyfok, Tunisz legészakibb
pontja, 1. Blanco.
Abi-Cebrol, 1. Avicébron.
Abich, Wilhelm Hermann, német geológus
és utazó, szül. Berlinben 1806 dec. 11., megh.
Grazban 1886 jul. 2. 1842-ben az ásványtan ta
nára lett Dorpatban, 1853-ban a pétervári aka
démia tagja. 1877 óta Bécsben élt. Beutazta a
Kaukázus vidékét, az örmény fensíkot és Perzsiának északi részét. Főbb munkái: Über die
geologische Natúr des armenischen Hochlandes
(Dorpat 1843); Beitrage zur Palaontologie des
asiatischen Éussland (Petersb. 1858); Vergleichende geologische Grnndzüge der kaukasischarmenischen und nordpersischen Gebirge (u. o.
1858); Über eine im Kaspischen Meer erschienene Insel, nebst Beitrágen zur Kenntniss der
Schlammvulkane der Kaspischen Region (u. o.
1863); Geologische Beobachtungen auf Reisen
.zwischen Kur und Araxes (Tiflis 1867); Geolo
gische Forschungen in den kaukasischen Landenro
(Wien 1878—87, III. köt.). Halála után jelent meg:
Geologische Fragmente (Wien 1887); Aus Kau
kasischen Landern (Wien 1896, II. köt). Az Abichit ásványt tiszteletére neveztek így el.
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Abicbit (ásv.), az arzeniátok osztályából: rézhidroarzeniát, (CuOH)„As04. Sötétzöld, gyöngyház-üvegfényü, az éleken áttetsző, karca kékes
zöld. Egyhajlású apró oszlopos kristályokban kris
tályosodik ; sokszor képez félgömbös sugaras hal
mazokat, amiért sugárércnek is nevezik. A ferde
véglap szerint tökéletesen hasad (innen a Klinoklasz elnevezés). Más rézércek társaságában Cornwall több helyén, Devonshireben Tavistock és
Szászországban Saida mellett fordul elő.
Abidosz, 1. Felső-Egyiptom egyik legnevezete
sebb városa volt, az ó-ogyiptomi Ab-du, az alvi
lági Ozirisz szent városa, a Nilus balpartján, a
mai Arabat-el-madfúne mellett. Itt mutatták Ozi
risz «igazi» sírját, ahová a jámbor zarándokok
ezrei vándoroltak, hogy ott imájukat végezzék.
A jobb módú egyiptomiak még a római korban is
szívesen temetkeztek A.-ban. Itt két nagy tem
plom állott: a nagy Szethosz-templom és ettől 200
méternyi távolságban a II. Ramszesz építette
Memnonium, amelynek termében 1818-ban az
«abidoszi íáraíytáblah> neve alatt ismeretes
egyiptomi királylajtsromok egyikét találták (most
a British museum-ban). A másikat, amely sokkal
jelentékenyebb, 1864-ben I. Dümichen, strassburgi
egyiptológus I. Széti templomának egyik össze
kötő folyosóján fedezte fel. Ez elsőrendű neveze
tességű okirat; 76 király nevét tartalmazza Menától, a birodalom alapítójától, n. Ramszesz fáraóig,
s így lehetővé teszi, hogy a história fonalát már
ott vegyük fel, ahol más emlékek hiányában el
veszett volna számunkra. Az abidoszi Széti-templomon még a művészettörténész is sok figye
lemre méltó, érdekes mozzanatot talál. A templom
domborművei, különösen a szanktuáriumé, az
egyiptomi szobrászat legjobb alkotásai közé tar
toznak. Az abidoszi romok első tudományos ki
ásása Mariette vezetése alatt ment végbe. V. ö.
A. Mariette, A., Descriptions des fouilles exécutées sur l'emplacement de cetté ville (Paris
1869—80); E. Amélineau, Les nouvelles fouilles
d'A. (Paris 1899—1902, Hl. köt.); W. M. Flinders
Petrie, Excavations of A. (London 1902) és u. a.,
A. (London 1902—04. HL köt.); Mahler E. Ókori
Egyiptom (Bpest 1909). — 2. A., ókori város Miziában, Kisázsiában, a Hellespontus legszűkebb (1350
m.) helyén. A mai Nagara-erőd mellett, CsanakKaleszitöl északra. Már Homeros is említi. A. híres
Xerxes hadi szemléjéről éshatalmashídépítéséről
(480 Kr. e.); itt kelt át Nagy Sándor (334) Ázsiába.
Hero és Leander mondájának színhelye. Lord
Byron is itt úszott át a tengeren.
A b i e s , jegenyefenyő (nfiv.), a fenyők génusza,
melynek mintegy 25 faja él az északi félgömb
trópusokon kivüli tájain. A. pectinata, közönsé
ges jegenyefenyő, középhegységeink legelterjed
tebb fenyője, mely magas hegységeink alsóbb ré
gióiban is uralkodó. Az É.-i Kárpátokban mintegy
400—1200 m., a déli Kárpátokban, 600—1400 m.
t. f. magasságok között alkot erdőségeket. 4—500
éves kort elérve 50—60 m. magasra és tövén
2—3 m. vastagra is megiiő. Fája értékes, miért
is erdészetileg igen fontos faj. Jellemző sajátsága,
hogy csavarosán elhelyezett egyenkint álló tűlevelei, fésűsen, két oldalra állók; alsó oldalukon
két fehér csík látható. Tobozai felfelé állók, mag-
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éréskor széthullok. Parkokba és kisérletképen
erdőbe is ültetik nálunk az A. Nordmanniana
fajt, mely a Kaukázus hegységeiben s a Krim fél
szigeten honos. Az A. balsamea északamerikai
fa; a kanadabalzsamot szolgáltatja. A. pinsapo,
Spanyolország és Északafrika hegységeinek fe
nyője.
A b i e t a c e a e , növénycsalád, 1. Fenyőfélék.
Abietin, gyantaszerű anyag. A sűrű terpentin
és a kanadai balzsamnak vízzel való desztillálásakor visszamaradó tömegből kapják. Szaga és íze
nincsen. Vizben nem, de borszeszben ós éterben
bőségesen oldódik; hevítve színtelen olajszerű
folyadékká olvad, amely a kihűléskor kristályosan
megmered. Kémiai szerkezete alig ismeretes.
Abietinsav, tulajdonképen gyűjtőneve a gyan
tákban előforduló savaknak, de közönségesen a
kolofóniumból előállított, annak főalkotó részét
tevő,C18H2JCOOH összetételű gyantasavnak a
neve. Az A. színtelen, kristályos vegyület. He
vítve kb. 150°-on megolvad. Alkohol, kloroform,
úgyszintén benzol bőségesen oldja. A bőrre izgatólag hat.
Abietit, a fésűs fenyő leveleiből kristályosított
anyag. Képlete: C6HsOs.
Abii, már Homeros említette szkltha nép, mely
Nagy Sándornak hasznos szolgálatokat tett. Strabo
már csak nomád népként ismeri messze É.-on,
az Imaeus körül. Ammian, Marcellinus Hyrkaniában keresi hazájukat. A. gyűjtő néven hihetőleg
a Kirgiz-sivatag és a szemipalatinszki kerület
turkesztán törzsei értendők.
Abilene (eitsd ebbiiini), 1. a Texas-Pacific vasút
mentén fekvő város Texas államban (1900), 3411
lak. — 2. Dickinson grófság fővárosa Kansasban.
Vasúti csomópont, (1900) 3500 lak.
Abimelech, több flliszteus királynak neve, akik
Gerárban székeltek. A Szentírás az Ábrahám ós
Izsákról szóló elbeszélésekben említi A. flliszteus
királyt, aki a pátriárkákkal szövetséget köt. Az A.
nevet viselte Gideonnak egyik fia is, aki 70 testvé
rét megölette, hogy az uralmat magának bizto
sítsa, de egy lázadás alkalmával szintén meg
ölték.
Ab I m p e r a t o r e et R e g e (lat. a. m. a csá
szártól és királytól), a kir. kabinetirodában hasz
nálatos jelzés, melyet a beadvány külső oldalára
írnak s az a hatálya, hogy az illetékes minisz
térium a beadványt tárgyalja és alsóbb hatósá
gainak meghallgatása után teszi mérlegelés tár
gyává. (Kis kézjegy). L. Legfelsőbb kézjegy.
Abina, 1. Talmud.
Abinc, 1. Tatárok.
Ab i u e i m a b u l i s (lat.) a. m. az első gyermek
kortól fogva.
Abingdon (ejtsd: ebbingd'n, latin: Abindonia), vá
ros az angolországi Berk grófságban, Oxfordtól 7
km.-re, az Ock ós Thames torkolatánál, (i9oo) 6480
lakossal, kik rozstermelésből és malátakészítés
ből élnek. Az angolszászok Cloveshoo-nak nevez
ték ; a VIII. században Offa merciai királynak volt
itt palotája. A VII. században alapított apátság
ból (neve is innen) csak jelentéktelen romok ma
radtak meg. Közelében Sunningwell falu templom
tornyán Bacon Roger csillagászati megfigyelése
ket tett.
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Ab i n i t i o (lat.) a. m. kezdettől fogva; ab
initio nullum semper nullum, azt jelenti: ami
kezdetben semmis, az mindig semmi marad.
Ab i n s t a n t t á a b s o l u t i o (bj.), fölmentés a
vád alól bizonyítékok elégtelensége miatt. A régi
nyomozó perben helye volt akkor, midőn a terhelő
adatok nem voltak ugyan elegendők a vádlott bű
nösségének megállapítására, de viszont teljesen
erejüket sem vesztették. Az ily módon gyanú alatt
maradt vádlottat — mivel őt a törvény értelmé
ben büntetni nem lehetett, — rendkívüli, habár
enyhébb, de megbélyegző büntetéssel sújtották.
Ez az embertelen intézmény a régi törvényes bi
zonyítási rendszernek szülötte. A bizonyítékok
szabad mérlegelésének elvét hirdető magyar bp.
(324. §-ában) kimondja, hogy ((bizonyítékok elég
telensége vagy meg nem állapíthatása miatt való
felmentésnek nincs helye.a
Ab intestato„(lat.) a. m. végrendelet nélkül.
A. örökösödés, 1. Örökösödés.
A b i o g e n e s i s (generatio aequivoca v. spontaneaj a. m. ősfejlődés (1. o.), hibásan ősnemzés.
Abiologia (gör.) a. m. anorganologia (1. o.).
Abipon, egykor hatalmas indus törzs a Vermejo és Parana folyók mentén (La Plata), mely
mint bátor és vitéz lovas nép a délamerikai lovas
indus törzsek egyik kiváló típusa. A múlt század
ban még 5000-en voltak; ma kihalóban vannak.
Mai utódaik békés földmívelők és kertészek Santa
Pé vidékén. V. Ö.: Dobrinlwffer, História de
Albiponibus (Wien 1783); Martius, Beitráge zur
Bthnographie und Sprachenkunde Amerikás (Leipzig 1867).
A b i n - i t a t i o , 1. Ingertelenség.
Abisszikus. A föld legnagyobb mélységeire,
azaz a belsejére vonatkozó elnevezés; (a(3va<jo<; =
igen mély).
Abisszinia, 1. Abesszínia.
Abisszo-dinamikus tüneményeknek nevezik
általában a föld belső melegétől eredő vulkánikus,
plutonikus tüneményeket, u. m. vulkáni kitörések,
gőz- és lávakiáramlások, hőforrások, földrengés,
diszlokáció, emelkedések ós sülyedések stb.
A b i t n r i e n s (lat.), az érettségi vagy más záró
vizsgálat letétele után az iskolából távozó tanuló.
Abiuret anyagok, azok a fehórjebomlástermékek, melyek már a biuret reakciót (1. o.) nem
adják. Ilyenek keletkeznek a fehérjékből a pancreasnedv hatása alatt. L. Fehérjeemésztés, Fe
hérjék.
Abizumi, japán kikötő, 1. Ebizuminato.
A b j n d i c a t i o (lat.) a. m. törvényes megtaga
dása, bírói meg nem ítélése valaminek.
A b j u r a t i o (lat.) a m. eskü alatt való eltagadás, leesküdés.
Abkházia, orosz tartomány a kutaiszi kor
mányzóságban, a Kaukázus délnyugati lejtőjén,
a Fekete-tenger partján, az Ingur, Kodor és Bszib
folyók közt. Területe 7315 km2. Lakosainak száma
42,000, akik közül csak 14,000 abkház, a többi
kevés kivétellel mingréliai. 1864-ben ós 1878-ban
mintegy 32,000 abkház vándorolt ki Törökor
szágba ; a tartomány ma sokfelé rom és puszta
ság. Völgyeiben a gabona mellett megterem a
szőllő, füge, gránátalma; kiviteli cikk a méz,
viasz, fa, nevezetesen a puszpángfa. Főhelye Szu-
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hum-Kalé. A XI. századig önálló állam volt, ön
állóságának bizonyos megtartása mellett ekkor
Georgia uralma, a XV. században török fenhatóság alá került; a XVIII. század elejétől fogva
Oroszország védelme alá helyezték magukat feje
delmei. 1829-től fogva Oroszország fokozatosan
tért foglalt, előbb a tengerpartot, 1837—42 közt
a belső részt is bekebelezte, de csak 1864. birta
teljesen leverni, s ettől fogva kezdődött a moha
medánok nagyarányú kivándorlása. Ma is van
külön névleges fejedelme, aki főtiszti rangot visel
az orosz hadseregben.
Abkházok, a Fekete-tenger melletti Ábkházia
1. o.) törzslakói, akik magukat abszua v. abszue
néven hivják, a cserkeszek aszegá-nak, a georgiaiak bszib-nék nevezik. A cserkeszek rokonai;
de testalkatra nézve ós társadalmi szokásaikban
is különböznek tőlük. Termetük közepes, szikár,
színük sötétbarna, hajuk fekete; alattomosak,
kegyetlenek, boszuállók. Földmívelő nép. A VI.
században lettek keresztények, de az ozmán ura
lom alatt a XV. sz.-ban a mohammedán vallásra
tértek át. A XVIII. sz.-ban körülbelül 125,000-en
voltak, de miután Oroszország teljesen leigázta
őket, 1864-től fogva tömegesen vándoroltak ki
Törökországba, s ma 65,000-re becsülik számukat.
Abláció voltaképen annyi volna, mint a mállott
kőzetrészeknek elhordása a víz és a szól által,
tehát eltakarításuk arról a helyről, ahol képződ
tek ; mivel azonban erre a fogalomra már meg
van a denudóció, ill. defláció (1. o.) általánosan
használt kifejezés, az A. szót a glecser-olvadás megjelölésére használják a geográfusok. Ama
hó- és jégmennyiség eltűnését értik alatta, mely
egy bizonyos idő alatt a napsugarak, meleg levegő
és eső hatására a glecserek felületéről leolvad.
Az orom hóterületón évenkint átlag 1 méter vas
tag réteg olvad el, a glecser középmagasságában
2—2-5 m. ós a glecser alján 3—3-5 m. A glecserre eső nagyobb kőtörmelékek az alattuk levő
jeget védik az A. ellen, de az apróbbak (homok
stb.) az által, hogy belefagynak a jégbe, siettetik
az olvadást. Nyáron több jég olvad el, mint amenynyi a szaporulat, télen megfordítva több jég kép
ződik, mint amennyi A. útján pusztul. — A. az
orvostanban a. m. ártalmas anyagok eltávolítása
a testből; a sebészetben a. m. amputáció v. exartikuláció.
Abláció-elmélet szerint a lopás csak akkor te
kinthető bevégzettnek, ha a tolvaj a lopott dolgot
már helyéről elvitte és biztonságba helyezte. A
kontrektáció elmélete szerint ahhoz, hogy a lopás
bevégzett legyen, elégséges a tárgyhoz való hozzányulás. B két szélsőség (elvitel és hozzányulás el
mélete) között van az apprehenzió elmélete, mely
hez a magyar btő törv. is csatlakozott s mely sze
rint a lopás be van végezve, ha a tettes a dolgot
másnak birtokából v. birlalatából elveszi.
Ablak. Beüvegezett nyilas egy épület külső főfalában,f őleg hogy a világosság a belső helyiségekbe
hatolhasson. Természetes szellőzés céljaira is szol
gál. Nagysága, alakja rendeltetésétől, az alkal
mazott stílustól, az égtájak fekvésétől s a tervező
építész ízlésétől függ. A történelmi stílusok korá
ban az A. az épület homlokzatán szimmetrikus el
helyezést nyert s többé-kevésbbé díszes keretezés
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sel, felső részén párkánnyal v. gazdag koronázattal látták el. A modern építészet erre nézve sza
bályt nem ismer. Egymás mellé helyezett két v.
több A.-ot kapcsolt vagy ikerablak-wk nevezünk.
A csúcsíves építészet az A.-okat élesen tagozott,
többnyire kőből faragott keskeny szárakkal és ívszeletekből összetett geometriai alakzatokkal éke
síti, mely diszítményeket mért-műnek (1. o.) ne
vezzük. A csúcsíves és román építészet kerek A.okat is alkalmaz — különösen a templomok hom
lokzatán, melyeket ablakrózsának, vagy jobban:
kerékablaknak hívnak (1. o.). — Éghajlat és az A.
rendeltetése szerint használunk külső (egyszerű,
szimpla) vagy külső-belső (dupla) A.-ot. A külsőbelső A. közt levő légréteg mint rósz hővezető
szerepel. Az A. nyitható részét szárnynak nevez
zük. A szárnyak az A.-tokra vannak mozgatha
tóan erősítve, a tok viszont a falnyílásban nyer
szilárd elhelyezést. Megkülönböztetünk egy vagy
több szárnyú, kifelé vagy befelé nyíló, tolós, forgó
ós bukó A.-ot. Az A. teljes elkészítéséhez elsősor
ban annak építészetileg elkészített rajza szüksé
ges, melynek alapján a dologi kivitelt a különböző
iparosok végzik (kőmíves, kőfaragó, asztalos, la
katos, mázoló és üveges).
Az A. kőmívesmunkája. Ide tartozik az A.-káva,
az A.-szemöldök és az A.-könyöklő elkészítése. A
káva az a része az A. falazásának, melyhez az ab
laktokot illesztik, függőleges állású; az A.-szem
öldök a felső befejező rész, mely lehet horizontáli
san, szegment-, csúcs- v. félkörívben falazva. Az
A.-könyöklő az a falazat, mely az A.-nak asztalos
munkáját (a tokot) alulról tartja és az A.-nyílás
szélességében oly magasra lesz falazva, hogy azon
kikönyökölni lehessen.
Az A. asztalosmunkája. Ez, a most leginkább
alkalmazott befelé nyíló ablakoknál áll: A.-tokból,
mely a kávához illeszkedik és az A.-szárnyakból
v. rámákból, mely utóbbiakba kerül az üveg. Ha
az ablak külső-belső, a kettő között van az A.bélés vagy falborítás. Az A.-on bejövő világosság
teljes vagy részleges elzárására szolgálnak a zsa
luk, a rolók vagy az A.-táblák (spaletták), melyek
egyszersmind a nyári hőség — vagy betörések
ellen is védelmet nyujtanak.Ujabbanmodern, nagy
üzletházak kirakataikat vasredőnyök (rolók) al
kalmazása helyett betörés ellen biztosítják. Az A.
asztalosmunkája többnyire puhafából készül. A tok
erdei v. vörösfenyő, a bélés lucfenyő. A szárnyak
borovi fenyőből, ritkán tölgyfából készülnek.
Az A. lakatosmunkája. Ide tartoznak: a pad va
sak, melyek az A.-ragasztót a kávához erősitik;
a sarokpántok, melyek az A.-szárnyak sarkait fog
lalják össze; a forgópántok, melyeken a szárnyak
forognak, és végre az ablakzárak számtalan nemeit
nyelves fordító, kallantyus zár, kormányos zár,
reteszes zár, kerekes zár (bascule-zár), spanyol zár
(espagnolette-zár). A lakatosmunkához tartoznak
még a különböző ütköző és fogó-gombok, kilincsek,
az A.-kitámasztók stb. Az A. mázolómunkáját 1. a
Mázolómunkák címszó alatt.
Az A. beüvegezéséhez egyszerűbb kivitelű mun
káknál, u. n. raktárüveget, nagyobb táblák és jobb
minőségű munka esetén u. n. 4/4-es v. 6/<res szolinüveget, előkelő építkezésnél vagy nagy méretű
(kirakat) A.-oknál u. n. tükörüveget használunk.
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Ez utóbbi 6—12 mm. vastag, csiszolt üveg, az
előbbiek 1—í mm. vastag fúvott üvegek.
Az A. történelmi fejlődése. A keleti népeknél, az
előtt is éppen úgy mint most, az A.-ok nem az ut
cára, hanem inkább az udvarra nyíltak, finom mivű
fa- v. kőrácsokkal díszítve, és zsalukkal, táblákkal
voltak elzárhatók. A khinaiak finom, lakkozott szö
vettel, vékony szarulemezekkel v. csiszolt osztrigadarabokkal látták el A.-aikat, mlg a rómaiak
Mária-üveggel, vékonyra csiszolt acháttal, Kr. u.
a II. sz.-tól kezdve szintén szaruval zárták el.
Pompejiben ugyan találtak táblás üvegdarabokat,
de ebből még nem következtethető bizonyossággal,
hogy azok A.-ban tettek volna szolgálatokat. Kr.
u. a IV. sz.-ban említ toursi Gergely legelőször
színes üveghői készült templomi A.-okat. A VII.
és VIII. sz.-ban angol főpapok Franciaországból
hozatnak üvegeseket és ugyancsak a VIII. sz.
végén helyezik el a lateráni templom üveg A.-ait.
Magánhazakban a XII. és XIV. sz.-ban kezdették
Francia- és Angolországban az A.-ok üvegezését,
és e szokás innen terjedett lassan tovább úgy,
hogy Aeneas Sylviusnak Bécs városában még
1458-ban is feltűnik a sok üvegezett ablak. Ná
lunk meglehetős későn honosodott meg az A.-ok
beüvegezése, és az olajos papir, Mária-üveg, vá
szon stb. A.-ok még sokáig használatban voltak
akkor, mikor Nyugat-Európában az A.-okat már
régen üvegezték.
Ablakadó, 1. Házadó.
Ablakjog, szolgalmi jog (1. Szolgalom), melynél
fogva valamely épülettől a világosság és a levegő
el nem vonható. Általános szabály, hogy a tulaj
donos a tulajdon szabadságából kifolyólag jogosítva
van saját házának falán bárhol ablakot nyitni, te
kintet nélkül arra, vájjon ez a szomszédra nézve
kellemes-e v. sem; viszont azonban a szomszéd
jogosítva van saját telkén szabadon építkezni,
még ha ez által a nyitott ablaktól a kilátást el
is zárja, a világosságot s levegőt elvonja. Az erre
vonatkozó jogosítványok gyakorlásának megszo
rítása szolgalom alapítása által érhető el. A telek
tulajdonosa szolgalmi jogot szerezhet a tekintet
ben, hogy az épület tulajdonosa a szomszédos te
lekre ablakot ne nyisson, az épület tulajdonosa
viszont abban az irányban korlátozhatja — szol
galom útján — a szomszédos telek tulajdonosát,
hogy ez minden oly cselekménytől tartózkodjék,
mely az ablaknyílás létesítéséhez fűződő érdekkel
össze nem egyeztethető. Szorosabb értelemben az
a szolgalom, amelynél fogva valakinek idegen v.
közös falban lehet ablaka. Az A. csak világos
ságra és levegőre ad igényt, a kilátást gátló cse
lekmények abbanhagyása csak akkor követelhető,
ha a szolgalmi jog erre nézve különösen megszereztetett.(V.ö. polg. tkv. terv. 697—699. §§; osztr.
polg. tkv. 488. §; Code civil 676—677. c.)
Ablakos, házaló-iparos, aki az ablakrámába az
üveget bemetszi; nálunk leginkább tótok űzik ezt
az ipart.
Ablakos kötés, oly rögzítő kötés, melyen a seb
nek (nyilt törés) v. tályognak kezelése miatt nyí
lást (ablakot) készítünk.
Ablakosság, gabonáé, 1. FogMjasság.
Ablakos virágok (növ.), olyan, többé-kevésbbó
zárt virágok, melyek virágtakarójában egy vagy

Ablaktálás

több áttetsző részlet van, és ezeken át fény jut
a virág üregébe. A virág belsejébe jutó rovarok
ez ablakocskák felé törekedve, a magukkal hozott
virágport az ablakocskák közelében levő bibéhez
dörzsölik. Pl. a mi virágaink közül a rigó-pohár
(Cypripedihim. calceolus LJ.
Ablakragasz, 1. Ragasz.
Ablakrózsa, 1. Kerekablak.
Ablaktálás (összeforrasztás), 1. A gyümölcs
fák nemesítésének egyik módja, amely valamennyi
gyümölcsfánál alkalmazható ugyan, de rendesen
csak akkor alkalmazzák, ha valamely gyümölcs
fánál egyéb nemesítés nehezen fogamzik, pl. a
fekete szedernél (Morus nigra), továbbá a diófá
nál. Az A.-t nagyon jól lehet használni a különféle
alakú gyümölcsfák kifoltozására is; ott, ahol va-

A

B
(i. ábra.)

CB
(2. ábra.)
Ablaktálás.

E
(3. ábra.)

lamely ág hiányzik, a fa egyéb fölösleges hajtá
sai közül egyet odahajlítunk s vele összeforraszt
juk. Az A.-t lehet már levelét elhullatott galylyal, azonkivül zöld gallyal is eszközölni. Lénye
gesen eltér a nemesítés e módja a többitől azáltal,
hogy ennél a nemes gally összefüggésben marad
az anyanövénnyel s ettől csupán hozzáhajlíttatik
a nemesítendő anyatőhöz, s az elválasztás csak
a teljes összeforradás után (néha 2 év múlva) esz
közöltetik. Levelét elhulla
tott gallyal az A.-t kora tavasszal.mielőttanövénynedv
keringésbe jönne, szokás vég
rehajtani a következő módon.
Az alany benemesltendő he
lyén a kérget ab hosszában le
hántjuk egy kis fával együtt
(1. ábra A); ugyanilyen vá
gást teszünk a nemes gallyon
is (1. ábra B, cd); az utóbbin
a vágással átellenes oldalon,
lehetőleg a vágás közepének
megfelelő helyen egy rügynekfep kell lennie {2. ábra C).
Ha ez megtörtént, az alanyt és Abiaktáiás. (4. ábra.)
a nemes gallyat a vágás he
lyén egyesítjük, ügyelve arra, hogy az alany kér
gének felszíne a nemes gally kérgének felszínét
takarja; egyesítés után hánccsal jó erősen össze
kötjük az A. helyét (2. ábra D). Zöld galylyal az A.-t a következő módon készíthetjük el.
Az alanyon (3. ábra E) a-nál és ö-nél egy-egy ke
resztmetszést s ezektől egy-egy hosszmetszést ké
szítünk a fáig s azután a kérget kifejtjük. Az így
elkészített zöld gallyról is lefejtjük a kérget eb
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irányban (4. ábra); a eb vágással szembefekvő
oldal közepén az alanyhoz hozzáhajtjuk a nemes
fa egyik zöld gallyát s ott, ahol ez az alany kivá
gásához ér: egy rügynek (a) kell lennie. A zöld
gally vágási helyét az alany kivágására illesztjük
s a kötést az előbb leírt módon alkalmazzuk. Mivel
a nemes gallyat
egész a teljes öszszeforradásig az
anyanövóny táp
lálja, az A. nagyon
könnyen megfogamzik. Az A.
ápolása abban áll,

AMaktálás. (5. ábra.)

hogy 'a kötést időnként, nehogy bevágja a fát,
meg kell lazítani; a nemes részt az A. alatt csak
akkor választjuk el az anyanövénytől, ha már az
összeforradás teljes.
2. A., egyikmódja annak a védekezésnek,melyet
Franciaországban
alkalmaztak a füloxera pusztításai
ellen. Minthogy a
fllloxerának ellen
álló amer. szőllővesszők egyszerű
meghonosítása
nem járt a kivánt
eredménnyelniegkisérelték az euró
pai és amerikai
szőllőfajok összeházasításátEnnek
egyik módja az A.
Kétféle A.-t különböztetnekmeg:
1. venyige-A.-t, 2.
zöld A.-t. 1. A ve
nyige-A.-t hasz
nálhatják még jó
erőben lévő euró
paiszőllőknek ojtványszőllőkkó
való átalakítására.
Az eljárás a kö
vetkező : az euró
pai tőkesorok kö
Ablaktálás. (6. ábra.)
zé amerikai, a fll
loxerának ollentálló szőllőfajták gyökeres vesszőit
ültetik el, s mikor e vesszők a következő évben
erőteljes venyigét adtak, tavasszal a felszín köze
lében ezekről, a venyigéknek az európai tőkék
felé álló oldaláról, a kérget és a háncsot úgy 3—7
cm. hosszúságban lefejtik. Az európai tőkén kivá
lasztanak szép két erőteljes venyigét s ezek egyi-
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két jobbra, másikát balra odahajlítják az amerikai
venyigékhez. Az európai venyigékről azon a he
lyen, ahol érintkeznek az amerikaiak lehántott he
lyeivel, a kérget és a háncsot épp úgy lefejtik, s a
két venyigét most a lehántott helyeken összeillesz
tik, összekötik és ojtóviasszal bekenik. Ha az
összeforradás megtörtént, a köteléket feloldják s
az összeforradás helyén az európai venyigét simára
lemetszik. Ezzel az eljárással a régi tőkék sorkö
zeiben új tőkéket nyernek, amelyek gyökórzetét
amerikai szőllőfaj, föld fölött levő részeit pedig a
régi európai képezi. A régi tőkék később a talaj
ból teljesen eltávolíttatnak (1. 5. ábra). 2. Zöld A.
Ez új ojtványszőllők telepí
tésénél van használatban. A
rendes szőllősorokban elülte
tik az ellentálló amerikai faj
ták gyökeres vesszőit s ezek
mellé ferdén — az amerikai
felé hajolva — az ojtani
óhajtott európai fajták gyö
keres vesszőit. Ha a gyöke
res vesszők kihajtottak, ezek
hajtásait még zölden — úgy
júniusban — egymáshoz haj
lítják, az érintkezés helyén a kérget és a hán
csot lefejtik, a lefejtés helyén a hajtásokat össze
illesztik és pamuttal bekötik; ojtóviasszal ez eset
ben nem kell az A. helyét bekötni. A teljes összeforradásig az amerikai hajtást többször vissza
csípik, hogy az európai növekedjék erőteljesen.
Ősszel, ha az összeforradás teljes, az európai
gyökeres vesszőket mindjárt az ojtás alatt simán
levágják s gyökerestől a földből kihúzzák (6.
ábra). Az A.-nak még egyéb változatai is vannak,
pl. épp úgy amint a zöld A. leíratott, A.-t lehet
végezni akkor, midőn a hajtások már megértek (ve
nyigévé lettek); lehet az A.-t végezni továbbá az
európai és amerikai kétéves vessző tőgyökerein
is. Az A.-nak nagy előnye, hogy az alany és a
nemes rósz összeforradása majdnem biztosan be
következik, mig a szőllő egyéb nemesítés-módjai
nál nagy percentje a nemesítésnek meg nem fo
gamzik.
Abláncz patak, a Répcze jobboldali mellékvize,
Sopron és Vas vmegyék határán; 1233—1412.
közti okiratokban, mint Sopron vmegye egyik
völgye gyakran említtetik.
Ablaszt (gör.), «nem csirázó», «terméketlen)),
a növényteratológiának az az esete, midőn vala
mely szerv képződésének nagyon korai fejlődési
szakában akadály áll útjába, úgy hogy még rudi
mentális képződése sem jöhet létre. L. még
Abortus.
A b l a t i o (lat.) a. m. tolvajlás. L. még Abláció
és Abláció-elmélet.
A b l a t i o retinse, 1. Betinaleválás.
A b l a t i v u s (elvivő,, távolító), a latin (és szansz
krit) nyelvtanban a névszóknak az az esete, mely
a honnan kérdésre felel, pl. ex űrbe városból, a
me tőlem, de monte hegyről.
A b l a u t . így nevezik Grimm után a német
nyelvtanban a tőhangzó szabályos változását az
úgynevezett erős igéknél, pl. helfen segíteni, er
half segíte, er Jiat geholfen segített; binden kötni:
bánd, gebunden. Ez a hangváltozás megvan az

33 —

Ablegatus

összes indogermán nyelvekben, a latinban, görög
ben, szanszkritban is (pl. capio fogok: cepi fog
tam ; frango török: fregi törtem), s úgylátszik még
az ős-indogermán közösségből származik.
A b l e g a t u s (lat.) a. m. másodrangú követ,
rendkívüli pápai követ; a régi magyar ország
gyűléseken a távollevők képviselői, 1. ez utóbbira:
Absentium ablegatus.
A b l e p h u r i a (gör.), a szemhéjak veleszületett
hiánya.
A b l e p l i a r u s Fitz. (állat), a rövidnyelvü gyí
kok Gymnophthalmi családjába tartozó állatnem,
amely főleg Ázsiában van elterjedve. Európában
csak egy faja él, az A. pannonicus Gray (1. az
ábrát), amelyet a XIX. sz. elején Kitaibel fedezett
fel a budai hegyekben, de a Balatonmellékről,
Egerből és Kovácspatak környékéről is ismere
tes ; hazánktól kelet felé déli Oroszországon át
Perzsiáig, dél felé egész Görögországig el van
terjedve. Hossza 8—11 cm., melyből éppen a
fele a farkára esik; a him hosszabb, mint a
nőstény. Teste nyúlánk, karcsú; lábai gyen
gék ; hátának alapszíne a fiatalokon sárgás bronz-

Ablepliarus pannonicus.

színű, az öregebbeken szürkés grafitszínbe hajló.
Hátán rendesen hosszantfutó sötétebb szalag s
mellette 1—1 pontsor látható. Oldalát sötétbarna
szegély díszíti. A fej oldalán a madarak kantár
jához hasonlóan egy-egy bamafekete csík halad
a szemeken át és folytatódik az oldalak barna sze
gélyébe. Hasának oldala kékes vagy szürkés fehér.
Fogságban szárnyatópett legyekkel, apró lisztku
kacokkal, sőt főtt marhahús apró darabkáival táp
lálva, évekig eltartható. Monográfiái leírását
Teschler György közölte. (M. tud. Akad. Math.
Term. tud. Közí., XX. köt., 5. sz., 1886.)
Ablepsia (gör.), 1. Vakság.
Ablián, 1. Csehfalva.
Ablocatio (lat.) a. m. bérbeadás.
Abluentia (lat.), 1. Hasliajtószerek.
Ablntio (lat., lemosás), kat. szertartási cselek
mény a szt. misénél, mellyel a miséző pap az
áldozás után mindkét keze hüvelyk- és mutató
ujját borral ós vízzel leönteti és ezt a bor- és vízvegyüléket (ablutio) magához veszi.
Abnaki, 1. Abenaki.
Abnegatio (lat.) a. m. tagadás.
Abnoba, Plinius, Tacitus, Ptolemaios szerint
Germania DNy.-i részén fekvő hegység, az u. n.
Hercyniai erdő vége, a Duna forrásaival. Ké
sőbbi nevei Silva Marciana v. Montes Rauraci: ma
Schwarzwaldnak hívják.
Abnormis (lat.) a. m. a szabálytól eltérő, rend
ellenes ; abnormitás, a természetes rendtől való
eltérése 'akár testnek, akár valamely természeti
tüneménynek
Abo (ejtsd: obo; finnül: Turku), Abo-Björneborg orosz-finn kormányzóság és prot. püspök
Révai Nagy Lexikona. 1. köt.

Abonnens

ség széhelye, az Aura mindkét partján, vasúttal,
(1905) 43,680 lak., Finnország legrégibb székesegy
házával. 1827 szept. 5-ón teljesen leégett, akkor
újjá építették. Finnország tengeri kereskedelmé
ben kiváló helyet foglal el. Az Aura torkolatánál
yan jíbohus vára, Finnország legrégibb erődé.
Abot 1157-ben a svédek egy finn falunak, Turkunak helyére építették, a XIII. sz.-ban püspök
séget kapott, mely 1817-ben prot. püspökséggé
lett. Abo 1^16-ig Finnország fővárosa volt. 1743
aug. 7-én Abohusban békekötés jött létre Orosz
ország és Svédország között, mely utóbbi Finn
ország egy részét átengedte Oroszországnak.
Ábo-Björneborg. Finnország 8 kormányzósá
gának egyike, a Bottenöböl mellett, (1905) 475,068
lak. 24,171 km* ter. Fővárosa Abo.
Abod, kisközség Borsod vm. edelényi j.-ban,
(1900) 666 tót és magyar lak., postával; u. t.
Szendrő.
Abod Mihály (ajtai), tanár. Szül. Szárazajtán
(honnan melléknevét kapta) 1704 szept. 29., megh.
1776 nov. 16-án. 1734—35-ben Franekerben ta
nult s 1735. onnan visszatérve, gr. Teleki Józsefnó
szül. Bethlen Katalin házában udvari pap lett.
1737-ben az enyedi iskola választotta meg a ke
leti nyelvek, régiségtan és történelem tanítására.
Bod Péter szerint enyedi tanár korában oly könyv
tárt szerzett az iskolának, hogy ahhoz hasonló
Erdélyben sehol sem volt. A könyvtárt gazdag
éremgyüjteménnyel is ellátta. Pedagógusi hirnevét latin nyelvtanával (Szeben 1744) alapította
meg, mely csakhamar közkeletű lett az erdélyi
iskolákban. Kéziratban maradt művei közül leg
nevezetesebb egy latin nyelven írt görög régi
ségtan.
Ábohus, 1. Abo.
Abolició (lat. abolitio) a. m. megsemmisítés;
jogi értelemben pertörlés, 1. o. ós Amnesztia.
Ábolicionisták (lat.),a> az északamerikai Egye
sült-Államokban azok, kik a rabszolgaság eltörlé
sén fáradoztak; b) a büntetőjogban a halálbünte
tés ellenei; c) 1. Prostitúció.
Abolma, község, 1. Bolmány.
A b o m a s n s (lat.), 1. Ojtógyomor.
Abomé (Agbomé), Dahomó királyság fővá
rosa, Felső-Guineában, az ország közepén a k. h.
2° alatt, 325 m. magasságban, 100 km.-re a part
tól, 20,000 lakossal. 1892. a franciák elfoglalták
és fölégették, de később ismét felépült s az újon
nan alakított A. királyság székhelye lett. L.
Dohomé.
A b o n i i n a b i l i s (lat.), utálatos; abominatio a.
m. utálat, átkozas.
Abondio, Antonio, olasz festő, szobrász és
éremmetsző, szül. 1538. Milanóban, megh. 1591.
Bécsben, mint II. Rudolf császár udvari festője.
Körülbelül 48 szignált és több szignálatlan érme
ismeretes, leginkább az osztrák császári ház tag
jairól. Festett arcképei kevésbbó jelentékenyek.
Abongo, afrikai négertörzs, 1. Babongo.
Abonnens a. m. előfizető, aki az előfizetéssel
járó jogokat megszerezte. Ábonnement (franc),
előfizetés a dolog élvezéséért a közönséges ár
leszállításával, pl. színháznál, hangversenynél,
könyvkölcsönzósnél vagy étkezésnél is. A.
suspendu (szórói-szóra: fölfüggesztett előfizetés)
3
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jelenti az előfizetők jogának esetleges felfüggesz
tését, pl. a szinháznál rendkívüli előadások alkal
mával. Az abonnálás egyszersmind kötelezettség,
melyet valaki egy folyóirat, hírlap vagy más, idő
közönként megjelenő irodalmi termék megrende
lése által elvállal, melynek azonban jogi szem
pontból tekintve alig van kötelező ereje, mert a
-legkisebb rendetlenség a szállításban, vagy elté
rés a kiadó által programmszerüleg igért módo
zatoktól, visszalépésre jogosítja a megrendelőt.
Könyvkereskedői szokás szerint az A. különösen
folyóiratokból annyit tartozik átvenni, amennyire
a legelső eredeti megrendelése szól s ha a kiadó
Ígéreteit nem teljesiti, az A. nem a közvetítő
könyvkereskedőtől követelhet kárpótlást, hanem
a vállalat kiadójától.
Abonnent, 1. Versenylovak
Abony, nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskún vni.
A.-i j.-ban, (1900) 2440 házzal és 13,529 magyar
lak. (közte 10,505 róni. kat., 2273 ref. és679izr.);
a járási szolgabírói hivatal széke, csendőrörssel,
kórházzal, takarékpénztárral, áll. polg. fiú- ésleányiskolával, Abonyi Lajos szobrával; vasúti állo
más, posta- és távíró-, telefonállomás ; van gőz
malma. Közelében vannak Mikelaka elpusztult
helység romjai. A község 1700 óta települt meg.
Termékeny határa 12,767 ha. A többször átala
kított barokk stilü kath. templom körülfalazott
magaslaton áll, a régibb, gót stilü templom helyén.
V. ö.: Forster-Gerecze, Műemlékek II.
Abonyi, 1. Árpád, szépirodalmi iró, szül. Barsszentkereszten 1865 szept. 11-én. Iskoláit és jogi
tanulmányait Kolozsváron végezte. Az irodalmi
körök figyelmét Füst c. elbeszélésével vonta
magára, mellyel pályadíjat nyert (Ország-Világ
1887). Novellisztikai dolgozatai, melyeknek főleg
drámai ereje hatott, ettől fogva gyors népszerű
ségre tettek szert. Első színművét A hírnév cím
mel 1887-ben a kolozsvári nemzeti színház mu
tatta be, ahol Mór herceg és György úr c. szín
műveit is előadták. Egyéb színművei: Nehéz
sebek (1889); A Zách-család (1895); A kápolna
(1898); Kuruc világ (1899); A mikolai biró(1901);
A gyermek (1908); Laczkovics kapitány (1909).
Regényei: Egy lángocska (Ország-Világ 1885);
A rajongó (u. o. 1890); Fülöp házassága (Szép
irodalmi Könyvtár 1891, X.); A Nagyasszony
(u. 0. 1892, 3. évf. III.); Forradalom (Magy. Hirl.
1892); A mammuth (1895); A második férj
(1895); A haldokló gladiátor (1898); A plivai
rózsa, A fehér asszony, Ós emberek (1908); Ket
leány regénye (1908). Egyéb elbeszélő művei:
Bosnyák képek (1893); Novellák (1894); Bosnyák
novellák (1896); Jön a hajnál (1897); A plivai
várda (1898); Orvosok; A század gyermekei;
Magyar fiuk Afrikában; Három vitéz magyar
baka (1902); Bákolti György utazása (1903); A
havasok ura (1906); Miklós vitéz (1906). Munka
társa kevés kivétellel valamennyi fővárosi lap
nak ; az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Petőfi
társaság rendes tagja.
2. A. Lajos (családi nevén Márton Ferenc),
szül. Kisterenyén, Nógrád vm., 1833 január 9.,
megh. 1898 április 28-án Abonyban. Iskoláit a
kecskeméti kollégiumban, a pesti ev. líceumban
járta és a pesti egyetemen végezte (1852), idő

34

-

Abortiv gyógyítás

közben a szabadságharc alatt rövid ideig mint
mozgó nemzetőr szerepelt, majd egy lengyel me
nekülttől franciául és angolul tanult. 1853 óta
előbb apja oldalán, majd önállóan gazdálkodott,
emellett szabad idejében a szépirodalmat is állan
dóan művelte. 1861-ben Pest vmegye aljegyzője,
1867—72. pedig járási gyámfelügyelője volt. Az
irodalomba Nagy Ignác vezette be, s alig húsz
éves korában számot tevő tagja volt annak az
írói csoportnak, mely az 50-es évek elején fölser
dült; nagy tevékenységet fejtett ki, számos elbe
szélést és regényt írt. Nevezetesebbek: Észak
csillaga (3 köt., 1855); Az egyetem pallosa (3 köt,
1859); A mi nótáink (4 köt., 1864) (a legjeleseb
bek egyike); Kényéi- és becsület (3 köt., 1865);
Magduska öröksége (2 köt., 1887); Az utolsó
kurucvilág (3 köt., 1887); A pénzes molnár
románca; A tyúk-prókátor kliensei (1902). Elbe
szélés-gyűjteményei közül nevezetesebbek: A
fonó krónikája (3 köt., 1872); Itt a szép alföldön
1878 és Az özvegy tehénkéje 1882. Népszínművei:
A betyár kendője (1872); Panna asszony leánya
(187'5); Magduska öröksége (1888), A leányasszony
(1893); és Férfi sorsa a nő (1897). Izmos elbeszélő
tehetségének főtere a magyar vidéki élet, külö
nösen az alföldi népélet rajza; általán a népies
elem irodalmi értékesítésében kevés iró áll fö
lötte. Tagja voltaKisfaludyésPetőfi-Társaságnak.
1905. Abonyban szobrot állítottak emlékének.
Összes munkáinak illusztrált kiadását 20 kötetben
(1905—1907) Endró'di Sándor rendezte sajtó
alá.
Aborális (lat.), anatómiai mesterszó; a száj
nyílással ellentétes irányt jelöl, pl. A. nyilas:
alfelnyilás.
A b o r i g i n e s (lat., őserodetü, ó'slakó, gör. tu
dományos neve autochton, 1. o.). Általában vala
mely földrész, vidék, ország oly lakóit nevezik
őslakóknak v. ősbenszülötteknek, akik a történet,
a hagyomány v. monda szerint a legrégibb lakók.
Római monda szerint A. Itália ösnépeinek egyike,
mely eredetileg az Apenninek tövében Reate terü
letén lakott, majd Latiamba nyomult, hol a lati
nok neve alatt szövetséges államot alapított. Kirá
lyuk gyanánt említik Saturnust, kinek uralkodása
alatt képzelték a későbbi rómaiak az arany
kort.
A b o r t i c i d i u m , a méhbeli magzat eldarabolása.
A b o r t i v a , abortiv szerek, 1. Magzatüző sze
rek.
Abortiv gyógyítás. A betegségek A.-a ós lefo
lyása alatt azt értik, ha a hosszabb időközre
kiterjedő betegségmég teljes kifejlődése előtt vagy
magától, vagy pedig orvosság használata következ
tében többé-kevésbbé hirtelen s a rendesnél sokkal
rövidebb időalattmeggyógyul. Ilyen lefolyás észlel
hető elég gyakran a has-tifusznál és más fertőző
betegségeknél, amidőn azonban sokszor hiányzik
annakteljesen meggyőző bizonyítéka, hogy a beteg
ség kórjelzése az adott esetben helyes volt-e; az
azonban kétségtelen, hogy ilyen lefolyás is van. A.
gyógyításra a régebbi időkben inkább törekedtek
az orvosok, mint ma, amidőn a legtöbb abortiv
kezelésnek (erős hánytató és hashajtó szerek,
érvágás gyuladásos betegségek kezdetén, edző
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oldatok befecskendése kankónál, a sanker ki kijutó bűzös folyás. Általános vérmérgezés (szepmetszése szifllisnél stb.) sikertelensége, sőt gyak szis) A.-szal kapcsolatban szintén elég ritka ós
ran káros hatása is bebizonyosodott; kivétetnek többnyire csak a méh és függelékeinek (petefészek,
a mérgezések, amelyeknek ily kezelése a leg petevezető, méhszalagok) tartós megbetegedését
sikeresebb.
eredményezik. A már megindult vetélést feltar
tóztatni igen nehéz, de sokszor mégis sikerül nyu
Abortiv szerv, 1. Csökevényes szerv.
Abortus (lat.), elvetólés, magzatvesztés vagy galom és fekvés által megtartani s a terhesség ki
idétlen szülés, a magzatnak (petének) az anya tes viselhető lesz. Általában vetélés megindulása ese
téből, a méh üregéből való idő előtti kiküszöbölő- tén szabály az, hogy a nő feküdjön le és hivasson
dóse. Ha a magzat a kiviselt terhesség vége orvost. A bába nem tudja, miként járjon el nagy vér
előtt, olyankor születik, amikor, bár fokozott zés esetén, míg az orvos ellenőrzése mellett a ve
gondozással, de mégis már életben tartható: kora télés lefolyása nem jár veszéllyel. Az A. lefolyása
szülésről beszélünk. A magzat a terhesség 28. heté után különben is orvoshoz kell fordulni, kinek az
től kezdve f elnevelhető.Bzen időn aluli magzatvesz A.-t előidéző okot kell gyógykezelnie, hogy a ve
tés A., a terhesség 28. hetén túl bekövetkező szü télés szokványossá ne váljék, és ne ismétlődjék. A
lés koraszülés. A terhesség rendes időtartama 270 terhességet az anya betegsége miatt mestersége
és 280 nap között ingadozik, tehát körülbelül 40 sen is meg lehet szüntetni (művi vetélés), de ezt
hétre tehető. Az A. igen gyakori esemény, átlag csakis orvosi tanácskozás állapíthatja meg. Aki
minden 7—8 rendes szülésre esik 1 elvetélés. Leg ilyen ok nélkül szakítja meg a terhességet, mag
gyakoribb oka az anya betegségében rejlik, minek zatelhajtás (1. o.) bűnébe esik, amit a törvény
következtében a pete elhal. Az elhalt petét az anya szigorúan büntet. — Növénytani értelemben A.
több-kevesebb ideig viseli, míg a méh azt magából alatt a növény valamely szervének visszamaradt,
kiküszöböli. Ha sokáig ázott vagy maeerálódott az csökevényes kifejlődését értik egészen addig, ami
elhalt pete a magzatvízben az A. bekövetkezéséig, dőn az illető szerv teljesen hiányzik. Ezt a tel
annak jelei a magzaton felismerhetők. Az anya jes eltűnését valamely szervnek már ablaszt-nak
betegségei között az A. oka gyanánt leggyak nevezik.
rabban a méh hurutos bantalmai, elferdülései
Abos, kisközség Sáros vm. lemesi j.-ban, a
szerepelnek (1. Méhbetegségek). Az általános szervi Hernád felső völgyében, (i9oo) 429 lakossal, vasúti
betegségek között A.-t hozhat létre minden ma elágazással, Eperjes és Oderberg felé, postával és
gas lázzal járó fertőző betegség (tifusz, vörheny, távíróval. Észak felé van a Hernádnak tájképi
tüdögyuladás stb.). Az idült fertőző betegségek szempontból szép s gyakran felkeresett szorosa.
közül leggyakoribb ok gyanánt a szifllis szerepel. A Parszka nevű magaslaton Földvár sáncai van
Szervi betegségek közül a vesebaj, szívbaj gyak nak. V. ö. Mihalik J., Arch. Ért. 15. évf.
ran oka a vetélésnek. Idült mérgezéseknél is be
Abosfalva, kisközség Kis-Küküllő vm. dicsőkövetkezik a pete elhalása (ólom- és foszformér szentmártoni j.-ban, (1900) 432 magyar és német la
gezés, morfinizmus). Igen nagy szerepet játszanak kossal, Apor báró kastélyával; vasúti állomás és
ezeken kivül még magát a terhes méhet ért erő- táviró ; u. p. Abos-Gálfalva.
művi hatások (ütés, rúgás, leesés stb.). Lelki meg
Abót (héber, teljesen: Pirké abót, «Az atyák
rázkódtatások, nagy ijedtség, váratlan meglepő mondásain.) A zsidók második államának Kr. u.
szomorúság is kivételesen peteelhalást és így ve 220-ig terjedő korából való írástudók erkölcsi élettélést eredményezhetnek. A magzat betegségei elveinek gyűjteménye és a nyári szombatok dél
közül az A. oka az anya vérével közvetített, leg utáni liturgiájának fontos kiegészítő része.
gyakrabban bujakóros fertőzésen kivül a lepény
AboutyEdmond, francia publicista és regényíró,
betegsége (1. Méhüszög)s a köldökzsinór többszörös szül. 1828 febr. 14, Dieuzeben, megh. 1885 jan.
csavarodása, hurkolása és daganatja lehet. Az A. 17. Parisban. Az École Normáléból az athéni fran
első jele a vérzés, mely a leválófélben levő vagy cia iskolába került s innen hozta magával első
már levált pete ágyából származik. A másik jele, szatirikus müvét: La Gréce contemporaine (1855),
a méh összehúzódásából előálló fájdalom ezzel mely a legkiválóbb írók sorába emelte. Tolla Peregyütt is beköszönthet. Ezen összehúzódások igye raldi című regénye miatt (1855) plágiummal vá
keznek a petét kiküszöbölni a méh űréből. Néha dolták; do alkotóképességéről tettek tanúságot
csak a megrepedt burkon át csupán a pete küszö- egymásután megjel. müvei: Leroides montagnes
bölődik ki s a petezsák a méh falához tapadva (1856); Germaine (1857); Les échasses demaltre
v. már részben leválva visszamarad. Ennek el Pierre (1858); Trente et quarante (1859); Mariatávolításához feltótlenül orvosi segítségre van ges de Paris (1856). Rómában tartózkodása (1858)
szükség, mert a sokszor igen tetemes vérvesztés után kiadott müvével: La question romaine (Brüszcsakis a méh teljes kiürülése után szűnik meg. A szel 1859, Paris 1861), abban nyilvánított voltairei
nők a vérvesztést általában könnyebben elviselik gondolkozása miatt sok ellenséget szerzett. Drá
és A.-nál halállal végződő elvérzés igen ritkán máival nem volt sikere, de annál kapósabbak vol
is fordul elő (leginkább mégis vesebajosoknál). tak további regényei és elbeszélései: L'hommeá
A vérzésen kivül a másik veszedelem, ami a l'oreille cassée (1862); Le cas de M. Guérin (1862),
vetélő nőt fenyegeti, a fertőzés, mely a méh Madelon (1863); La vieille roclie (1863, 3 köt.),
fal vérző sebfelületén felszívódhatik. A fertőzés L'Iníame (1867); Lesmariages de province (1868),
a visszamaradt burokrészek rothadásából szívódik Le Pellah (1869). Mint publicista már a császár
fel a méh falába, de feljuthat a fertőzés tisztátalan ság idejében az egyházellenes ós szabadelvű irány
kéz vagy a befejezéshez esetleg használt eszköz zat képviselője volt, noha III. Napóleonnak külö
útján is. A fertőzés jele a láz és a nemi részből nös kegyét birta. A francia-német háború elején
s*
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Mac Matton seregénél a Soir hadi tudósítója volt.
A császárság bukása után is szabadelvű szellem
ben harcolt és Sarcey-val a XIX. Siécle c. lapot
alapította. 1884-ben az akadémia tagja lett. Ha
lála után hírlapi cikkeit külön gyűjteményben
Keinach adta ki Le XIX. Siécle címen (1892). Ná
lunk főkép regényeit és elbeszéléseit ismerik.
Megjelentek magyar fordításban : A fellah (1871);
A régi bástya; A csonkafülü ember (1890 és 1898),
A hegyek királya (1891).
Ábovián, hírneves örmény író. Szül. Kánáker
faluban (Eriván mellett) 1806., megh. 1848. Parrot
dorpáti tudóssal megmászta az Araratot. Legis
mertebb munkája: Örményország sebei (Verkh
Hájásztáni), regény, mely az új örmény irodalomra
nyelvészeti szempontból is becses.
Ab ovo Lecke (lat.) a. m. Léda tojásától kezdve.
Horatius De arte poetica c. levelében használta
abban az értelemben, hogy hosszadalmas beveze
tést ne alkalmazzunk, hiszen a trójai háború el
beszélését sem kezdik Léda tojásával. (L. Léda.)
— Ab ovo usque ad mala, szószerint azt teszi:
a tojástól az almáig, elejétől végig; a római la
komákat ugyanis tojással kezdték és gyümölccsel
végezték be.
A. B r . növénynevek mellett Alexander Braun
(1. o.) nevének rövidítése.
Ábra, szorosabb értelemben a síknak pontok,
egyenesek vagy görbe vonalak által határolt ré
sze ; általánosabban Á. minden mértani alakzat.
Közértelemben a szöveget magyarázó kép. A csu
pán pontokból vagy vonalakból álló ábrát gyakran
konfigurációnak is nevezik.
Abrabanel Izsák, 1. Abravanel.
Abracax, 1. Abraxas.
A b r a c b i u s (lat.), karnélküli torzszülött.
Abracit (ásv.), 1. Gismondin.
Ábrahám, Terachnak fia, a zsidók és arabok
ősapja, a monoteizmus legelső hirdetője. Eredeti
leg Ábrámnak (magas atya) hittak s a bibliai el
beszélés szerint Isten felszólítására Ur-Kaszdimból jött Palesztinába. A helléni zsidó tudományos
ság szerint Á. találta fel az írást, a matematikát,
asztronómiát és filozófiát. A mohammedánokÁ.-ra
mint ősükre vezetik vissza a Kába építését s ChalilAlláhnak, Allah kedveltjének nevezik. A. késő
öregségére születik fia Izsák, akit feláldozni is
kész lett volna Istennek. Ő az első, aki a körülmetéltetés törvényét magán és gyermekein végre
hajtja. Feleségét Sárának hívták. Midőn még gyer
mektelen volt, Hágárt vette másodfeleségül, aki
től Iszmael nevű fia született. Meghalt 175 éves ko
rában és a Hebron melletti Machpéle barlangba
temették Sára mellé. A keresztény művészetben
A., különösen pedig az a bibliai jelenet, amint
A., fiát Jzsákot feláldozza, állandó szimbolikus alak
lett. Állítólagos szülőházának romjait még most
is mutogatják Ofranban, Khaldea tartományában.
Ábrahám (emlbtiSzent-A.), kisközség Pozsony
vm. nagyszombati j-ban, (1900) 1240 tót, német és
magyar lakossal, hitelszövetkezettel, postahiva
tallal ; u. t. Diószeg. Á. már 1266. említtetik, 1439.
a Rozgonyiak kapták Albert királytól, később a
cseklészi uradalomhoz csatoltatott és az Esterházyaké lett. Most Esterházy Károly gróf birja, ki
itt 1899. pompás kastélyt épített, melyben sok mű
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kincs, egyiptomi műtárgy, festészeti műterem,
téli kert és nagy park van.
Ábrahám a Santa Clara, családi nevén Me
gérte Llrich, szül. Kreenheinstettenben, Möskirch
mellett (Baden nagyhercegségben) 1644 jul. 4.;
megh. Bécsben 1709 dec. 1. 1662. a Bécs mel
lett levő Mariabrunnban a sarutlan szt. Ágoston
szerzetbe lépett. Mint hitszónok először a felső
bajorországi Taxában, majd Grazban ós Bécs
ben működött. 1669-ben I. Lipót császár udvari
szónokká tette, mely minőségben Bécsben 40 évet
töltött. E mellett szerzetének is, mint tartományi
főnök (3 évig), prokurátor, lektor stb. hasznos
szolgálatokat tett. Szikrázó éle, csípős szatíra,
rendkívüli eredetiség ós mély emberismeret jel
lemzik szónoklatait, melyekkel korának ferdeségeit ecsetelte és élesen ostorozta. Művei: Judasder
Erzschelm für ehrliche Leute (1687), szatirikus
elbeszélés); Oesterr. Deogratias (1681); Gack, Guk,
Guk ein Ei, zeigt, was die Wallfahrt zu Kloster
Taxa sey (1687); Heilsames Gemisch, Gemasch
(1704); Huy u. Pfuy der Welt (1710) ; Geistl.
Waarenlager mit apostol. Waaren (1714); Wohlangefüllter Weinkeller, darinnen manche durstige
Seel sichmit einem geistlichen «Gesegn' Gott» erlaben kann (1710) stb. Összes müvei: Passau
1835—54, 21 köt. V. ö. Sexto, Ábrahám a Santa
Clara (1896); Blankeriburg, Studien über die
Sprache Abrahams a Santa Clara (Halle 1897).
Ábrahámbokrav. Abráhámfája,\. Vitex.
Ábrahámfalu, kisközség Turócz vm. mosóczzniói j.-ban, (1900) 226 tót lak.; u. p.Tótpróna, u. t.
Znióváralja.
Ábrahámfalva, kisközség Sáros vm. bártfai
j.-ban, (1900) 251 tót lak., u. p. ós u. t. Magyarraszlavicza.
Ábrahámhegy, Salfóldhez tartozó szőllőhegy
Zala vm. tapolczai j.-ban, (1900) 75 lak., a Balaton
partján, savanyúvíz-forrással, románkori temp
lomrommal.
Abrahamides Izsák, ev. szuperintendens, szül.
Hrochoton (Zólyom vármegyében), megh. 1621.
A prágai egyetemen magister címet nyert s előbb
zólyomi iskolai igazgató, majd körmöczbányai
városi jegyző lett, míg végül meghívták Bajmóczra lelkésznek. Az 1610. Zsolnán tartott zsi
nat a pozsony-nyitra-barsi egyházkerület első
szuperintendensévé választotta. Nagy tudós és ki
tűnő szónok volt. A Bittsén 1616. tartott zsinaton
megcáfolta Moschovinus János lengyelországi lel
késznek Photinus irataiból merített tévtanait, mi
ket Magyarországon terjesztgetett. Munkája: Lu
ther katekizmusa (cseh nyelven, Láni IÜés és
Melikius Sámuel szuperintendensekkel együtt adta
ki).r Lőcse 1612. (Újra kiadta Pribisch Dániel.)
Ábrahámi prépostság (Szűz-Máriáról neve
zett), régebben a premontrei rend birtokában volt,
most a nagyváradi egyházmegyéhez tartozik. Fe
küdt Bihar vármegyében a Körös folyó mellett, a
mai Felsőábrány körül.
Abrahamiták. így nevezték magukat a Cseh
országban (a chrudimi kerülethez tartozott pardubitzi uradalomban) a XVIII. sz. vége felé kelet
kezett csekély számú deisták. Nagyobbára földmí
vesek, kik elvetették a szentháromságot, Krisztust
csak igen jámbor embernek, a Szentlelket pedig
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Isten személyiség nélkül való szellemi erejének
tartották. Tagadták a legtöbb keresztény hitága
zatot. Miután a vesztfáli béke csak a lutheránuso
kat, kálvinistákat és zsidókat ismerte el, II. Józsel
császár 1783. Gácsországba, Erdélybe (63 családot)
és Szlavóniába telepítette ókét, a férfiakat pedig a
határöri zászlóaljakba sorozta be. Ez erőszak és
a buzgó oktatás folytán a felekezet hamarosan el
tűnt a föld színéről. — Az A- nevet viselte még
egy szíriai szekta a IX. században, mely fejéről, az
antiochiai Ábrahámról nevezte el magát s ta
gadta a Krisztus istenségét. V. ö : Sübernagel,
Zur Sekte der Abrahamiten, Hist. Jahrb. 16. óvf.
Abrahamovicz Dávid, osztrák politikus, szül.
Gácsországban 1843., örmény eredetű család sarja.
Előbb a galíciai tartomány gyűlésbe, majd 1881.
a birodalmi tanácsba választották. 1897 nov. mint
a képviselőház elnöke SZÍVÓS eréllyel iparkodott
megtörni a német ellenzék obstrukcióját, törvény
sértő módon érvényesnek jelentette ki a Lex Falkenhayn-t és végül Badeni miniszterelnökkel
összejátszva, rendőrökkel hurcoltatta ki az ellen
zéki szónokokat. Ezzel azonban oly ingerült
séget támasztott a német lakosság körében, hogy
a kormány megbukott, A.-t pedig 1898 febr.
az új elnökválasztásnál maga a többség elejtette.
Ezóta politikai halottnak tartották, de 1907 nov.
20. a Beck-kabinetben a galíciai miniszteri tárcát
kapta, melyet (a németek tüntetése dacára) a
Bienerth-kabinetben is megtartott. 1909 már
ciusban azonban maga a lengyel klub bírta őt le
mondásra.
Ábrahámpikfalva (ezelőtt: Ábrahámfalupikfalu), kisk. Szepes vm. lőcsei j.-ban, (1900) 201 tót
és német lak.; u. p. Ménhárd, u. t. Leibicz. Csúcs
íves temploma a XIII. és XV. sz.-ból való.
Ábrái, 1. Károly, szépirodalmi iró, szül. Szatmáron 1830 dec. 8-án; mint ifjú részt vett a szabad
ságharcban s csak azután fejezte be jogi és teoló
giai tanulmányait. 1853-tól Szatmáron, majd Hód
mezővásárhelyen tanárkodott, 1870-ben Hódmező
vásárhely városa, 1871. pedig Csongrád vmegye
főjegyzővé, s 1876-ban ismét Hódmezővásárhely
városa polgármesterré választotta, mely tisztéből
1884-ben vonult vissza a magánéletbe. írói pályáát az 1846 -iki Életképekben kezdte s azután egyéb
lapokban folytatta, 1869-ben pedig a Vásárhelyi
Közlönyt alapította és 9 éven át szerkesztette.
Önálló munkái közül a főbbek: Történeti beszélyek
(2 köt., Pest 1859); Az utolsó Szapolyai (regény i
köt., 1860); Egy esküszegő király (1861); Emlékla
pok a hazai történelemből (1861); Rajzok nemzetürik multjából{í8(}2); Nagy hazafiak (regény3k.,
1865); A paradirsomkertben (2 köt., 1866); Vihar
után (4 köt., 1867); Romoka hullámtörésből (4 köt.,
1868); Hangoka vilmrből (elbeszélések, 1869); Ma
gyarország 1848—49. (regényes korrajz, 1870);
Brankovics Ilona (1889); Hazáért és szabadság
ért (1902); Az Isten keze (1899), 48-tól Világosig
(1904).
2. A. Lajos, tanügyi író, szül. Békéscsabán 1852
jun. 28. Középiskolai tanulmányait Szarvason, az
egyetemet Budapesten végezte. 1873 óta Aradon
működik, előbb mint reáliskolai tanár, 1885 óta
nünt kereskedelmi iskolai igazgató. Számos érte
kezése jelent meg különféle tanügyi kérdésről.

Ábránd

Abrak alatt a kis térfogatú, sok tápláló anya
got, kevés vizet tartalmazó szemes takarmányo
kat értjük, melyeket lovakkal ós egyéb házi álla
tokkal szoktunk etetni, s amelyek különösen ked
vezően hatnak az izomerőre. Főleg tehát lovakkal,
bikákkal, igás ökrökkel etetik, avagy növendék
állatokkal. Erre a célra leginkább a zabot hasz
nálják, melyet az izomerőre való kedvező hatása
miatt semmiféle más szemes takarmány nem pó
tol. Vele keverten azonban lehet árpát, kukoricát
is etetni, különösen kissé nehezebb lovakkal v.
szarvasmarhákkal. Újabban A. helyett erőtakar
mány elnevezést is használnak, amely rossz szó,
s nem is felel meg teljesen az A. elnevezésnek,
mert értelme tágabb körű, s erőtakarmány elne
vezés alatt nemcsak a szemes takarmányokat, ha
nem kistériméjű, sok tápláló anyagot tartalmazó
gyári hulladékokat is érthetünk. — A régi magya
rok a szolgáknak adott ételt is A.-nak nevezték.
— Átvitt tréfás értelemben abrakolás ütést, ve
rést, ostorozást is jelent.
Abrakadabra, a gnosztikus vallásrendszerek
ből eredő, bűvös erejűnek hitt s az
Abraxas gemmákkal összefüggő
szó, melyet 11 sorban — mindegyik
ben egy-egy betűvel megfogyasztva,
— táblácskákra írtak s az így elké
szített táblácskát amuletül használ
ták. A bűvös amulet formája az áb
rán látható.
Abrakborsó (lóborsó, vadlencse),
a Vicia sativa népies neve.
Abrakmester, a versenyistállók- A b r a k a d a b r a .
nál alkalmazott személyzet közvet
len felügyelője, az idomító (tralner) helyettese.
Abrakolás, 1. Abrak.
Ab ram (eftsd: ebrém), város Lancashireben (An
golország), deoi) 6306 lak., kőszénbányákkal.
A b r a m i d o p s i s Sieb. (állat), a nyílt úszóhólyagú csontos halak rendjébe tartozó halnem, me
lyet leírója, Siebold önállónak tekintett. Az újabb
vizsgálatok azonban arra az eredményre vezettek,
hogy ez semmi egyéb, mint az Abramis (keszeg-)
és Leuciscus (koncór-) fajok kereszteződéséből
előállott korcs. Hazánk vizeiből is ismeretes, így
egyebek között a Balatonból, ahonnan Vidskits
Gy. említette először, de 6 külön génusznak
nézte.
A b r a m i s (állat), 1. Keszeg.
A b r a n c b i a t a (állat), v. kopoltyutlanok, Huxley szerint mindazok a gerinces állatok, emlősök,
madarak, hüllők, melyek kizárólag tüdővel lélekzenek, sohasem kopoltyuval. Velők ellentétben a
kopoltyuval lélekző állatokat branchiata névvel
jelölik.
Ábránd, a kedélynek beteges állapota, melyben
az érzelem s a képzelődés annyira uralkodik a lel
ken, hogy az értelmes ós józan meggondolás, a
dolgok tárgyias szemlélete teljesen megszűnik.
Az Á. tárgya lehet mindaz, ami a képzeletet erő
sebben ingerli (szerelem, vallás, politika) s ezért
is szokott főleg az akarat által kellően meg nem
fegyelmezettflatalabb korban fellépni. Vörösmarty
írja gyönyörűen a Merengőhöz c. költeményében:
«Abrándozás az élet megrontója, mely kanosaiul,
festett egekbe néz».
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Á., zenei értelemben lazán összefüggő, szabadon 1879-ig. 1875. adta ki az addig szétszórtan meg
szerkesztett zenemű, melynek tartalmát eredeti, jelent költeményeit egy kötetben, s a közönség
vagy pedig már meglevő, gyakran más zeneszer az újabb magyar lírikusok közt az elsők egyikéül
zőktől származott gondolatok avagy népdalok ké tekintette. 1876. az akkor alakult Petőfi-társaság
pezik. Magyar zeneszerzők közül kiváló A.-okat tagjává választotta, s ugyanez évben a Figyelő c.
írtak: Liszt Ferenc, kinek hires Don Jüan, Ró szépirodalmi és kritikai lapot szerkesztette. 1879.
bert, Lukrécia, Lucia s más opera-A.-jait az átment a bátyja, Á. Kornél szerkesztésében meg
egész zenei világ ismeri; Székely Imre, Ábrányi jelenő Magyarország c. laphoz. 1881. nőül vette
Kornél, Zimay László, stb. Az Á. olasz elnevezése Wein Margit operaénekesnőt (1. Ábrányiné- Wein
Fantasia, de ezt az elnevezést egészen önkénye Margit). Eredeti költeményei mellett, amelyek
sen használják mindenfajta zenedarab feliratául. nagy népszerűségnek örvendtek, folyton foglalkokozott a külföldi remekek fordításával; ezek közt
Az rA. formáját 1. Zenei forma.
Ábrándos nyelvnyomozók, 1. Délibábos nyel pedig legérdekesebb Byron Don Juan-ja, mely
nek első kötetét 1884., második kötetét 1892. adta
vészek.
Ábránlalva, kisk. Udvarhely vm. homoródij.- ki. 1885. a Kisfaludy-társaság választotta tagjává;
ban, (1900) 99 magyarlak.: u. p. Homoródszentpál, 1880—90-ig a Petőfi-társaság másodtitkára volt,
u. t. Szókelyudvarhely. A község, mely az Ugron- közben rövid ideig a társulatnak Koszorú c. lapját
család ősi fészke, 1903-ban nyerte vissza régi tör szerkesztette. 1889. a keczeli kerület orsz. képvi
téneti nevét (előbb Ábrahámfalva volt). A közeli selőjévé választotta függetlenségi programmal.
Szabárcs-hegyén állítólag Szt. László király vára 1896. az akkor alapított Budapesti Napló munka
társa lett, 1904-ben Braun Sándorral a Nap c.
állott.
Ábránka, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei j.-ban, napilapot alapította, melynek 1907-ig főmunka
(1900) 313 rutén lak., u. p. és u. t. Alsóvereczke. társa volt. 1908., minden ünneplést elhárítva, ülte
költői működésének negyven éves fordulóját, mely
Abranovics, 1. Adelburg.
Abrantes, város Estremadura portugál tarto alkalommal a kassai Xazinczy-kör, az Erdélyi
mányban, a Tejo mellett, olajban s déli gyümölcs Irodalmi Társaság és a debreczeni Csokonai-kör
ben gazdag vidéken, vasúttal, (1900) 7260 lak. Há dísztagjává, a Petőfi-társaság tiszteletbeli tagjává
rom temploma közül különösen kiválik szent választotta. Eredeti munkái: Költemények (Buda
Vince temploma a hozzátartozó kolostorral együtt, pest 1876); Újabb költemények (u. o. 1882) ebben
mely Portugália legrégibb templomainak egyike. van a Margithoz című dalciklus; Teréz és kisebb
A.-t Lisszabon főerődjónek tekintik. 1807-ben a költemények (1884); Szabadság—Haza (u. o.
francia Junot (1. o.) tábornok elfoglalta és 1500 1888); E'pilog (u. o. 1894), Hazafias versei (u.
gránátossal innen szerencsés ós merész támadást o. 1902, Magyar Könyvt.); Költeményei (u. o.
intézett Lisszabon ellen, amiért is Napóleon Abran 1903); 1904. jelent meg válogatott költeményeinek
első népszerű kiadása; továbbáiá&áw úr könyei
tes hercege címet adott neki.
Ábrány, kisk. Sáros vm. alsótárezai j.-ban, és egyéb elbeszélések (u. o. 1904). Idegen költői mű
vek közül átültette Hamerling Róbert Ámor és
(i9oo) 325 tót lak., u. p. és u. t. Tótsóvár.
Ábrányi, Í.Alajos, családi néven lászlófalvi és Psyche c. müvét (díszkiad. 1891); Á. Kornéllal
mikeföldi Eördögh. Nevét Á.-ra 1843. változtatta, együtt Fouquó de la Motte Undine regéjét (Buda
ilyen nevű helység után, hol egyik birtoka és lak pest 1885); Byron Manfréd-jét (u. o. 1890); a
helye volt. Szabolcs vmegyének sokáig főjegyzője, már említett Don Jüan költői elbeszélését (1884
később alispánja; az 1830-iki országgyűlésen az és 1892). A drámaírás terén kevósbbé volt sikere.
ellenzéki pártnak volt tagja, később a konzerva A Nemzeti színházban 1882. színre került Az első
tívokhoz csatlakozott. Megh. 1853 máj. 30. Szent c. ötfelv. drámája, 1886. A végrehajtó c. egy felv.
györgy ábrányban. Átalakulási vázlatok tekintet vígjátéka. (Megjelent Budapesten 1908.). Verses
tel hazai viszonyainkra (Buda 1848) című munká monológjai: A krakéler; Elsőidéül; A monológ
nak szerzője, melynek iránya politikai álláspont ellen, mely pályadíjat nyert. Kiválóak e téren
jának megfelel. Fiai: id. Á. Emil és id. Á. Kornél műfordításai, Goppée, Pour la couronne (tragédia,
1898), RostanÁ Edmond, Cyrano de Bergerac
(1. alább).
2. Á. Emil, id., iró és lapszerkesztő, szül. Szent- (1898), L'Aiglon (1903); Maeterlinck, Monna
györgyábrányban (Szabolcsmegye) 1820 novemb. Vanna, Joyzette; Sardou, Eobespierre; Ibsen,
20-án, megh. 1850 ápr. 7-én. Az irodalom terén Solnes építőmester; Sudermann, Szentivánéj.
1846. tűnt fel, mikor egyik drámáját: Oniode Pált Ezenkívül több operaszöveget fordított, köztük
a nemzeti színházban előadták, 1847—1848. a Herrig Eliáná-]kt (zenéje Mihalovich Ödöntől).
Honderűbe és az Életképekbe dolgozott; 1848-ban Monna Vannát, operaszövegnek is átdolgozta, ze
belügyminiszteri titkár lett, s a forradalom alatt néjét fla, ifj. A. Emil (1. o.) írta, szinrekerült a
Kossuth Pesti Hirlap-jának volt buzgó munka budapesti m. kir Operaházban. Legutóbb fordította
társa, majd a Jövő c. politikiai napilapot szer Mayer Oszkár Rahab c. operáját (zenéje Franken
stein Kelementől 1909). és Béniérehoms: Papillon
kesztette.
3. Á. Emil (Á. Kornél zeneszerző fla), költő, a kőfaragó c. vígjátékát (1910).
szül. Pesten 1851 jan. 1. Már korán lépett az írói
4. Á. Emil, ifj., zeneszerző, az előbbinek fla,
pályára. 1867. jelent meg első költeménye a Fő szül. Budapesten 1882. Tanulmányait is itt vé
városi Lapokban. 1868. Kornél bátyjával Európa gezte az Orsz. Zeneakadémián, mely több müvét
költői címen egy kötet műfordítást adott ki. Miután megkoszorúzta. 1901. Lipcsébe ment, hogy Nitósch
a Delejtű c. lapba színházi bírálatokat írt, 1873. Arthur oldalán karmesterré képezze ki magát,
a Pesti Napló belmunkatársa lett s az maradt a következő év tavaszán pedig a budapesti fllhar-
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monikusok mutatták be nagy zenekarra írt C-dur
szimfóniáját a Vigadóban. Első dalművét, az egy
felvonásos Ködkirály-t (Pásztor Árpád szöve
gére) az opera 1903. adta elö a 21 éves szerző
személyes vezetése alatt. Néhány évvel később
atyja, Á. Emil, dolgozta föl számára opera
szöveggé Maeterlinck színművét, a Monna Vanná-t, mely nagy sikert aratott. Harmadik dal
művét, a Paolo és Francesca-t szintén atyja szö
vegére irta. 1903 óta Németországban él s jelen
leg a hannoveri udvari opera első karmestere.
5. Á. Kornél, idősb, zenei író és zeneszerző,
szül. Szentgyörgyábrányban 1822 okt. 15., raegh.
Budapesten 1903 dee. 20. Hajlama a zenéhez
már korán mutatkozott. 1843-ban külföldre ment
s Münchenben megismerkedvén Liszt Ferenccel,
azt [kísérgette; később Parisban Chopinnek és
Kalkbrennernek, Bécsben Fischofnak volt tanít
ványa; az ötvenes években Mosonyi Mihálytól
tanulta a zeneszerzést. A szabadságharcban kor
mánybiztosi titkár és nemzetőr volt, később zon
goratanár lett Budapesten. 1855-ben jelent meg egy
nagyobb zongoraszerzeménye: Eredeti magyar
gondolat változatokkal, amely a nemzeti zenede
pályadíját megnyerte. Ezután félszáz éven át na
gyon sok mindenféle irányú zeneműve jelent meg
(népdal, műdal, férfikar, magyar stílű szonáta,
hallgató stb.), mindenütt a magyar zene és dal
emelésére s fejlesztésére törekedve. 1860. meg
indította a Zenészeti Lapok-tá (megszakításokkal
1876-ig folytatta); majd tanára lóvén a nemzeti
zenedének s 1875 óta a m. kir. zeneakadémiának,
tanítási célra megírta A magyar dal és zene sajátságai-t (Budapest 1877, újabb kiadás 1884),
amely inkább lelkesítő, ismertető kísérlet, mint
rendszeres munka. Többi művei: Tanulmány IÁszt
Ferenc koronázási miséje felett (Pest 1869, né
metül is); Mosonyi Mihály, élet és jellemrajz
(Pest 1872); Liszt..Ferenc és Krisztus orató
riumain, o. 1873); Összhangzattan{í87'íés 1881);
Zenészeti aesthetika; Általános zenetörténet
(1886 és Kereszty István pótlásaival 1906); Erkel
Ferenc élete, és működése (Bpest, Schunda József
nél 1894); Eletemből és emlékeimből (1897); Ké
pek a múlt és jelenből (1899); végül: A magyar
zene a XIX. században (1900). Kisebb müvei egyegy zeneműről értékesebbek, mint a nagyok; nem
volt rendszeres tudós és kutató, de nagy érdeme,
hogy félszázéven keresztül, a 30 éves győzedel
meskedő kozmopolitizmus (1870—1900) idején is
mindig fennen hirdette a magyar zene ós zene
művészet nemzeti ideáljait és szóval, írásban, cik
kel, könyvben s műveivel folyton folytatta az előző
három évtized magyar világának nemes hagyo
mányait és törekvéseit. Liszt Ferenc magyar mű
ködéséről szóló művét már nem írhatta meg.
Emlékiratai — egyéb forrásokkal egybevetve —
sok érdekest nyújtanak.
6.X Kornél, ifj., a zeneszerző A. Kornél fia, író,
a Kisfaludy- és a Petőfi-társaság tagja, ny. min.
tanácsos, szül. Pesten 1849 dec. 31-énl868. segéd
fogalmazó, 1870. fogalmazó lett a pénzügyminisz
tériumban, 1872. a miniszterelnökséghez ment át s
titkár lett a sajtóirodában. 1875. kilépett az állami
szolgálatból. 1876. a Eelet Népe, 1878—81. a Ma
gyarország c. politikai lapot szerkesztette, azután
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az Ország-Világ szépirodalmi lapot 1882—83.1887.
felelős szerkesztője lett a Festi Naplónak, amely
nek előbb öt éven át főmunkatársa volt. 1892.
mint főszerkesztő saját kiadásába vette ezt a lapot,
melyet 1894. eladván, visszavonult a szerkesz
téstől. 1896. megjelent tőle névtelenül A király
című nagy feltűnést keltett könyv, 1898. pedig a
Nemzeti ideál című tanulmány. 1884-től 1901-ig
orsz. képviselő volt s ez idő alatt, főkép 1896-ig,
míg a nemzeti pártnak volt tagja, majdnem kizá
rólag a politikának élt, nagy agilitással harcolva
elveiért. Midőn a képviselőházból kimaradt, ismét
az irodalomhoz fordult, befejezte és 1905. közre
bocsátotta Iván című költői elbeszélését, amely
nek első énekeit harminc évvel ezelőtt írta, s
melyet az egész sajtó irodalmi eseményként mél
tatott. 1905. az Andrássy Gyula gr. vezetése alatt
álló alkotmánypárton, mint publicista, élénk részt
vett a nemzeti mozgalomban s a koalíciós kor
mány megalakulása után 1906. a miniszterelnöki
sajtóosztály főnökévé és min. tanácsossá nevezték
M. 1909. megvált hivatalától. Szépirodalmi müvei
az említetten kívül: Európa költőiből (műfordí
tások, 1868, öccsével Emillel együtt); A dicsőség
bolondja (regény, Budapest 1874): Az élet tarka
ságai (elbeszélések, u. o. 1875); Titkolt szerelem
(1878); Edmund párbaja (1880); Régi és új
nemesek (1881); Melyik erősebb ? (1882) {Egy mo
dern apostol (1882); Egy férj filozófiája (1883).
A színműírás torén is több sikere volt. 1870. Rö
vidlátók c. vígjátéka akad. dicséretet nyert; 1873.
Légyott c. vígjátéka színre került a Nemzeti
Színházban; 1876. Doktor Percival c. verses víg
játéka megnyerte a Teleki-dijat; 1882. Marianne
és 1884. Olga drámái kerültek színre; A csalha
tatlan c. verses vígjátéka nyomtatásban jelent
meg 1883. Kákay Aranyos Nr. 2 álnéven több
politikai röpiratot irt: Ujabb országgyűlési fény
és árnyképek (1877); Tisza Kálmán és Gr. An
drássy Gyula (1878); A leláncolt Prometheusok (1881).
7. Á. (Eördögh) Lajos, festőművész, szül. 1849
dec. 7. Budapesten, megh. 1901 máj. 28. ugyanott.
Először a müncheni művészeti akadémia növen
déke volt, majd tanulmányait folytatni Parisba
ment és ott előbb az Éeole des Beaux-Arts-ban,
azután Bonnat iskolájában tanult. Budapestre
költözvén, főleg arcképeket festett, többek között
Keglevich Béla gr.-ot és Csáky Natália gr.-nőt,
Pulszky Ferencet, Vay Miklós b.-t, Sennyei Pálb.-t;
Péchy Tamást a képviselőház számára, továbbá a
Bethlen-család 21 tagját egyetlen képen stb.
Ábrányiné-Katona Klementin (id. Ábrányi
Kornél neje), írónő, szül. Apán (Szatmár) 1858
nov.29. Atyja Katona József, a tiszántúli ref. egy
házkerület főgondnoka, geleji Katona István csa
ládjából, anyja Kölcsey Antónia, Kölcsey Ferenc
unokahúga volt. Már hajadoD korában feltűnt a
budapesti lapokban eredeti tárcáival, angol és
francia fordításaival, s azóta egyike a legtermé
kenyebb és sokoldalú nőíróinknak. Zenebirálatain
és tárcacikkein kívül, melyek részben Vera és
Constance név alatt jelentek meg, önálló művei:
Földön és föld felett (1896); Sokmindenröl(í898);
Elbeszélések (1902); Két pálya (1902); Négy líri
kus és egyebek (1909).
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Ábrányiné-Wein Margit, énekművésznő, Áb
rányi Emilnek, a költőnek neje, szül. Budán 1864.
előkelő polgári családból. Művészi kiképeztetését
a budapesti szinószeti akadémiában nyerte, melyet
kitűnő sikerrel végzett. 1884-ben szerződtették a
Nemzeti Színházhoz s tagja lett az ez évben megnyilt operaháznak. 1900-ban megvált az opera
háztól és 1901-ben az Orsz. m. kir. Zeneakadémia
kötelékébe lépett, ahol énektanárnő és az operai
osztály vezetője lett.
Ábranyomat. Az ábrák nyomása kőmetszésről,
fametszésröl, továbbá galván- és cinklemezekről
éppen úgy történik, mint bármely más nyomdai
formáké; föfeltétele a finom festék és gondosan
simított, hajlékony, lágy papir, hogy a festék
könnyen reátapadjon.
Abrasax, 1. Abraxas.
Ábrás szántás, 1. Szántás.
Ábrás szövet. Rajzokkal, mustrákkal v. színes
mintákkal ellátott szövet. Az ábrák szövés, színes
nyomtatás v. csinozás útján állíthatók elő. Leg
értékesebbek a szövött ábrák ; főbb csoportjait a
szövőszék felszerelése (1. Szövőszék-felszerelés) és
a mustra lapos avagy kidomborodó volta állapítja
meg. Amennyiben a szövött ábrák készítéséhez
nyüstök kellenek, nyüstös árúnak (armure) ha
nyüstökön kívül még jacquardgépiskelLftamwkának—damaszknak —, ha pedig csak jacquardgépkéüjacquardárúnak nevezik, hat. i. mustrája
lapos. A kidomborodó mustrákkal bíró jacquardárúk a ferofcáí-szövetek.
Abrasztól, 1. Aszapról.
Abravanel Izsák, zsidó tudós és államférfi,
szül. 1437-ben Lisszabonban, megh. 1508-ban Ve
lencében. Ifjú korában V.Alfonzo portugál király
udvarába jutott, ahol atyjától, Don Judától a
kincstárnoki tisztséget örökölte. Mint a király
megbízottja sokszor segítségére volt bajbakerült
hittestvéreinek. V. Alfonzo halála után kénytelen
volt Toledóba menekülni (1483). Itt eleinte szegé
nyes viszonyok között élt, később kir. adóbérlő
lett. A mór háború idejében A. sokszor kisegítette
a kormányt pénzzavarából. A spanyol zsidók ki
űzetése őt is hontalanná tette (1492). Nápolyban,
Messinában, majd Korfuban és Monopoliban, vé
gül Velencében keresett új hazát (1503), mindenütt
fontos állami szolgálatot teljesítve. Számos mun
kát irt, egyebek között kommentárt Mózes öt
könyvéhez és a prófétákhoz, amelyekből több rész
let latinul is megjelent, továbbá több filozófiai és
apologetikus művet. A. három fia közül leghíre
sebb Jehuda Leone vagy Leo Hebreus, kinek
Dialoghi di Aniore c. művét (1501) sokat olvasták.
Abraxas (Abrasax), homályos eredetű, babonás
jelentésű szó, melyet többfélekép magyaráznak.
Némelyek szerint az abrak és sax (szadzsi) egyip
tomi szókból származik és «szentszo», «áldottnév»
az értelme; mások szerint Abrasax a helyesebb
formája és a görög számjelekből magyarázható
meg olyképen, hogy: A = 1, b = 2, r = 100,
a = 1, s = 200, a = 1, x = 60 (a görög betűk
számbeli értéke), ami összesen 365-öt ad, az év
napjainak számát. A titokzatos jelentésű szót a
legtöbb mágus és alchemista használta, mint bűvös
igét. Az Abraxas-gemmák egy csuda-alakot áb
rázoltak (1. az ábrát), rajta a bűvös erejű «Abraxas»
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szóval, görög írásban. Az alaknak emberi törzse
volt, emberkarokkal, azután kakasfeje, a lábai pe
dig kígyók voltak; az alak
egyik kezében korbácsot, a
másikban koszorút tartott.
A gnosztikus szekták ez
abraxas-gemniái mintájára
a középkorban talizmáno
kat csináltak, hogy meg
óvják a bajok ellen hor
dozójukat. (V. ö. Dieterkh:
A., Leipzig 1891.)
A b r a x a s (állat), a BoarmüíZae-családba tartozó éj
jeli lepke-nem. Hazánkban
gyakori fajai: A. grossulariata L. (1. Pöszméte
pille), sylvata Se, marginata L. és adustata Schiff.
Abraxas-gemma.
Ábrázat, 1. Arc.
Ábrázió, a tenger hullámainak ama pusztító
munkája, melyet ott végez, ahol a tengerpart szá
zados vagyis lassú sülyedésben van, a tenger fel
színe pedig lassú emelkedésben. A partok sülyedóse nagyon előmozdítja a hullámok pusztító mun
káját s ha a sülyedés elég lassú, akkor az egyre
előrenyomuló tenger hullámverése a part mentén
levő mindennemű felületi egyenetlenségeket, még
magas hegységeket is idővel le fog hordani. A
pusztítás következtében keletkezett kőzettörmelék
nek jó része ott fog maradni a pusztítás területén.
A szárazföld későbbi emelkedése folytán az ily
módon letarolt terület megint a tenger színe
fölé kerül s Á.-s területnek neveztetik. Jellemző
erre nézve az, hogy hajolt településű rétegei, bár
különböző keménységüek, egyformán vannak
mintegy legyalulva. A legtöbb esetben e rétegeket
diszkordáns településsel saját törmelékük födi be
és pedig a part közelében mint durva konglomerát,, beljebb mint finomabb üledékes kőzet.
Ilyen A.-s terület az a fensík, amelyen Vesz
prém fekszik. A.-területek vannak a rajnai pala
hegységben, Belgiumban, Walesben, Kaliforniá
ban és a legkiterjedtebben Kínában.
Ábrázolás (észt.), valamely lelki tartalomnak
az érzéki észrevevés (szem, fül) számára való ki
nyilatkoztatása ; tehát oly művészi tevékenység,
amely tér s időbeli dolgokat, tárgyakat és esemé
nyeket állít elénk. Az utánzástól annyiban külön
bözik, hogy míg emez a természettől vagy a mű
vészettől már megalkotott dolgot külsőleg csak
ismétli, addig az Á. a külvilággal közlendőt a
belső lelkivilágból meríti. De mint esztétikai
értókfogalom az A. a lelki tartalom kifejezésé
nek módját is magában foglalja s így érint
kezik a stilus (1. o.) fogalmával. Az A. és
utánzás közötti különbség kitetszik abból is, hogy
az A. nem szorítkozik csupán a külső világ jelenségeire,hanem amellett, hogy a képzeleti világból
érzéseket és akaratnyilvánulásokat közvetít, igen
gyakran olyast is alakít, amire a külvilágban nin
csen analógia, pl. a zenében és építészetben, míg
ellenben a költészet, festészet és szobrászat, mint
utánzó művészetek, inkább a való életjelenségek előadására szorítkoznak. Az Á. tárgyai mel
lett az eszközökben (ós anyagban) is van kü-
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lönbség; a festészet, szobrászat s építészet (kép
zőművészetek) eszközei az alakok és színek a
térben (anyaguk a kő, vas, fa stb.), a zene és
költészet (hangzó művészetek) kifejező eszközei
ellenben a hangok, melyek az időben következnek
egymásra. Szűkebb értelemben az Á. vagy ala
kítás (1. o.) a színészetben az egyes szerepek meg
személyesítését jelenti.
Ábrázolat, 1. Szerzői jog.
Ábrázoló geometria arra tanít, hogyan lehet
testeknek a képeit siklapokon úgy előállítani,hogy
a képekből a testek alakjára, nagyságára és hely
zetére nézve biztos következtetést vonhassunk.
Céljának elérésére az Á. megfelelő módszereket
alkalmaz. Ezek a vetítési eljárások, projekciók. A
vetítés legegyszerűbb módja az, amikor a test
képét két egymásra merőleges síkon állítjuk elő.
Itt minden térbeli pontról két képet nyerünk, még
pedig úgy, hogy a pontból a síkokra merőleges
egyeneseket bocsátunk ; ezeknek a síkokkal való
átdöfési pontjai adják az illető képsíkokon a tér
beli pontnak a képeit. (L. Projekció.) V. ö. La
Gowr>ierte,Traité de Géometrie descriptive.I—II.,
Paris 1901; .FWfer.Darstellende Geometrie.I—II,
Leipzig 1904 ; Loria, Vorlesungen über darstellende Géometrie, I—II., Leipzig 1907—1909.
Aforégé (franc.) a. m. kivonat, rövid foglalat,
vázlat.
AbreiiiinUatio (lat. «lemondás»). A teológiá
ban A. satanae alatt a megkeresztelendő lemon
dását értik az ördögről. L. Exorcizmus.
A. B r . et M. növénynevek mellett Alexander
Braun et Július Milde nevének rövidítése.
Abriachanit (ásv.), a krokidolitnak egy Skó
ciában, gránitban ós gneiszben előforduló földes
változata.
Abrin, az abrus praecatorius toxikus hatású
fehérjéje, amely ellen Bhrlichnek sikerült állato
kat immunizálnia, 1. Abrus és Immunizálás.
Abringen, 1. Ampringen.
Abrogáció (lat. «eltörlés»),vm. törvénynek a tör
vényhozás által eltörlése; a szokásos záradékot,
mely az új tői-vénnyel ellenkező,vagy ugyanarról
a tárgyról rendelkező előbbi törvény hatályát meg
szünteti, abrocjatórius záradéknak mondják. L.
még Derogáció, Szubrogáció, ObrogációAbroma Jácq. (növ.), a Sterculiaceae-csal&d géirasza, melynek két faja él Keletindiában és a Maláyi-szigeteken. Az A. angustum háncsából köte
let fonnak.
Abroncs v. abrincs, a hordó dongáinak össze
foglalására szolgáló karikaalakú kötelók,mely vas
ból vagy nyir-, mogyoró-, tölgy-, lucsfenyő és más
fák fiatal hajtásaiból készül; az k.-liajtóval vagy
húzóval szorítják a hordóra. — A., hajlítható fá
ból, nádból készült tornaszer, lehet teljesen
köralakú, ez futással egybekötött guritásra alkal
mas játékszer, mely mindkét nembeli gyerme
kek részére ajánlható; a félkör alakú A. torna
szer (abroncsugrás), melynek a leánytornázásban
van szerepe.
Abroncsos (azelőtt Obrucsnó), kisk. Sáros vm.
héthársi j.-ban, (1900), 225 rutén és német lak.;
u. p. Cséres, u. t. Orló.
A. Brong., növénynevek után Brongniard
Adolf (1. o.) nevének rövidítése.

Abrudfalva

Abrosz, 1. Asztalterítő.
A b r o t a n n n i lourn. (növ.), 1. Istenfa, abruta,
1. Artemisia abrotanum; 2. az üröm (Artemisia)
génusz egyik szekciója, melybe mintegy 80 faj
tartozik.
Abrotballus De Not. (növ.), a Patellariaceae,
családba tartozó gombagénusz, melynek mintegy
5 faja a zuzmók telepében élősködik. Termőtestei
feketék, pontszerűek. Régebben zuzmónak tekin
tették. Leggyakoribb faja a hazánkban is előfor
duló A. parmeliarum (Sommerf.) Nyl.
Abrud, kis folyó Alsó-Fehérvm.-ben, Abrudbánya vidékén, az Aranyos jobboldali mellékvize.
Abrudbánya (ném.-Gross-Schlatten, Altenburg,
oláh. Abrudu, lat. Auraria major), rend. tanácsú
bányaváros Alsó-Fehér vm.-ben, az Abrud völgyé
ben a Stur-hegy aljában (600 m. magasságban),
távíróval, postával és telefonállomással, (1900) 660
házzal és 3341 lak. (közte 1246 magyar és 1921
oláh; 731 r. k., 541 gör. k a t , 1382 gör. kel., 436
ref .).Van benne járásbíróság, telekkönyvi hatóság,
kir. közjegyző, adóhivatal, csendörőrs, bánya- és
aranybeváltóhivatal, bánya-biztosság, csúcsíves
templom, 2 kaszinó, 2 takarékpénztár, bányászsególyző egyesület, 2 gyógyszertár, iparostanuló
tanfolyam, áll. polgári fiúiskola, ipartestület, csiz
madia-ipartársulat, tűzoltó-egyesület, gyalogsági
laktanya, (368 katona). Sok csinos (egyemeletes)
ház. Az erdélyi aranyművelés középpontja, bányá
szata tulaj donkóp Verespatak és Korna hegyeiben
foly, Zalatna, Topánfalva, Bucsum és Verespatak
falvak körül. Rmellett azonban mészkőbányá
szata, tégla- és cserépégetósi ipara is méltó a
megemlítésre. Helyén már a rómaiak idejében
város feküdt (a castrum nyomai ma is láthatók)
s a procurator aurariorum is a mai A.-n székelt.
Itt találták 1788. a nagybecsű római viasztáb
lácskákat a Kr. u. 167. évből, melyek Berlinbe
kerültek. (V. ö.: Forster-Gerecze, Műemlékek II.
és az Alsó-Fehér vmről meg Dáciáról szóló irod.)
Az Árpádok alatt a gyulafehérvári püspökséghez
tartozott; bányászai szász telepesek voltak. A.-n
Karádi Pál unitárius papnak már 1569. nyomdája
volt, melynek egyetlen ismert terméke a Comoedia
Balassi Mennihart arultatasarol c. munka. 1708
aug. Károlyi Sándor rohammal bevette. 1784 nov.
7. Kloska és Hóra bandái csináltak benne vérfür
dőt. 1848 máj. 9-én a várost Jankuoláhjai kifosz
tották, felégették, a magyar lakosságot pedig fel
koncolták. V. ö.: Szabó Pál (egykorú prédikátor):
Abrudbánya elpusztulásának leírása, 1784. Közli
Sámuel A., Történelmi Tár 1908.
Abrudbányai-féle vízkapa, a faúsztatás és
tutajozás céljaira szolgáló vizfogógát zúgó nyílá
sának elzárására készült, függőleges tengely körül
forgó kapu, mely kétkarú emelő segítségével
nyílik és záródik. Az emelökarok mozgását a víz
nyomás végzi, amint a kezelő a nyomást az emelő
kar egyik v. másik karjára viszi át. Az A. segít
ségével a kifolyó vízmennyiség szabályozható.
Föltalálója^l&rwc&áwíyaiBélam. kir. erdőigazgató.
Abrudfalva, kisközség Alsó-Fehér vm. verespataki j.-ban, (i9oo) 1108 házzal és 4977 oláh (csak
112 magyar) lak., kik főleg bányászattal fog
lalkoznak, u. p. és u. t. Abrudbánya. A szabadság
harcban gyakori küzdelmek színhelye volt. Igen
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nagy erdős határral, (fenyves, 7760 ha.) baromós juhtenyésztéssel s jelentékeny faedénykeroskedéssel. A község, mely harmadrészben hozzá
épült Abrudbányához, nem messze van a gyönyörű
Detunátától (1. o.).
Abrugius György, nyomdász, a XVII. század
ban született s valószínűleg 1640-ben halt meg.
A nyomdászat mesterségét a hírneves Heltai-féle
nyomdában tanulta Kolozsváron, melynek 1639-ig
vezetője is volt s ennek összes nyomtatványai az
6 neve alatt adattak ki.
A b r u p t e , ex abrupto (lat.) a. m. rögtönösen.
A b r u s L. (növ., imádságbokor), a hüvelyes
növényekhez tartozó génusz; 6 faja él a trópuso
kon, kúszónövények. Melegházakban tenyésztik.
Az A. praecatorius L. mindkét világrész mele
gebb tájain gyakori. A keletindiai nök élénk piros,
fekete köldökfoltos magvaiból gyöngysort fűznek
s ezt nyakék v. olvasó gyanánt is használják. A
magvak különben igen mérgesek és Keletindiában
bűnesetekben gyakran van szerepüli. Mint idő
jelző növényt is sokan ismerik; leveleinek helyzetbeli változásaival 48 órával előre jelzi a viha
rokat és zivatarokat. Erre vonatkozó tanulmányo
kat Olivier tett és eredményeit a Kew Bulletin
c. kiadványban közölte 1890-ben.
Abruta (nSv.), 1. Artemisia.
Abruzzok (olaszul Abruzzi), az Apenninek mész
kőzónájának, egyúttal az egész Apennineknek legtömegesebb része, a Tronto és Sangro folyók
között. Sasbércszerűen, mindkét oldalával mere
deken emelkedik ki a homokkő és laza kőzetek
tömegéből. Keleti, magasabb pereme a Gran Sasso
d'Italia, ennek csúcsa a Monté Corno (2921 m.) a
félsziget legmagasabb pontja. A Monté Corno fél
oldalas, igazi orom, a glaciális időkből származó,
szép kar- és cirkuszvölgyekkel; ma csak néhol
húzódik meg nyáron is a hó. Délebbre a Majella
2795 m. magas. Ny. felé lankásan lejt az aquilai
magas, karsztos platóra, amelyen az Aterno folyó
fut végig. A Ny.-i perem legjobban kiemelkedő
csúcsa a Velino (2487 m.). A Monti Sabinitől a
Salto folyó és a Fucino-tó polje-szerü sülyedése
választja el; a tó ma alagúttal van lecsapolva, s
kitűnő szántóföld. Az A.-han az elkarsztosodás
miatt csakis pásztor életmód lehetséges. Lakossága
(abruzzetti) kevéssé művelt, egyszerű pásztor
nép, amely ragaszkodik hazájához, vallásához ós
szabadságához. A nehéz megélhetés miatt igen
sokan kénytelenek az év egy részében a szomszé
dos városokban keresni kenyerüket. Az A. a régi
nápolyi királyság legészakibb része, mint compartimento 4 tartományból áll: Aquila degli Ab
ruzzi, Teramo, Chieti és Campobasso v. Molise.
Területe 16,529 km 2 . Lakossága (1908) 1.466,313,
1 km.-re jut 89 lélek. V. ö. Brindi, Monumenti
storiei ed artistád degli Abruzzi (Napoll 1889);
Abbate E., Guida deli'Abruzzo; Macdonel A., In
the Abruzzi (N.-York 1909).
Abruzzok hercege, 1. Lajos.
Abry, Léon, belga festő, szül. Antwerpenben
1857, megh. u. o. 1905. Történeti képeken kívül
főleg a katonaéletből merített képeket festett, oly
kor túlságosan aprólékosan. Hazulról című kaszárny aj elenetet ábrázoló képe (1880) a budapesti
szépművészeti múzeumban van.
I

—

Absolon

Mtsélöva. (Absolon, héber: a béke atyja), Dávid
király fia, szép külsejű férfiú, aki nyájasságával
megnyerte a nép szeretetét. Összeesküdött apja
ellen, hogy trónjától megfossza, s Dávid Jeruzsá
lemből menekülni is kényszerült. Ezalatt a király
vezérei sereget gyűjtöttek, amely azután a föl
kelőket megverte. A.-t, ki az ütközetből menekül
vén, hajánál fogva egy terebintfán függve maradt,
Jóáb ölte meg.
Absalon, 1158-ban magyar püspök volt, II.
Géza bizalmas embere. 1159-ben a spalatóiak
érsekökké választották.
Absalon (tévesen Axel), roeskildei püspök s
hindi érsek, dán miniszter és hadvezér, szül.
1128-ban, megh. 1201-ben. I. Valdemármár mint
királyi herceg bizalmával és barátságával aján
dékozta meg. A. pedig utóbb a király fiát, VI. Knut
királyt is hűségesen szolgálta. Győzedelmesen
harcolt a vend tengeri rablók és pomeráni I. Bogiszlav ellen. Szerette a tudományokat és az általa
épített erős vár által megalapította Kopenhága
jövendő nagyságát (Axelstad városrész).
A b s c e s s u s (lat.), 1. Tályog.
A b s c i s s a , 1. Koordináták.
A b s e n s (lat.) a. m. távollevő; absentia, távol
lét, különösen távollét az országból, mely igazo
latlan volta esetében az illetőre hátrányos jogkö
vetkezményekkelj ár. (L. Abszentizmus.)—Absens
heres non érit, vagy csak Absens carens, latin
példabeszéd: aki nincs itt annak idejében, figyel
men kívül marad.
A b s e n t i u m a b l e g a t u s (lat.), távollevők kö
vete ; így nevezték 1848-ig az országgyűlésen meg
nem jelent főrendeknek ós a főúri özvegyeknek,
árváknak képviselőit, akik a két táblai rendszert
véglegesen szervező 1608: k. u. I. t.-cikk szerint
az alsó táblán a vmegyei követek és káptalanok
után (a régi szokásnak megfelelőleg) ülést nyer
tek, s ott, mint a törvény mondja, érdemük és sza
vazatuk megadandó lett volna, tényleg azonban
súllyalnem birtak, sem tanácskozási, sem szavazati
joguk nem volt. A távollevők követe a nemesi
rendből volt választandó; egy, két személynél
többet nem képviselhetett és igazolásául az illető
főrendtől nyert megbízólevél szolgált.
Absevci, adóközség Szerem vm.vinkoveeij.-ban,
(1900) 345 horvát-szerb lak., u. p. és táv. Njemci.
A b s i n t h i n m , Artemisia absinthium L. (növ.),
1. Üröm.
Absinthol, 1. Abszintől.
A b s i t (lat.) a. m. távol legyen tőlem, isten
mentsen! — Absit ómen, rossz jele ne legyen.
Absolon, Dávid király fia, 1. Absálóm.
Absolon Lilienberg Dániel, szül. Késmárkon a
XVII. sz. közepe táján, Thököly Imrének titkára,
később kancellárja volt. 1674-ben Thököly követül
küldötte Varsóba a lengyel országgyűlésre, mely
Sobieski Jánost lengyel királlyá választotta.
Törekvése, hogy az új királyt a magyar felkelők
nek megnyerje, nem sikerült. 1677. Apafi titkos
megbízásokkal Parisba küldte. 1688-ban, Kadics
Endre várkapitánnyal egyetértve, elárulta Mun
kács várát s rákényszerítette a hőslelkű Zrínyi Ilo
nát a vár feladására. A., az árulás jutalmául, Caraffa
mellett hadi titkárságot kapott s mint az eperjesi
hóhér jobb keze ment Erdélybe, hol fondorkodásá-
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val és Teleki megvesztegetésével elérte azt, hogy
Erdély magát a császár pártfogása alá helyezte s
Lipótot és utódait törvényes és örökös uraiul el
ismerte. A császár A.-t később követségi titkárrá
nevezte ki Svédországba. V. ö. Szilágyi Sándor,
A. Dávid követségei, Akad. értekez. és Tört.
Tár. 1883.
A b s o l u t i o , 1. Abszolueió.
A b s o l u t o r i u m {\&t.),felmentvény,az illetékes
hatóságtól, v. féltől meghatározott formában, elő
zetes vizsgálat után kiszabott feloldás valamely
kötelezettség, felelősség, vagy igény alól. To
vábbá végbizonyítvány (1. o.).
A b s o l v i a n i m a m m e a m (lat.) a. m. lelki
ismeretem ment, v. i. megtettem kötelességemet.
A b s o r b e n t i a v. desodorantia (lat.) ama sze
rek, melyek a szerves részek rothadásakor stb.
keletkező rossz szagot elnyelik, s ezáltal szag
talanítanak, pl. a száraz szénpor, az ammóniát el
nyelő vasgálic, a nedvességet elnyelő égetett
mész, szabad savakat (erjedési zsírsavak, fölös
gyomorsav) közömbösítő kétszer szénsavas nát
rium, szénsavas magnézium, kréta stb.
Abstemius Pál ós Péter, 1. Bornemissza.
A b s t e n t i o (új lat.), tartózkodás, mint jogi ki
fejezés 1. az örökségről való lemondást, 2. az is
teni szolgálat megtiltását (szüneteltetését) jelenti.
Abstentionismus, a közéleti tevékenységtől való
visszavonulás.
A b s t e r g e n t i a (lat.), 1. Hashajtószerek.
A b s t i n e n t i a , 1. Absztinencia.
Abstract (lat.) a. m. elvont (1. o.)
A b s t r a c t n m (lat.), gyógyszerkészítmény, me
lyet az északamerikai Egyesült-Államok hivata
los gyógyszerkönyve készíttet.
A b s y n t h , 1. Abszint.
Absyrtides, szigetek, 1. Quarnero.
Absyrtos (Apsyrtos, Axyrtos), a görög mithologia alakja, Aietes, Kolehis királyának fia, kit a Jasonnal szökő Medeia megöl ós felaprít, hogy Aietest üldözésében feltartóztassa. Más verzió sze
rint maga Jason ütötte agyon. L. Argonauták.
Abszentizmus (lat. a. m. távollét), a nagy
birtokosok távolléte birtokuktól és országuktól;
visszás dolog és főleg azért ad alkalmat panaszra,
mert jelentékeny jövedelemnek külföldön elfo
gyasztásával jár. A mezőgazdasági termelés
szempontjából és társadalmi tekintetben is káros
állapot az A. Az A. különböző országokban
és korszakokban mutatkozott. Igen veszedel
mes alakot nyert különösen Írországban és egyik
oka az Írország és Anglia közt levő nagy ellen
tétnek. Nálunk is nem csekély azoknak a nagy
birtokosoknak és különösen főnemeseknek száma,
kik az A.-nak hódolnak, bár már sokkal kisebb,
mint régebben. Széchenyi nagy hévvel és ered
ménnyel küzdött az A. ellen. Egyes országokban
javaslatokat tettek az A. korlátozására külön
adókkal, a birtok székhelyén lakás kötelezővé té
telével stb. Újabban az A.-t nemcsak a földbir
tokos osztályra, de a városi életre is alkalmaz
zák, értve alatta a vagyonosabb osztálynak azt a
törekvését, hogy az alsóbb osztályoktól, iU. a
jövedelmük forrását tevő gyári és üzleti város
részektőltávol lakjanak. A. az is, ha a városi pol
gári osztály nagymértékben szerez földbirtokokat,
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de azokat nem házilag, hanem bérbeadás útján
művelteti. Hivatalosan gyűjtött statisztikai ada
taink az A.-ról (magyar honos földbirtokosoknak
állandó külföldi tartózkodásáról) nincsenek.
Abszint, zöldes színű igen erős pálinka, mely
gyakori élvezet mellett a szervezetet egészen
tönkreteszi. Ürömmel (artemisia) és ánizszsal ké
szül s leginkább Franciaországban van elterjedve.
Az A.-ban az erős szesz mérgező hatását nagyon
előmozdítják a benne levő bódító illatos olajok.
Az A. túlságos élvezete az abszintizmus nevű kórt
idézi elő, mely lényegében azonos a pálinkamér
gezéssel. Óvatosabb ivók vízzel keverik, Musset
Alfréd után az A.-t Parisban Muse verte-nek híjják, mintha a kifáradó szellemi erőt pótolná. A
svájci szövetségtanács 1908-ban hozzájárult a
a népszavazathoz, amely azt kívánta, hogy az A.
gyártása, be- v. keresztülvitele Svájcban megtíltassék. Franciaországban Schmidt képviselő
nyújtott be törvényjavaslatot (1909), mely az
A. gyártásának és forgalombahozatalának teljes
eltiltását célozza.
Abszintizmus, 1. Abszint.
Abszintól (Absinthol), az ürömben (Artemisia
absinthium) előforduló, C10H16O összetételű kám
forféleség; más kámfortól eltérően, közönséges
hőmcrséken folyós, 195°-on forr. Magyarul üröm
kámfornak nevezhető.
Abszintománia, az abszintivással való vissza
élés.
Abszolueió (lat.), feloldás egyházi és isteni bün
tetések alól a megtörtént gyónás után (1. Felol
dás) ; a jogügyben a. m. vád alól való felmentés
(1. Pertörlés). Abszolutórium, felmentő itelet; ab
szolvál, felment, befejez ; továbbá valamely tan
intézettől — a kellő évek eltöltése után — meg
válik.
Abszolút (lat.) a. m. feltótlen. A szó filozófiai
értelme: föltétlen az, amit nem viszonyítva más
hoz tekintek, ami nem függ semmitől, sem a
gondolkodásban, sem a valóságban, ami létokát
magában hordja. Tehát ellentéte a relatívnak, a
föltételesnek, azaz föltételektől függőnek, viszo
nyosnak, azaz másra vonatkozónak.Az A. fogalma
a filozófiai gondolkodásnak problémája. Szóba jön
a logikában s ismerettanban, mint az A., kétség
alá nem vethető igazságoknak, a tudásnak kér
dése ; az erkölcstanban, mely a föltétlenül köte
lező erkölcsi törvényeket tárgyalja; a metafizi
kában, mely az A. létet, az A. valót, istent ku
tatja. Az esztétikában szó van az A. szépről,
értékesről, amely nem függ az idők, az ízlés vál
tozásától. Az A. fogalmának felfogása tehát egész
filozófiai világnézletünktől függ. Vannak, kik e
fogalmat egészen ki akarják küszöbölni a filozó
fiából ; ezek szerint minden tudásunk viszonyos,
föltételes, A. szép és jó sincsen, fölfogásunk a
szépről, jóról, igazról folyton változik és mindé
fölfogások egyaránt jogosultak. A tudományban
az A. fogalmának kiküszöbölésére főleg a pozi
tivisták törekednek (1. Gomte Ágoston), kiket e
téren Hume és Kant előztek meg, de már a szo
fisták is az ókorban. Kant minden igazi tudást
tapasztalatinak, tehát relatívnak mond és a föl
tétlen fogalmát csak szabályozó elvnek tekinti,
mely arra sarkal bennünket, hogy a tudás terén
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soha meg ne álljunk. Az úgynevezett pragmatis
ták (1. o.) hasonlókép elvetik az A. tudás fogal
mát. Az erkölcstan terén az utilitáriusok nem
ismernek föltétlen erkölcsi törvényt és azt tanít
ják, hogy ezen a téren is mindig változik. Az esz
tétikában még több ellenfele akad az A.-nak, azt
mondják : Semmi sem szép minden időre, az esz
tétikai értékek is változnak. A kérdés csak az,
hogy nincsenek-e legáltalánosabb törvények, me
lyek mellett ily változások lehetségesek ? Kant
az erkölcs és szép terén A. érvényűnek tekintette
a kategorikus imperativust és a szépség ama leg
főbb szabályát, hogy szép az, ami érdek nélkül
tetszik. — A., politikai értelemben, 1. Abszolu
tizmus.
Abszolút egységek, 1. Mértékrendszer.
Abszolút érték. Valamely pozitív, vagy nega
tív szám A.-én magát a jel nélkül vett számot
értjük. így pl. + 3-nak és — 3-nak A.-e egyfor
mán : 3. Egy komplex számnak az A.-ét úgy nyer
jük, hogy valós részének négyzetéhez hozzáadjuk
a képzetes rész együtthatójának a négyzetét és
ezen összegből négyzetgyököt vonunk. Ennek a
négyzetgyöknek a pozitív értéke adja a keresett
A.-et. így pl. — 6 - j - 8 i komplex számnak az
A.-e= | / ( - 6 ) 2 - f - 8 * = -j/IÖÖ = 10.
Abszolút geometria (nem euklidesi, Pangeometria). A tudományos geometria a legújabb korig
az Euklidesz elemei-nék. elején található defi
níciókon, axiómákon és főkép azon a posztulátumon épült fel, hogy egyugyanazon síkban fekvő
két egyenes mindig metszi egymást, mihelyt egy
harmadik metsző egyenessel bezárt.egyoldali belső
szögeik összege kisebb két derékszögnél. Bolyai
János (Bolyai Farkas, Tentamen 1832) és Loba
csevszkij orosz tudós egyidejűleg és egymástól
függetlenül oly teljesen következetes és kifogás
talan geometriát állapítottak meg, amely Euklidesnek fentebb ismertetett posztulátumát mellőzi.
Ezzel megvetették az A. alapjait. Velők egyező
eredményekre jutott e téren a nagy német
matematikus Gauss is, valamint Riemann, ki a
határtalanság és végtelen nagyság fogalmainak
éles megkülönböztetése mellett megállapította a
véges nagyságú határtalan tér geometriáját. (A
véges nagyságú határtalan tér megértésére szol
gáljon pl. az egész földfelület, mely bár véges
nagyságú, de határvonalai nincsenek.) Az A.
rendszerében az euklidesi, mint speciális tag bentfoglaltatik. Az A. az euklidesit új világításba
helyezi és új belátásokkal gazdagítja, így pl.
Beltrami az euklidesi rendszerben egy új görbe
felületet szerkesztett, az ú. n. pszeudoszférát,
melynek geometriája a Bólyai-féle síkgeometriá
val azonos.
Irodalom. Bolyai János főművét eredetiben Kürschák I.,
Réthy M. és Tötőssy B. adták ki a következő cím a l a t t :
Bolyai de Bolyai J. Appendix scientiam spatii absolute
veram exhibens, Leipzig, Teubner, 1903. J. Bolyai Scientia
spatii absolute vera. Bolyai Bolyai János A tér absolnt
igaz tndománya. Előszóval, magyar forditással s magya
rázatokkal Suták Józseftől, Bolyai J. életrajzával Schmidt
P.-től, Budapest, 1897. Bolyai munkáját I. Hoilel franciára,
Beltrami olaszra, I. Frischauf németre és 1891-ben George
Brnce Halsted dr. angolra fordította le, ez 1896-ban IV.
bővített kiadásban jelent meg. Az A. tanulmányozására
ajánlható: Dr. Privorszky Alajos, Az abszolút geometria
elemei. Budapest 1906; Clebsch-Lindemann, Vorlesungen I
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über Geometrie, 1906: Klein, Autographierte Vorlesungshefte, 1889—90. A geometria alapjaira vonatkozó vizsgáló
dásokat tartalmaz: Hubert, Grundlage der Geometrie,
1908. Az A. történetére nézve v. ö. Engel-StSckel Urkunde
zur Geschichte der nichteuklidiscnen Geometrie. Leipzig
1898. Magyar nyelven érdemes munka: Vörös Cyrill,
Analitikus Bolyai-féle Geometria, I. kötet, Síkgeometria,
Budapest 1909.

Abszolút hömérsék, 1. Hömérsék és Hő.
Abszolutisták, azok, kik az abszolutizmust
tartják helyesnek és üdvösnek az államéletben;
ezt tanítják, hirdetik vagy ennek megvalósítására
törekesznek. L. Abszolutizmus. — Vallási tekin
tetben az A. annak a tannak hívei, mely azt hir
deti, hogy az isten minden emberre nézve megmásíthatatlanul előre megállapította a boldogu
lást vagy az elkárhozást.
Abszolutizmus alatt közönségesen azt az
egyeduralmi államformát értik, melyben az ural
kodó korlátlanul uralkodik. Másik értelemben A.
az olyan államuralmi szervezet, hol a hatalmak
megosztásának követelménye nem érvényesül,
a törvényhozó ós a végrehajtó hatalom túlnyo
móan egy orgánum kezében van. Ily értelemben
beszélnek pl. Angliában a parlament A.-áról. A.nak nevezik egy osztálynak v. rendnek a többit
elnyomó uralmát is. Pl. a patríciusok A.-a, a bourgeoisie A.-a stb.
Az A.-t mint korlátlan egyeduralmat autókráciának is nevezik. Az A. mint alkotmányosan
alkotott ideiglenes korlátlan államuralom jelent
kezik a diktatúrában, ami egy személynek telj
hatalommal való felruházása az állam válságos
helyzetében. Az A. elfajulása a despotizmus,
kényuralom, melynél a korlátlan hatalom gya
korlásában állandó rend nincs, hanem merőben
az uralkodó szeszélye érvényesül. A tirannizmus
(zsarnokság) oly despocia, melyben a tirannus
a teljhatalmat a szabadság erőszakos elnyomá
sával ragadja meg és uzurpátorként, bitorló
ként bírja. A despotában, különösen ha azt teokratikus intézmény is támogatja, a büntető isten
ség helyettesét látja a nép; uralmának tűrése
erény, az ellene lázongás vallási bűn, míg a tiran
nus erőszakos eltávolítását az ókori népek haza
fias erénynek tekintették.
Abszolút jogok, a magánjogban oly jogok,
amelyek értelmében a jogosulttal szemben min
denki más kötelezve van arra, hogy a jogosultat
a védett jogtárgy élvezetében ne háborítsa. Ide
tartoznak: a tulajdonjog és az idegen dologbeli
jogok, valamint az eszmei javak (név, cégjog,
szerzői jog, szabadalom) és más kizárólagos jogo
sítványok (pl. kisebb kir. haszonvételek). Más ér
telemben A. azok is, amelyek esetében egy bizo
nyos dolog mindenkori ura a kötelezett; így pl. a
telekkönyvi bejegyzéssel abszolúttá tett bérlet,
elő- és visszavásárlási jog. L. Dologi jogok.
Abszolút kereskedelmi ügyletek: vagy feltét
len kereskedelmi ügyletek, azok az ügyletek, ame
lyeket a magyar kereskedelmi törvény tekintet
nélkül az ügyletet kötő felek hivatásos foglalko
zására, kereskedelmi ügyleteknek minősít. L,
Kereskedelmi ügyletek.
Abszolút mértékmeghatározás, 1. Projektív
mértékmeghatározás.
Abszolút mértékrendszer, 1. Mértékrendszer.
Abszolút monarchia, 1. Monarchia.
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Abszolút nyomás, 1. Nyomás.
Abszolút szám, a matematikában és a fiziká
ban az, melynek értéke az alapegység megválasz
tásától teljesen független. így a n = 3'141ő . . .
A. azt fejezi ki, hogy hányszor mérhetjük fel a
kör átmérőjét a kör kerületére. Akármilyen mér
tékegység szerint választjuk is meg a kör át
mérőjót, az 3-1415
szőr mérhető fel
a megfelelő kör kerületére. Ilyen A.-ok azok
is, melyek a hangtanban a zenei intervallumokat
jellemzik. Ellenben pl. a területet már nem fejez
hetjük ki A.-ban, mert ennek számértéke nagyon
is módosul aszerint, hogy milyen hosszúságegyeéggel dolgozunk. Épen így változik a sebességet
kifejező szám is a hosszúság és az időegység
különböző megválasztása szerint.
Abszolút zene, a határozott képzetektől és fo
galmaktól független zene. Ellentéte a programmzene (1. o.).
Abszolút zéruspont, 1. Hőmérséklet.
Abszorbeál (lat.) a. m. elnyel, felhörpent, szür
csöl ; 1. még Absorbentia és Abszorpció.
Abszorbeáló szövet, a növények testének az a
felületi szövete, amellyel a környező anyagból a
táplálkozásra szükségeseket a növény teste ma
gába szívja. Az A. csak gázokat vagy folyadékot,
leginkább vizes oldatokat abszorbeál; lehetőleg
nagy felületre terjed ki, sejtjei vékonyfaluak, sa
vakat vagy enzimákat választanak ki. A vízben
élő növények testük egész felületével abszorbeál
nak, épp úgy a tápláló anyagban élők, pl. élesztősejt. A szárazföldi növények gyökerein jól kiala
kult A. van, amelynek felülete még nagyobbodik
a gyökérhajszálakkal. Ilyen szövetek: a mohok
rhizoidjai, a gombák miceliuma, a fán lakó növé
nyek gyökerének vízgyűjtő burokja, az élősködő
növények szívói és némely virágos növénynek
a csíráján (embrióján) fejlődött, táplálékot felvevő
szövete (pl. a fűcsíra pajzsa).
Abszorpció v. elnyelés. A gázokkal érint
kező folyadékok kisebb-nagyobb mórtékben old
ják azokat. E jelenséget A.-nak nevezik. Az
eluyelt gáz mennyisege a gáz ós folyadék ter
mészetétől, a hőmórsóktől és a gáz nyomásától
füa-g. A feloldott gáz mennyiségét különböző
képen szokták kifejezni. Ha a gáz nagy mennyi
ségben oldódik az oldószerb3n — pl. sósav vízben
— úgy megadják, hogy 100 gr. oldószerben hány
gr. gáz vaa feloldva. Pl. a sósav oldókonysága
18°-on e szerint kifejezve 73'1 gr. A gyakorlati
használatra súly °/0-b-m fejezik ki a gáz oldékonyságát, azaz 100 gr. oldat hány gr. oldott gázt
tartalmaz. A sósavra vonatkozólag 18 C°-on
42,24°/0. Térfogatos analízisek céljaira megadják,
hogy 1000 cm3 oldatban hány gr. molekula gáz
van feloldva. A sósav esetében 18 C°-on 13 98 gr.
molekula. Tudományos munkálatoknál az elnyelt
gáz mennyiségét az A.-koefflciens fejezi ki. Az
A.-koefflciens Bunsen szerint a gáz ama normális
(0°-ú 76 cm. nyomású) térfogata, melyet adott
Mmé'séken a folyadék térfogategysége akkor
old, ha a gáz parciális nyomása a folyadék
fölötti gáztérben egy atmoszférával egyenlő.
A sósav A.-koefflciense 18° on 4502 cm3. Ujab
ban az Ostwald féle oldékonysági koefficienst
is használják, amelyen az 1 térfogat oldószer
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által feloldott gáz nem redukált térfogatát ér
tik. Ez a sósavra 18°on 479-8 cm8. Hogy meny
nyiben függ az elnyelt gáz mennyisége a gáz
ós folyadék természetétől, arról a gáz kémiai
összetétele nem ad felvilágosítást. Annyit tudunk,
hogy a könnyebben sűrüsíthető gázok job
ban oldódnak, mint a nehezebben sűrüsíthetők;
továbbá, hogy a gáz oldékonysága rendszerint a
hőmérsék emelkedésekor csökken, de erre vonat
kozólag biztos törvényszerűség nem ismeretes.
Winkler Lajos szerint az A.-koefflciens válto
zása a folyadék belső súrlódásával van össze
függésben (Mathematikai és természettudományi
értesítő XXIV. kötet 1906). 1803-ban Henry azt
találta, hogy egy adott folyadékmennyiségtől el
nyelt gáz mennyisége állandó hőmérsékleten
arányos a gáz nyomásával (Henry-féle törvény)
vagy más szóval, mivel a gáztörvény szerint
a térfogategységben foglalt gáz mennyisége a
nyomással arányos, a Henry-féle törvényt úgy
is szövegezhetjük, hogy a gáztérben foglalt gáz
és a feloldott gáz koncentrációja közötti viszony
ugyanazon hőmérsékleten állandó. A Henry-féle
törvénytől kisebb-nagyobb mórtékben eltérően
viselkednek azok a gázok, melyek a gáztörvények
től is eltérnek pl. széndioxid. Különösen nagy mér
tékben térnek el a törvénytől — legalább látszó
lag — a vízben nagy mértékben oldható gázok, pl.
ammónia, kéndioxid, sósav. Az eltérés oka abban
keresendő, hogy az utóbb említett gázok vízben
való oldásakor a feloldott gáz egyrésze kémiai
változást szenved. így az ammónia ammóniumhidroxiddá, a kéndioxid kénessavvá, ez utóbbi is
mét ionokká, a sósav nagy része szintén ionokká
bomlik. Az oldáskor változást szenvedő gázoknál
kétféle oldékonyságot kell megkülönböztetni, egy
látszólagost és egy valódit. A látszólagos oldékonyság alatt az összes feloldott gáz mennyisége,
míg a valódi oldékonyság alatt csak az oldáskor
kémiai változást nem szenvedett gáz mennyi
sége értendő. A valódi oldékonyságot figyelembe
véve, a Henry-féle törvény a nagymértékben
oldódó gázokra nézve is érvényes. A gázkeveré
kek A.-jára nézve Dalton (1807) állapított meg
egy törvényt, amely szerint a gázkeverékek al
kotó részei parciális nyomásuknak megfelelően
oldódnak, éppen úgy, mintha más gáz nem volna
jelen- Pl. a levegő öí-szetétele vízben való oldás
kor a Dalton-törvénynek megfelelően változik.
Winkler Lajos szerint 24° on telített vízből kifő
zött levegő összetétele következő: oxigén 33-72°/0,
nitrogén 66-28%- A légköri levegőben az oxigén
mennyisége 20-96%, a nitrogéné 79-04°/0. Mivel
az oxigén A.-koefflciense nagyobb, mint a nit
rogéné, a vízből kifőzött levegőben több oxigén
nek kell lenni, mint a légköri levegőben, amit a
kísérlet bizonyít is. A vízben kevéssé oldódó illékouy folyadékokra is érvényesek a gázokra
vonatkozó A.-törvények. A megolvasztott fémek
közül egyik-másik (ezüst, réz) olvadt állapotban
abszorbeál gázokat, azonban erre vonatkozólag
biztos törvényszerűségek ez ideig nem ismerete
sek. Megmerevedéskor az oldott gázok hevesen
eltávoznak és a fém felületét egyes pontokon kidudoritják. E jelenséget a fém freccsenésének
nevezik. (A gázok oldékonyságára vonatkozó
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megbízható adatok a Landolt-Börnstein: Physikalisch-Chemische Tabellen III. kiadás e. munká
ban találhatók.) — A fény és hő A.-jára nézve 1.
Fényelnyelés és Sugárzó hő. — A. alatt orvosi
értelemben a vér gázkötő képességet értik. 1. Vér.;
jogi értelemben 1. BűnhalmazatAbszorpciométer, a gázok abszorpciókoeffi
cienseinek meghatározására szolgáló készülék
Az A. egy kobozott edény, melyben higany fölött
lemérve a gáz térfogatát és beleöntve a készü
lékbe a levegőmentes el
nyelő folyadékot, azzal
huzamosabb ideig rázzuk
és meghatározzuk a viszszamaradó gáz térfogatát.
Igen szabatos készüléket
szerkesztett Winklerhajos. Winkler A.-e(l. ábra)
mintegy 2000 cm2 tér
fogatú üveggolyó, mely
hez kétszer meggörbített
tág üvegcső van for
rasztva ; a berendezés főelőnye az, hogy az ab
szorpciónak alávetendő
gázból semmi sem illan
hat el és a levegő sem
hatolhat hozzá. Az A.
nagy vízfürdőbe van he
lyezve, melynek hőmér
séklete szabályozható és
pontosan mérhető. Ké
szülékével számos gáz
vízben való oldékonyságát meghatározta. A bá
Winkler abszorpciométere. násmódra vonatkozó uta
sításokat v. ö. Winkler, A gázok oldhatósága víz
ben (Mathematikai és Természettudományi Érte
sítő 75. és köv. lap).
Absztinencia (lat.), valamitől való tartózkodást
jelent, így beszélünk nemiA.-ról, alkoholos A.ról, 1. Antialkoholizmus. Elmeorvosi értelem
ben többnyire az étkezéstől való tartózkodást
értik rajta. Elmebajosok gyakran hosszabb időn
át absztineálnak s ezért mesterségesen, etető cső
vel kell táplálni őket. Az A. oka lehet öngyilkos
sági szándék, érzékcsalódások, téves eszmék, za
vartság, öntudatlan állapot. A. egyházi értelem
ben 1. Böjt.
Absztinenciás jelenségek, azok az izgalmi és
gyengeségi állapotok, amelyek morfinistáknál,
alkoholistáknál előállanak, ha a megszokott dózist
egyszerre elvonjuk tőlük.
Absztrahál (lat.) a. m. elvon, valamit nem te
kint ; a lényegest az esetlegestől valamely tárgy
szemléletében elkülöníti.
Absztrakció (lat.) a. m. elvonás, elvonatkozás,
1. Elvont.
Absztrakt jogügylet, a magánjogban oly jog
ügylet, mely kötelező erejét pusztán az akarat
nyilvánítás tényéből meríti, függetlenül az ügylet
alapjául szolgáló gazdasági céltól, ú. n. causától.
Ellentéte a materialis vagy causalis jogügylet;
ez magában hordja a cél megjelölését (pl. ajándé
kozás, a tartozáslerovás), melyért létesül és ha
tálya e cél valódiságától és jogérvényétől függ.
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Helytelenül nevezik az A.-et formális jogügylet
nek, minthogy alakszerűséghez nem kötött ügylet
is lehet A. A.-ek fordulnak elő különösen a jo
gok átruházásánál (tulajdonátruházás, enged
mény), ahol az átruházás hatálya (az ú. n. dologi
ügylet) független az alapjául szolgáló kötelezett
ség fennállásától. A.-ek ezenfelül kivált a köte
lemalapító vagy módosító ügyletek körében gya
koriak ; így A. az értékpapírokban kifejezett egy
oldalú kötelező Ígéret, különösen a váltókötelezés,
mely akkor is megáll, ha a váltókötelezett a kö
telezettség elvállalásáért nem kapott ellenértéket.
Magánjogunk nem ismeri el egész általánosság
ban az absztrakt kötelmi ügyleteket; de elismeri
egyes ily ügyletek hatályát; így pl. a kötelező
jegy (bon), az elszámolás, tartozáselismerés, utal
vány absztrakt jellegét.
Absztraktok-nak (magyarul «szálkák») neve
zik az orgonánál azokat a keskeny faléceket,
melyek a billentyűktől a szélládáig érnek, s a
sipok szellentyüit kinyitják, hogy a szól a sípokba
juthasson.
Abszua v. abszue, 1. Abkházok.
Abszurd (lat.) a. m. esztelen, ostoba. Logikai
értelemben, ami a gondolkodás törvényeivel el
lenkezik, pl. négyszögű háromszög. Innen egy
állítást ad absurdum vezetni annyi, mint ellenmondásos voltát kimutatni, miből azután az ellen
kező állítás helyességére is lehet következtetni.
A közéletben gyakran azt is A.-umnak nevezik,
ami ellentétben áll az uralkodó nézetekkel.
Abt Antal, fizikus, szül. Rézbányán (Bihar vár
megye) 1828 nov. 4., megh. Kolozsváron 1902
ápr. 2. Előbb az ungvári, azután a budai kat. főgimn., 1872 óta a kolozsvári egyetemen a fizika
tanára volt. Több önálló munkát, számos érteke
zést írt magyar és külföldi folyóiratokba.
Abt, Franz, német zeneszerző, szül. Eilenburgban 1819 dec. 22., megh. Wiesbadenben 1885
márc. 31. Előbb zürichi, majd braunsclrweigi her
cegi karnagy lett. 1872. Amerikában járt, ahol
nagyban ünnepelték. Mintegy 200 tetszetős dala
(jobbára 4 szólamra) igen népszerű.
Abtenau, város Salzburgban, a halleini kerület
ben, a Tennen-hegység lábánál, hol a Lammer
folyó a Lammeröfen nevű szakadókokat és víz
esést alkotja. Lakosainak száma (1900) 3983. Kö
zel van hozzá Zwieselbad gyógyhely keserűvíz
forrással.
Abterminális áram, 1. Állati elektromosság.
Abtsdorf (cseh. Opatov), mezőváros Csehor
szágban, a leitomischli kerületben, (1900) 2020 né
met lakossal.
Abú (arab) a. m. apa. E szóval gyakran talál
kozunk a keleti tulajdonnevekben. Rendesen tény
leges apai viszonyt jelöl; pl. Mohammed ibn 'Abdalláh Abu-1-Kászim a. m. Mohammed, 'Abdalláhnak a fia, al Kászimnak apja ; fölötte gyakran qualitativ értelemben is használják, pl. Abú-l-faradzs,
a vigasztalás atyja, azaz: vigasztaló. A tulajdon
névnek Abú-val összetett részét kunje-nak (mel
léknév) nevezik.
Abu, magában álló hegy az Aravali hegylánc
déli végén, a brit-indiai Radzsputána tartomány
ban, 1200—1714 méter magas, angol szanatórium
mal. Ősidőktől fogva a hinduk szent búcsújáró-
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helyo, öt templommal, melyek közül kettő (Kr. u.
1031 és 1200. épült) a hindu építészet remeke.
Abubacer (Abu Bekr, ibn Tufejl ál Kajszi),
arab államférfi, filozófus és orvos, szül. Guadixban 1100 körül, megh. Marokkóban 1185. Több
almohád uralkodó környezetében udvari orvos és
vezír minőségében működött. Csak egy munkája
maradt fenn, a Hajj ibn Jakzán c. filozofikus re
gény. Ennek hősében, minden hagyományos taní
tás nélkül a tiszta spekuláció által a legmagasabb
igazságokig felemelkedő független gondolkodót
mutatja be, másrészt a regény egyéb alakjaiban
a hagyományos hit képviselőit rajzolja. Végül a
két iránynak egymás mellett békés megférhetését
fejti ki. Legelőször Philosophusautodidactus címen
Pococke Bdvárd (Oxford 1671) adta ki az arab ere
detit latin fordítással; azóta számos szövegki
adása és európai fordítása jelent meg. Legis
mertebb Bichhorné, Der Naturmensch (Berlin
1782). Legújabb szövegkiadását francia fordítás
sal Léon Gauthiertől birjuk (Alger 1900), aki kü
lön munkát is írt róla (Ibn Thofail, sa vie et ses
oeuvres, Paris 1909).
Abu Bekr, Mohammed első utóda, az iszlám első
kalifája, szül. Mekkában 573., a Kureis törzs
Tejm-ágából, melyben nagy tekintéllyel bírt, megh.
634. A próféta fellépése után első híveihez tarto
zott és leányát, 'Ai'sát nőül adta hozzá. Midőn Mo
hammed halála után az igazhitűek vezérlete reá
szállt, mindenekelőtt a fellázadt arab törzseket és
az élükre állt hamis prófétákat verte le. A belső
béke helyreállítása után az igazhitűek seregei
Mezopotámiában, Szíriában és Palesztinában har
coltak az iszlám hatalmának kiterjesztése érdeké
ben s Heraklius bizánci császár ellen nagy sikert
vívtak ki. B harcok befejezte előtt érte utói a ha
lál A.-t Medinában, ahol sírját a prófétáé mellett
mai napig is buzgón látogatják a zarándokok.
A suta mohammedánok A.-t bitorlónak mond
ják, minthogy hitük szerint a próféta halála után
annak rendelkezése szerint Ali-t ós családját illette
meg az uralom. A. a szunnita iszlámban a «Sziddik»: igaz melléknevet viseli.
Abucsa, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-han,
(1900) 125 oláh lak., u. p. ós u. t. Hunyaddobra.
Abu Habba, az egykori híres babiloni napvá
rosnak, Szippar-nak romjain épült helység neve.
Abu Hammed, nubiai város Berber és Dongola között, a Nílusnak legészakkeletibb kanya
rulatánál. Teljesen elszigetelve áll a sivatag kö
zepén, élelmiszereit a termékeny Mogratból, a
Nilus egyik szigetéről nyeri. A karavánkereske
delemre nagy fontossága van, mert erre vezet az
út Koroszkóból Szudánba.Vádi Halfával (320 km.)
és Khartummal vasút köti össze.
Abu Haniia, 1. Haneüták.
Abukelb, török ezüstpénz = l»/ s piaszter. Mai
értéke 130 K.
Abukep, egyiptomi tallér = 6-20 K.
Abukir, a régi Kanopos; Alsó-Egyiptomban, a
Közép-tenger partján fekvő helység,Alexandriától
18 km.-nyire északkeletre. Alig van 200 arab lak.
Összeomlott vára, világító tornya és egy 8 km. szé
les, 35—220 m. mély kikötője van, melyet a ten
ger felől homokpad véd. A. két ütközetről hires. Az
elsőben Nelson angol tengernagy a francia hajó
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hadat semmisítette meg. Bonaparte 1798 jul. 1-én
Alexandriában Brueys tengernagynak azt a ren
deletet adta, hogy 13 sorhajóval, 4 hároni-árbocossal és 30 kisebb járművel A. révpartjánál vessen
horgonyt. Brueys A. félköralakú révében, a parttal
egyköziien állította fel sorhajóit. Azt hitte, hogy
az ottani sekély víz hátvédjét képezi állásának.
Csakhogy Nelson, ki aug. 1-én ért oda hajórajá
val, 5 hajóval a sziget ós a francia csata vonal
közé rontatott. Este 6V3 órakor kezdte meg a
tüzelést, mely egész éjen át tartott s csak akkor
szűnt meg, mikor a L'Orient, a francia tengernagyi
hajó a levegőbe repült. A franciák két sorhajója
s 2 háromárbocosa menekülhetett Korfuba, a többi
hajó odaveszett. Brueys a csatában elesett. Bona
parte a hajóhad megsemmisítése után seregével
együtt el volt szakítva Franciaországtól. Ez a
győzelem, melyben Nelson egy hajót sem vesztett
és az ellenséges hajók öt hatodát elfogta, az ango
lokat a Földközi-tenger uraivá tette. A másik csata
A.-nál 1799 jul. 25-én egy francia s egy török
sereg közt volt. A szíriai hadjárat befejezte után
(1799 jun., 1. Egyiptomi expedíció) 18,000 főből
álló török sereg Musztafa pasa vezérlete alatt
A.-nál kötött ki s a Marmont francia tábornok
által megerősített helyen megfészkelte magát. De
csakhamar odasietett Bonaparte 5000 gyalogossal
s 1000 lovassal s véres ütközetben leverte a törö
köket. Aug. 2-án A. erődé is visszakerült a fran
ciák kezébe. Később az angolok űzték el belőle.
Abula, város, 1. Avüa.
Abul 'Alá el-M'arri, a klasszikus kor után kö
vetkező idők legkiválóbb arab költői közé tarto
zik (973—1057). Gyermekkorában megvakult.
Tanulmányai szempontjából több évig Aleppóban
ós Bagdadban tartózkodott. Szülővárosába vissza
térve számos tanítvány csoportosult köréje. Leg
inkább a filológia különféle ágaiban és költői mű
veivel emelkedett nagy hírnévre. Divánján (Szakt
al-zand) kívül híres egy Luzúm má la jalzam című
epigramm-gyüjteménye, melyben politikai és val
lásos kérdésekben csodálatos bátorsággal és füg
getlenséggel bírálja,az uralkodó viszonyokat ós
meggyőződéseket. Életnézete közel áll a budd
hista életfelfogáshoz. V. ö.: Kremer: Über die
philosophischen Gedichte des A. (Wien 1888). A.
igen terjedelmes irodalmi levelezést folytatott né
mely tudós kortársával; e levelezést kiadta rész
ben angol fordítással D. S. Margoliouíh, The letters
of. A. (Oxford 1898, Aneedota Oxoniensia, Semitic
Series, Part X.).
Abulcasis, 1. Abul-Kázim.
Abu-1-Faradzs, 1. Bar-Hebraeus.
Abulfeda (Imád al-din Iszmá'il), az ejjubidák
fejedelmi családjából származó hires arab geográ
fus és történetíró, Damaszkusban 1273-ban szüle
tett, megh. 1331. Már ifjúkorában a keresztesek
és mongolok ellen viselt háborúkban részt vett.
1310-ben Egyiptom szultánja Emesa (Hamát) hely
tartójává nevezte ki, majd fejedelmi, sőt szultáni
rangra emelte. Művei között leginkább használják
Annales-eit, melyek a történelmet az iszlám előtti
időktől kezdve egészen 1328-ig adják elő (Anna
les moslemici, arabul és lat. Reiskétől, 5 köt.,
Kopenhága 1789—94). Igen fontos munka A. geo
gráfiája (arabul Reinaud és Mac Guckin de Slane-
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tői kiadva, 2 köt., Paris 1837—40), mely francia
fordításban (2 köt., Paris 1848—53) általánosan
hozzáférhető. V. ö.: Abulfeda a magyarokról.
Századok 1871.
Abul Ghazi Behadur, khivai khán és történet
író, állítólag Dszingiszkhán családjából, szül. 1605.,
megh. 1664-ben. 1663-ig uralkodott. Lemondása
után hozzáfogott nemzetsége genealógiai törté
netének megirásához. A munkát fia fejezte be.
A kéziratot Strahlenberg gróf szerezte meg szibiriai fogságában. A német fordítás alapján készült
a Histoire généalogique des Tartares című két kö
tetes munka, mely 1726-ban jelent meg Leydenben. Újabb német fordítást adott M Messerschmid,
1780-ban. Az eredeti szöveget pedig Kazánban
adták ki 1825-ben História Mongolorum et Tartarorum c. alatt. Azóta Péterváron Desmaisonstól újabb francia fordítás jelent meg kommentárral,
két kötetben, 1871—74-ben.
Abulia (gör.), az akarat nyilvánulásának, az
elhatározásnak hiánya, előfordul hisztériában és
elmebajokban.
Abul-Kázim Kalafben Abbasz(Abulcasis, Albucasis v. Alsaharavi), Zahrában, Cordova mel
lett született. Meghalt 1106. v. 1107. Mint sebész,
az arab orvosok közt kiváló helyet vívott ki ma
gának. Igen gyakran alkalmazta műtevéseinél az
izzó vasat. Munkája, az Altaszrif, az összes akkori
orvostudományt magában foglalja. Első része,
melynek be nem fejezett fordítása ismeretes, az
általános orvosi tudományokat tárgyalja, míg a
második rész egyedül a sebészettel foglalkozik.
Cluvnning adta ki latin nyelvre fordítva Albucasis,
De chirurgia cím alatt (Oxford 1778).
Abuna (abbuna) a. m. mi atyánk, az abesszí
niai keresztények egyházi feje; székhelye : Addisz-Abeba.
A b n n d a n t i a (lat.), a rómaiaknál a megsze
mélyesített bővelkedés. Vallási tiszteletben nem
igen részesült; ábrázolták a bőség szarujával
vagy kalászköteggel kezében.
Abu Nuvász, hires arab költő, szül. 762-ben
Ahvázban, Baszra mellett, megh. 815-beri. A szom
széd Kúfában a sivatag arabjai között művelő
dött, majd a bagdadi udvart kereste fel, ahol a
kalifák bőkezű pártolásában részesült. Bor- és
szerelmi dalai az arab költészet gyöngyei közé
tartoznak. Költeményeit, melveket Kremer Alfréd
(Bécs 1855) németre fordított, Kairóban (1277 H)
teljesen kiadták. Európai kiadásban (Ahlwardt-tól,
Greifsw. 1860) csak a bordalok jelentek meg, be
vezetésül a költő életrajzával.
Abu Róas, arab falu a Nilus deltájának déli
szélén, ahol a piramisok hosszú sora kezdődik.
Abury, 1. Avébury.
Abusér, perzsa kikötőváros, 1. Busir.
A b u s u s (lat.) a. m. visszaélés; A. non tollit
usum, visszaélés nem szünteti meg a jogszerű
használatot. Per abusum, visszaélésképen. Abusus
baptismi, ordinis, ordinationis, 1. Irregularitas.
Abu Szimbel, 100 m. magas szikla a Nilus
nyugati partján az első és második zuhatag közt.
II. Ramszesz (1347—1280 Kr. e.) két, még most is
fennálló templomot vésetett benne, a nagyobbat
Ámon-Ra és Ra-Harmakhisz isteneknek, a kiseb
bet Háthor istennőnek szentelte. A nagy templom
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bejárata oldalán a királynak négy hatalmas ülő ko
losszusa van kifaragva; ezek a legnagyobbak
Egyiptomban, körülbelül 20 m. magasak, 7"5 m.
vállszélességgel. A bejárat egy csarnokba vezet,
melynek tetőzetét 8 (mindkét oldalon 4—4) óriási,
álló Ozirisz-szobrokkal ékített erőteljes pillér
tartja; onnan keskeny karzaton négy nyilassal éke
sített terembe s végre a szentélybe jutunk, mely
két fülke közt fekszik, s melyben a király, Ra,
Ámon és Ptah isten szobrai találhatók. A falakra s a
nyílásokra vésett feliratok és ábrázolások a király
csatáit és diadalait dicsőítik. A. mai neve az egyik
sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi fér
fitól ered, kinek hegyesen végződő köténye az
arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonló
nak. Azért nevezték Abu-Szimbel-nek, rozs-atyá
nak. Előbbeni neve: Ipszambul a franciáknak hely
telen följegyzéséből eredt. V. ö. Dümichen,rDw
ágypt. Felsentempel von A. (Berlin 1869). Ábrá
zolása és feliratai közzétételét 1. J. P. Ghampollion, Monuments de l'Égypte (4 k. Paris 1835—
1845) és Lepsius, Denkmaler aus Ágypten und
Áthiopien (9 k., Berl. 1849—59). Mahler E., Az ókor keleti népeinek művészete (Beöthy, A művésze
tek története, I. köt., Budapest, 1906).
Abuszir, arab falu Egyiptomban, a középdeltá
ban, a damiettei Nilus-ág nyugati partján; meg
felel neki az ókori Buzírisz, Ozirisz híres sírjá
val, ó-egyiptomi nevén Per-uzíri, azaz Ozirisz
háza. Itt állnak az V. dinasztiabeli királyok pira
misai s itt sikerült Borchardt-rmk 1907 és 1908ban Ranúzer király templomát (Kr. e. 3. évezred
ből) kiásatni.
Ábuta Aubl, (QÖV.), a Menispermaceae-család
génusza, melynek a tropikus D.-Amerikában 23
faja él. Részben kapaszkodó cserjék. A. rufescens
Aubl. a pareira-gyökeret szolgáltatja és belőle,
valamint az A. imene Eichl. fajból a curare-mórget állítják elő.
Abu Temmám (Habib ben Ausz), keresztény
családból származó nevezetes arab költő; Dzsászimban, Szíriában, 807-ben (mások szerint 788 v.
805-ben) született, soká élt Egyiptomban és Moszulban, ahol 842-ben (vagy 845-ben) meghalt. Az arab
irodalomban nemcsak saját költeményei tették
híressé, melyeknek divánja (Kairó 1292 H) lett
kiadva, hanem Hamásza (1. o.) című költészeti an
tológiája is.
Abu Tig, egyiptomi kikötőváros a Nilus bal
partján, Sziuttól 24 km. délre, termékeny vidéken,
10,772 lak.
A b u t i l o n Gartn. (növ.), a mályvafélék génusza,
melyhez mintegy 100 faj tartozik. Nagyrészt a
trópusok növényei, melyek némelyike igen elter
jedt gyom. A. Avicennae Gartn. szilárd rostjaiért
Khinában termesztik. Nálunk is elvan terjedve, kü
lönösen folyók partján. Az A. striatum mexikói,
A. insigne újgranadai, A. Darwinii brazíliai fa
jokat szép virágukért tenyésztik s már számot
válfajukat hozták létre. Az A. esculentum St.-Hil.
(Bencao de Deos) virágait ós éretlen gyümölcsét
Braziliában főzelék gyanánt eszik. A. venosum
Lem. Mexikóból, nagy sötétpiros nyárvégi és őszi
virágokkal.
Áby, Christoph Theodor, 1. Aeby.
Abydos, 1. Abidosz.
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Abyssinia, 1. Abesszínia.
-V. c, az Approbatae Constitutiones (LApprobáták) jelzése idézéseknél.
A- C. (ArxGlaudiopolis), Kolozsvár,mint pénz
verőhely sziglája, az erdélyi fejedelmek XVII. szá
zadi ezüstpénzcin.
a. C. (n), a latin ante Ghristum (natum) rövi
dítése, a m. Krisztus születése előtt.
a. c, a latin anni currentis rövidítése, a. m.
a folyó évben.
a / c , a. m. á conto (1. o).

Acacla

Az A.-fajok nevezetesebbjei: 1. A. catechu,
mintegy 10 ni. magas, gyakran kissé elnyomo
rodott fa, Elő- ós Hátsó-Indiában és Ceylon szige
tén, a Himalayán 1000 méterig. Fája nehéz, ke
mény, barna vagy sötétpiros és sokfólekép hasz
nálják. Nevezetes maga a katechu (kate = a fa
indus neve, chu = uodv 1. Katechu). 2. Az A.
Suma Kurz, Keletindiában szintén katechutermő.
A fa hasadékában összegyülemlő kristályos vála
dékot (katechin) Indiában keersal néven orvosság
nak használják, az A. catechu kérgével cserzenek

Acacia píjcnaiülta: A virágos ág ; B virág ; C magkezdemény ; r> hüvely ; Acacia decurrens : E virág;
F magkezdemény; 6 virágos ág ; H hüvely; J az Acacia cyclops magja.

Acacia Willd, (i>ov.), a Hüvelyesek családjának
Mimosideae alcsaládjába tartozó génusz; kb. 500
faja él a trópusokon. Cserjék v. fák, ritkán
füvek, levelük váltakozó, kétszer szárnyalt. Van
egy szekciója (Phyllodineae), melynek levélkéi
helyett a lovélnyél lemezszerűén elszélesedik (phyllodium, 1. Állevél), de a fiatal növény első levelein
a levélkék rendesen fejlődnek ki. Az A.-k virágzata
gömb, v. pedig hengerded füzér, fürt v. buga, vi
rágai aprók, színüket a többnyire sárga vagy fe
hér himekszabják meg,5—4 (ritkán 3—6) tagúak.
Leginkább Afrikában, Ausztráliában és az óceáni
szigeteken honosak.
Rémi Nagy Lexikona. 1. l'öt.

is. 3. Az A. Senegal Willd. (A. Verek Guill. et
Porrott., liasáb. verek) 6 m. magas, gyakrabban
cserje Szenegambiában és Kordofánban, a FehérNilus és Atbara mellékén terjedelmes erdőséget
alkot. Belőle szivárog a legjobb félvér arab és
Szenegál mézga (gummi arabicum). — Bő mézgatermő 4. az A. glaucophytta Steud. (Abesszínia
hegysíkján, Nubia déli részén, Szomal-fóldön, és
Boldog-Arábiában); valamint 5. az A. abyssinica
Hochst. is (a benszülöttek nyelvén cséa: Abesszi
niában meg Szomál vidékén). 6. Az A. aráb'wa
Willd. (A. vera DC, sant vagy sönt arab nyelven),
továbbá kikar, babul) magas fa, citromszinü, kelle4
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nies szagú virággönibökkel. Egyiptomban, külö
nösen Kordofán, Senaar, Szenegambia, Angola,
Abesszínia és Mozambik vidékem erdőséget is
alkot, Ázsiában is terem egész Kelet-Indiáig.
Gummit és kitűnő fát szolgáltat, kérgét és hüve
lyét cserzésre használják (bablah-hüvely, garrat).
A hindu nép mézgáját eszi, éretlen hüvelyét fekete
festéknek is használja. 7. Az A. Seyal Del.
(ssoffar), hosszú, erős, a tövén (rovarszúrás követ
keztében, de állandóan keletkező) hagymaalakúan
feldagadt, üres, elefántcsont fehérségű töviseiről
nevezetes, Nubia, Senaar. Mézgája pirosas. 8. az
A.stenocarpa-val Hochst. (talch,talha,kakul) együtt
Atbara, tov.aBahr el Azrak folyóvidéken terjedel
mes erdőségetalkot. 9. Az A. JwrridaW üld. nagytövisű, Kapfóldön és Arábiában kevésbbé becses
kapmézgát és cserzőkérget nyújt. 10. Az A
Famesuina Willd. (az Antillák kassziája) tövi
ses, sárgavirágú bokor, Amerika forró vidékéről
származik, a meleg tartományokban, Olaszország
ban és Franciaország déli részén drága illatú
virágáért termesztik, mint kassziavirágot meszszire szétküldik, s a virágkereskedésben, valamint
illatszernek is értékesítik. Bő cserzősavas hü
velye ennek is bablah néven forog a kereske
désben, gyökerét az Antillákon eserzőnek meg
fekete festéknek használják. Az A. Farnesiana
elterjesztésében a törökök is közreműködtek, azért
az olaszok gaggia di Constantinopoli-nak. ne
vezik.
Az ausztráliai A.-fajokból, melyek barna méz
gát szolgáltatnak, nevezetesebb 11. az A. decurrens Willd. (Black Wattle), szintén tövistelen;
apró sárga virággömbjei fürtösen állnak. Ennek
kiszivárgó ós megkeményedő nedve kinő nevet
visel. Cserző kérge (black wattle bark) kitűnő.
Ezért ezt a fajt, valamint 12. az A. penninervist
Sieb. is nagy erdőkben termesztik és meghántják.
Ezek az erdők 14-szer nagyobb jövedelmet nyúj
tanak, mint a mi eserzőnek növesztett tölgyerdeink. 13. Az A. pyenocantha Benth. (Golden
wattle) kérge is jó cserző (1. Mimosa v. érzőkékéreg).
Azokat az A.-kat, melyeknek a levélnyele le
mez módjára elszélesedik, s fiatalkori rendes le
velök pedig korábban lehull, tehát egyszerű levelüeknek látszanak, különösségök, sajátságos ter
metök, szépségök és jó illatjok kedvéért mint
dísznövényeket ápolják. Ilyenek az A. armata
R. Br., A. hastulata Sm., A. lineata Cunningh.,
A. longifolia Willd., A. vestita Ker., A. alata R.
Br., A. heterophylla Willd. Említésre méltó az A.
Giraffoe Willd. is, mellyel a zsiráf táplálkozik.
Néhány A.-faj, mint az A. melanoxylon R. Br. a
taszmánok földjén, és Queensland A. excelsa-ja,
Benth. nagyon kemény műszerszámfát szolgáltat.
L. még Algarobia. Az A. albida D.-Afrika tropi
kus vidékeinek jellemző, óriás fája. Ágai fehérek.
A c a c i a - g u m m i , 1. Arab mézga.
Aca«leiuia (lat.), 1. Akadémia.
A c a d e m i a e c c l e s i a s t i c a , hivatalos címe
szerint Pontificia academia dei nobili ecclesiastici, a magasabb prelaturára előkészítő felsőbb
tanintézet, melyet XIV. Benedek v. pedig XI. Kele
men pápa alapított, s VI. és IX. Pius tovább fejlesz
tettek. Az intézetbe bel- és külföldiek pápai enge
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déllyel s a teológiai tanulmányok befejezésének
igazolása után vétetnek föl.
A c a d e m i a I s t r o p o l i t a n a , a Pozsonyban
a XV. sz. alapított főiskola latin neve. L.
Pozsony tört.
A c a t l é i u i e <les O o n c o n r t , a párisi Goncourt testvérek (francia írók, 1. Goncourt) egyike,
Edmond, végrendeletében egy 10 tagból álló szabad
akadémiát alapított, melyet A.-nak nevezett el s
tagjai részére 6000 fr.-os évjáradékot biztosított.
A e a d é m i e f r a n c a i s e , 1. Akadémia.
A c a d é m i e n a t i o n a l e de m u s i q u e , a pá
risi nagy opera mai elnevezése. AzintézetetPemn,
Cambert zeneszerző, Sourdéac marquis és Champeron XIV. Lajos jóváhagyásával alapították 1669.
Académis de l'Opéra címen, melyet 1672. Aca
démie royale de musique-ve változtattak.
Academus, 1. Akaaemos.
Acadia (franc. Acadiev. Cadie), előbbi neve az
É.-Amerika keleti partján fekvő félszigetnek, me
lyet ma Új-Skóciának (1. o.) hívnak. rA. az ú. n.
Nouvelle Francé egy részét képezte É.-Amerikában s első telepesei 1604 jöttek Franciaországból.
1713-ban az utrechti békekötésben végérvényesen
az angolok kezébe jutott. Az angolok azonban csak
Kanada (1763) ós Cape-Breton sziget megszállásá
val jutottak az ország zavartalan birtokába, mint
hogy az anyaországhoz hű francia lakosok (az
acadiak) a pártjukhoz álló indus benlakókka!
egyesülve minden alkalmat megragadtak, hogy az
angol uralmat lerázzák sebben Franciaország is
mételten támogatta őket. A benszülöttek utolsó
ellenállását 1755. a gyarmat-kormány az által törte
meg, hogy 18,000 acadiait erőszakkal eltávolított
lakhelyéről és a többi angol-amerikai birtokon
szórta szét. V. ö. Moreau, Histoire de l'Acadie
francaise (Paris 1873); Rameau de Saint-Pére,
L'Acadie (u. o. 1889). — Az Alleghany hegység
északi részét is A.-ról nevezték el acadiai hegy
rendszernek.
Acadiai csoport, így nevezik a geológiában az
északamerikai középső kambrium rétegeit.
Acadialit(ejtsd: aka-, ásv.),aChabazitnakhúsvörös
színű változata Üj-Skóciából (Kanada).
A c a j o u (növ.), 1. Anacardium. — A. blanc, a
Simaruha amara (Közép-Amerikában) fája, me
lyet építésre és bútorokra használnak. — A.
d'Afrique, a Kelet-Ázsiában vadon termő, DélEurópában pedig ültetett Zizyphus vulgáris fája,
melyet mint műasztalos-fát nagyra becsülnek. —
A. femellé, 1. Gedrela. —A.-fa, 1. Máhagoni-fa. —
A.-gummi, 1. Anacardium-gummi. — A.-olaj az
Indiában és Kelet-Afrikában termő Anacardium
occidentale magjaiból nyert igen világos színű
és jóízű ételolaj.
A c a j u b a Gartn. (növ.), 1. Anacardium.
A c a l e p h a e (állat), 1. Fátyoltalan medúzák.
A c a l y p h a L. (növ.), az Euphorbiaceák (kutya
tejfélék) családjából való, exotikus, csalántermetű
növénygónusz; mintegy 220 faja van, melyek
közül némelyik orvosi fű és közülök több fajt te
nyésztenek üvegházban, különösen szép tarkázatú
levelük miatt. Az ajánlatosabb fajok a követke
zők : A.]macrophylla Hort., nagy szívalakú levelei
sötétpirosak; A. marginata WilliamsGat., szőrös
levelei közepükön barnák, széleiken rózsaszín-

Amely szó Ac alatt nincs meg, Ab alatt keresendő!
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kárminok; A. mosaica Hort... levelei sárgák és
pirosan márványozottak; A. Wilkesiana Seem.
(kertekben A. tricolor néven el
terjedve), levelei
nagyok, tojásalakúak, kihegyezet
tek, réz vörös alap
színen piros és
karmazsin foltok
kal és mázolatokkal. Tenyészté
siikre hanga- és
gyepföld keveré
két használják
kevés homokkal,
amellett meleg
nedves levegőt
igényelnek nyári
tenyészetidejök
alatt. Szaporítá
suk tavasszal dug
ványokról törté
nik. Csak újabban
Acalypha hispida.
vált Európában is
meretessé az A. hispida Bl.(A. SanderiRolf, 1.
az ábrát), melyet azonban Kelet-Indiában már
régebb idő óta tenyésztenek kertekben.
Acalypheae, szélfüfélék (növ.), az Euphorbiaceák (kutyatejfélék) családjának egyik tribusa,
melynek mintegy 70 génusza van. Nagyrészt
exotikus növények, egyesek azonban, mint a Mercurialis, nálunk is előfordulnak vadon v. (Rici
nus) termesztik.
Aoamas, 1. Akamas.
Acanceh, város Mexikó Yukatan nevű államá
ban, (1895) 22,916 lakossal.
A c a n t h a c e a e , Ákantuszfélék, növénycsalád
az ajakosvirágúak (Labiatae) rendjében. Kórok v.
félcserjék, ritkán cserjék, mintegy 1350 fajjal a
tropikus és szubtropikus tartományokban, legin
kább Dél-Amerikában ós Indiában. Tokgyümölcsük
rugalmasan pattan fel, két porzójuk hosszabb.
Más ajakos virágú csoporttól kiváltképen a mag
fehérje hiánya különbözteti meg. Európában csak
egy génusza van, az Acanthus.
Acantharia (állat), 1. Radiolaria.
Acanthia (áiiat), 1. Poloska.
Acanthias Risso (állat), a harántszájú őshalak rendjébe tartozó halnem. Első ós második
felső sörényúszó ja egy-egy tüskével fegyverzett.

Tüskés cápa (Acanthias acanthias L.). N orrnyilas.
Spl fecskendölyuk, Ks kopoltyúrés, Br hónaljúszószárny,
B hasúszószárny, R mellső felsősb'rényúszó, B2 hátsó
felsösörényúszó, $ kormányúszó.

Három faja ismeretes, melyek közül a közönséges
tüskés cápa (A. acanthias L., 1. az ábrát) az európai
tengerekben gyakori, elevent szülő és 4—6, fehérfoltos fiatalnak ad életet. Egy méternél csak rit

A cappella

kán nő nagyobbra, súlya nem haladja meg a 10
kilogrammot. A kisebb halak csoportjait kiséri és
dézsmálja. Húsát, különösen a fiatalokét, eszik.
A c a n t h i n , 1. Akantin.
A c a n t l i i t (ásv.), 1. Akantit.
A c a n t h o c e p h a l i (állat), a férgek állatkörében
a fonálférgek (Nemathelminthes) osztályának
egyik rendje. L. Buzogány-fejüek.
A c a n t h o c e r a s , 1. Ammonitok.
A c a n t h o c i m u s (állat), 1. Cincérek.
A c a n t h o d e s Ag. A ganoid halak alosztályába
tartozó paleozoos halnem, mely az Acanihodidaels.
ásataghal családjába tartozik. A carbon és permi
időszakban több faja élt.
A c a n t h o g l o s s u s (állat), az orrmányos hangyász régebbi tudományos neve.
A c a n t h o l i m o n Boiss. (növ.), a Plumbaginaceae család génusza, mintegy 80 fajjal. Főleg kele
tenvannak elterjedve, Görögországtól Tibetig, leg
inkább Perzsiában. Európában csak egy faj, az
A. echinus (L.) Bunge. Kerti sziklacsoportokra
való nagyon szép növények, melyek között leg
könnyebben tenyészik az A. glumaceum Boiss.
(Statice glumaceum J. et Sp.) napos helyeken,
homokos, laza, humuszos talajban. Szaporítják
magvetéssel és dugványokkal.
A c a n t h o l i p p i a Gris. (növ.), 1. Lippia.
A c a n t h o m e t r a e (állat), 1. Sugáráuatkák.
A c a n t h o p a n a x Dene et Planch. (növ.), az
Araliaceae család génusza; mintegy 12 faja fő
kép K.-Ázsiában honos. Többnyire lombhullató,
gyakran szúrós cserjék, ujjas levelekkel. Az A.
sessiliflorus Seem fajt néhány más fajjal együtt
néhol parkokban kultiválják.
A c a n t h o p s i s Harvey (növ.), az akantuszfélék
növénygénusza, a Jóreménység-foka körül honos
cserjék és füvek.
A c a n t h o p t e r i , acanthopterygii (állat), 1. Tüskeparások.
A c a n t h o r r h i z a Wendl. (növ.), 1. Pálmák.
A c a n t h o s i c y o s Welw., a Cucurbitaceae (tökfélék) génusza. Egyetlen faja (A. horridaVfelw.)
Mossamedes meg a Bálnaöböl vidékén honos. Érett
gyümölcse kellemes Ízű, erős zamatú, akkora mint
a narancs, de másfél kg. súlyosra is megnő, s dióizű
magvával együtt a topnar népnek főtápláléka. Aki
nincs hozzá szokva, annak gyomorégést okoz.
A c a n t h o x a n t h i u m DC. (növ.), a Xanthium
L. növénygénusz alneme. Az ide tartozó fajok szá
rán igen hegyes tövisek vannak, mint pl. a szerb
tövisén (X. spinosum L.).
A c a n t h n r u s c h i r u r g u s Bl. (tengeri felcser),
(áiiat), a tüskésfarkú halak (Acromwidae) család
jába tartozó, forró földövi tengeri mérges hal. Far
kának oldalán éles, lándzsaalakú tüskéi vannak,
melyek külön táskába visszahúzhatok és tetszés
szerint felmereszthetők. Méregmirigyei a tengeri
varangyhoz (Scorpaena) hasonlóan a felső és alsó
sörényúszó tövében foglalnak helyet. Elterjedési
köre az Antillák körüli tengerekre vonatkozik.
A c a n t h u s Tourn., 1. Akantusz.
A c a p i t e , 1. A linea.
A c a p p e l l a , álla cappella v. cappella (ol.),
zenei kifejezés, mely azt jelenti, hogy valamely
zenedarab csupán énekhangokra van írva, a hangszerkiséret kizárásával.
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A c a p r i c c i o (ol.,ejtsd: kapricscso), zenei kifeje
zés, mely azt jelenti, hogy valamely zenedarab elő
adása időmérték, dinamika, ritmus tekintetében
az előadó művész tetszésére van bizva; jelenti még
a zenedarabok szeszélyes modorban való előadását
is, s ebben különbözik az ad libitum (1. o.) kifeje
zéstől.
Acapulco, kikötőváros a mexikói Guerrero ál
lamban. A Csendes-tenger partján fekszik, a vi
lág legpompásabb kikötőinek egyike, melyben
500hajó biztonságban horgonyozhat egymásmel
leit. A közelben fekszik San-Carlos erődé. Az égalj
forró, de nem egészségtelen; kisebb földrengések
nem ritkák, három erős földrengés (1779,1837 és
1909) a várost csaknem teljesen összerombolta.
5780 (nagyobbrészt indus keverék) lakossal.
A c a r i a s i s , a szőrtüszőatka által okozott bőr
betegség, 1. Rülwsség. — Mint növénybetegsóg 1.
Fahimlö.
A c a r i n a , 1. Atkafélék.
Acarnania, 1. Akarnánia.
A c a r o c e c i d i u m , 1. Atkagúbacs.
A c a r o d o m a t i u m , 1. Domatium.
A c a r o p h o b i a , 1. Akarofőbia.
A c a r o s p o r a Mass. (»öv.), az Acarosporaceae
családba tartozó zuzmógónusz, melynek mintegy
70 faja az egész földön elterjedt. Leginkább szik
lán élnek. Telepük kéregszerű. Hazslinszky ha
zánkból 8 fajt jegyzett fel.
A c a r u s f o l l i c u l o r u m , 1. Borátka.
A c a r u s s c a b i e i , rühatka, 1. Rüh.
Acastus, 1. Akastos.
Acatenango, 4150 m. magas kialudt tűzhányó
Dél-Guatemalában (Középamerika).
Acatolas. így hívják a gazdák azt az eljárást,
midőn munkások, leginkább asszonyok és gyer
mekek, ösztöke-alakú ú. n. acatoló-bot segélyével
az acat (1. Aszat) nevű bogácsféle tüskés, mélyen
gyökerező gyomot a gabonavetésekből kiszúrják.
Az acatolas elmulasztása által e veszélyes gaz,
melynek bóbitás magját a szél messze viszi, na
gyon elterjed, miért is irtása néhol hatóságilag
van elrendelve.
A c a u l e s c e n t i a és acaulosia (n8v.). Olyan növé
nyekre vonatkozik, amelyeknek a szára annyira
rövid, hogy hiányozni látszik. L. Szártörpeség.
A c a u l o n G. Miül. (»ov.), a Pottiaceae családba
tartozó lombos mohagénusz, melynek 13 faja kö
zül az A. triquetrum (Spruc.) G. Miül. és az
A. muticum (Schreb.) G. Mull. hazánkban is te
remnek, főképen agyagos talajon. Parányi mohocskák, melyek rendesen seregesen borítják a
földet
A c c , a latin accepi rövidítése, a. m. megkap
tam, felvettem.
A c c a d e m i a d e g l i A r c a d i , 1. Árkádiái
akadémia.
Acca Larentia, a római monda szerint Faustulus pásztor felesége, ós Romulusnak meg Remusnak nevelő anyja. Egy másik hagyomány szerint
egy gazdag etruszk embernek, Tarutiusnak fele
sége, de egyszersmind Herkulesnek kedvese volt,
ki Tarutiusnak vagyonát örökölvén, Romulust v.
(más adat szerint) a római népet tette örökösévé.
Tizenkét fia volt, akikkel együtt évenként áldo
zatot mutatott be Róma szántóföldjeinek (árva)
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termékenységéért, s innen az Arvales fratres
(1. o.) neve. Egyiknek halála után Romulus lépett
helyébe, s 6 alapította meg e papi testületet. A. a
monda szerint dec. 23-án, a Larentaiia ünnepnap
ján eltűnt azon a helyen, hol később a pontifexek
és Q.uirimus papja halotti áldozattal tisztelték meg.
Mindez, valamint neve, melynek a rómaiak hite
szerinta «Larok anyja» ajelentése, arra utal, hogy
a rómaiak a föld egyik istennöjeként tisztelték,
gondjába ajánlották a vetést és halottaikat. Talán
ő az a Dea Dia, kihez az Arvales fratres-testület
imával fohászkodott. V. ö. Mommsen, Römisehe
Porschungen, II. k.
A c c a p a r e m e n t (franc), uzsoraszerű össze
vásárlás az árak önkényes megszabása végett.
A c c a r e z z e v o l e (ejtsd: akkaredzevoie), ol. zenei
kifejezés, mely hízelgőt, kellemest jelent. Ezt a ki
fejezést ritkán használják már, helyette lusingando
(1. o.) van divatban.
A c c e l e r a n d o (ejtsd :aoscse—j«gyorsítva»),zenei
műszó, mely azt jelenti, hogy az időmértéket fo
kozatosan gyorsítani kell.
A c c e l e r a n s , azaz nermis accelerans, neve
zetes ideg — a nyaki szimpátiás idegrendszer leg
alsó ága —, amelynek befolyására a szív szapo
rábban ver, 1. Szívbeidegzés.
A c c e l e r a t i o (lat), í. Gyorsítás, fizikai érte
lemben 1. Gyorsulás.
A c c e n s i (lat.), a régibb római alkotmányban
azoknak a tartalékos gyalogosoknak a nevük, kik
a legszegényebb polgári osztálynak tagjai gya
nánt követték a rendes hadsereget és csak parittya
v. bot volt a fegyverük. Harcközben a harmadik
sorban állottak és az elesett legionáriusok fegy
verét elkapva, a megüresedett helyekre ugrottak.
Később, mikor már zsoldos hadserege volt Rómá
nak, az A.-nek dárdája is volt. De a polgári élet
ben is voltak A.-k, kik a legelőkelőbb tisztviselők
kiséretóben lictorok módjára alsóbbrendű szolgá
latot teljesítettek.
A c c e n t o r (állat), 1. Szürkebegy.
A c c e n t n s (lat.), 1. Hangsúly. — A., főként a
katolikus egyházi énekben ellentéte a concentusnak. Gyűjtőneve a pap által és inkább recitálva
előadott énekeknek, míg a concentus fogalma alá
a karénekek tartoznak.
A c c e p i (lat.), megkaptam, felvettem; accepisse,
a nyugtázat; accepta, az elfogadott, a bevétel;
acceptabilis, elfogadható. Acceptatio, elfogadás
(1. o.), a váltóra tett írásbeli nyilatkozat; acceptam,
ki a reá kiállított váltót elismeri és elfogadja.
A c c e p t i l a t i o (lat., «elfogadás»), a római jog
ban a kötelmek megszüntetésének egyik neme.
Csak stipuláció (ünnepélyes szavak) által megálla
pított, szóbeli kötelem szüntethető meg A. által.
De minden tartozást lehet újítás (novatio) által
szóbeli kötelemmé tenni s azután A. által meg
szüntetni. Az A. továbbá a rómaiak házi köny
veiben (codices accepti et expensi, mely a mai pénz
tárkönyvnek felel meg) szerepel s a bevétel ro
vatban történendő bejegyzésekre vonatkozik. Az
egyszerű kölcsön beiktatásánál pl. a hitelező köny
vében a kölcsön mint expenziláció, az adós köny
vében mint A. szerepel. — A dogmatikában az Á.
vagy acceptio gratuita Duns Scotus szerint az
isteni kegyességnek az a ténye, mely szerint isten
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a Krisztus által az emberiség bűneiért adott elég dés érvényének meghatározásánál, úgy a szerződés
tételt nem tekinti ugyan elégségesnek, de mind értelmezésénél e fogalmak nagy jelentőséggel birazáltal elfogadja.
nak. Az essentialia-kat jelesül annak kell bizonyí
Accessio (lat.), hozzájárulás, a nemzetközi jog tani, ki azokat állítja, s ha ez megtörtént, a natuban A.-szerzödés oly szerződés, mellyel valamely ralla-k vélelmeztetnek; az A.-kat, a jogügyletnek
hatalom más hatalmak közt létrejött szerződéshez esetleges tartalmát mindig be kell bizonyítani.
hozzájárul; továbbá oly szerződés, mellyel a kor
A c c i d e n t i a , 1. Akcidenci/i.
mányzati jogok egészben vagy részben egy másik
Accidit in puncto, quod non speratur
államra, mindamellett tulajdonképi bekebelezés in a n n o (lat.), példabeszéd, a. m. gyakran egy
nélkül átruháztatnak. L. mégJSTövedék. Az egyhjog- szerre jön, amit sokáig hiába reméltünk.
ban accessus (hozájárulás által való szavazás)
A c c i p i t e r (állat), 1. Karvaly.
magasabb egyházi hivatalok betöltésénél követett
A c c i p i t r e s (állat), a ragadozó madarak (Raptaaz a választási eljárás, mely által a választóknak tores) régebbi rendszertani elnevezése. Ide sorozták
meg van adva a lehetőség arra, hogy saját jelölt a nappali ragadozókat (Accipitriformes) és a bag
jüket elejtve, más oly személyre adhassák szava lyokat (Strigiformes). Ma a nappali ragadozókat
zatukat, aki az előző szavazásnál legalább egy és a baglyokat egyaránt külön rendbe sorozzák.
szavazatot kapott. Egy választó sem adhatja újabb
A c c i p i t r i f o r m e s (állat), 1. Ragadozók.
szavazatát arra a jelöltre, akire az előző szava
A c c i p i t r u m , sziget, 1. San Pietro.
zásnál már szavazott, hanem megmaradhat jelöltje
Accisia, ]. Akcizák.
mellett s tartózkodhatik a másra való szavazástól.
Accius (v. Attius), Lucius, római tragédiaíró
Annak ellenőrzéséül, hogy egy választó se adhassa Pisauramból Umbriában, élt Kr. e. 170—90-ig.
szavazatát előbbi jelöltjére, az A.-nál használt sza A római tragédia benne érte el fejlődése tetőpont
vazólapokon levő pecsétje és jelvénye összehason- ját. Nyelve pathetikus, lendületes, párbeszéde ele
llttatik az első szavazásnál használt szavazólapo ven. Közel 50 tragédiájából mintegy 700 sornyi
kon látható hasonló pecséttel és jelvénnyel.
töredék maradt (Ribbeck, Tragicorum Romanorum
Accessit (lat.), tudományos pályafeladatoknál fragmenta, Leipzig 1897). Főkép a görög monda
a második díj.
világból merített (Telephos, Armorum iudicium,
A c c e s s o r i u m (kánonjog) a. m. mellékdolog, Medea stb.), de voltak praetextái, azaz hazai tárgyú
mely a fődolog jogi sorsában osztozik (A. sequitur darabjai is, nev.: Brutus, Aeneadae seu Decius.
suum principale). L. Mellékdolog, Növedék, Tar Mintaképe Sophokles volt. Voltak még irodalom
tozék. — Accessorius, 1. Akcesszórius.
történeti (Pragmatica) és szinészeti (Didasealica)
Accessus (lat.) a. m. közeledés, 1. Accessio. munkái is. (Töredékeit 1. Mutter Lucili satu
Acciaccatura (ejtsd: accsakatara), elavult ékí- rarum reliquiae e. művében Leipzig 1872).
tés (1. o.) az orgona- és zongorajátéknál, mely ab
A c c l a m a t i o (lat.), 1. Akklamáció.
ban állott, hogy valamely akkordhanggal egy
A c c l i m a t i s a t i o (lat.), 1. Akklimátizáció.
idejűleg annak alsó másodat is hangoztatták, de
A c c l i n a t i o (lat.), hajlas, hajlandóság.
úgy, hogy az utóbbi mellékhang billentyűjét azon
A c c o l a d e (franc, «átölelés»), szertartás lo
nal eleresztették.
vagoknak valamely rendbe való fölvételénél, ami
AcciajolifAcciajuoli, ejtsd: accsaiuóii), híres firen kor a nagymester a jelöltet átölelte. — A nyom
zei család. 1. A.Niccolo, szül. 1310., megh. 1365. dászaiban -~- kapcsoló jel, több sor összefoglalá
mint Apuüa alMrálya; kitűnt mint Róbert nápo sára ; hangjegyeken: a vonalrendszer ólén a kul
lyi királynak hadvezére. — 2. A. Rainer, az előb csok előtt álló átfogó vonal {annak jelzésére, hogy
binek unokaöccse, ki a XV. sz. kezdetén Athén, bizonyos vonalrendszerek együvé tartoznak.
nek, Korintnak s Beócia egy részének ura volt,
A c c o l t e l l a t o r i (olasz) a.m.kóselők,l. Mafia.
azonban örököseit II. Mohammed szultán 1456-ban
Accolti, 1. Benedetto, híres toscanai család sar
elűzte. — 3. A. Donatus, szül. 1428., megh. 1478., ja, a firenzei köztársaság kancellárja, szül. Arezzószülővárosa Firenze körül nagy érdemeket szerzett; ban 1415., megh. Firenzében 1466. A keresztes há
egyszersmind történetíró volt. — 4. A. Filippo, borúról írt egy híres történeti munkát, amely leg
szül. 1637., megh. Rómában 1700., máltai lovag, inkább arról nevezetes, hogy Tasso abból merítette
beutazta az összes világrészeket, zeneműveket a Gerusalemme liberata-jánoz tárgyát.
költött és szerzett, a színházi gépezetnek a fel
2. A., Bernardo, költő, az előbbinek fia, szül. Fi
találója.
renzében 1465., megh. Rómában 1535. Az olasz
Accidens (lat.) a. m. esetleges, 1. Akcidens. irodalomban már kora ifjúságában föltűnt s külö
Accidentalia (lat.), mellékes, helyesebben nösen rögtönzéseivel szerzett magának nevet;
esetleges, azaz oly részei a jogügyletnek, amelyek kortársai l'unko Aretino (az egyetlen arezzói) név
sem a jogügylet létrejöttéhez nem szükségesek, vel tisztelték meg. X. Leo pápa nagyon megked
sem külön kikötés nélkül nem vélelmeztetnek, velte s apostoli titkárjává nevezte ki. Sok költe
hanem csak úgy vétetnek figyelembe, ha és amint ményt, több levelet s egy vígjátékot is hagyott
a szerződő felek által megállaplttattak. Ellenté hátra Virginia címmel. (Megjelent Velencében
tüket teszik egyrészt a substantialia (essen- 1519—35.) Munkái magukon hordják kora ferde
tialia), a lényeges részek, melyek nélkül az illető ízlésének bélyegét, s azért ma már úgyszólván el
jogügylet meg nem állhat, másrészt a naturalia, felejtették. V. ö. Guarnera, Bernardo A. (Palermo
a természetes tulajdonságok és részek, melyek 1901).
a jogügyletnek természetes folyományai levén,
A c c o m e n d a v. commenda (lat.), a középkor
rendszerint fenforognak, a szerződő felek egyező ban különösen Olaszországban szokásos szerződési
akaratával azonban megváltoztathatók. A szerző viszony, amely szerint az egyik szerződő fél (accoAmely szó Ae alatt nincs meg, Ak alatt keresendő!
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mendatarius) a másik féltől (accomendans) kapott
pénzzel ennek számlájára s meghatározott nyereségosztalék mellett kereskedelmi üzletet folyta
tott. Az A. a modern betéti társaságnak az alapja.
A c c o m o d a t i o (lat.), 1. Alkalmazkodás.
A c c o u i p í l g l i a t O (ol., ejtsd: akkompanyáto), zenei

'

műszó, a. m. kisérve. Ezt a kifejezést olyan recitativónál (1. o.) használjuk, melyet hangszerek foly
ton kisérnek, szemben a secco recitativo-val, mely
nél a kiséret csak itt-ott pár akkordot üt meg.
A c c o i n p a g n e m e n t (franc, a zenében), 1.
Kiséret.
A c c o p i a t o (ol. zenei műszó) a. m. egybekötve.
Accoramboni Vittoria, braccianoi hercegné,
szépsége által kitűnt olasz nő, ki a XVI. sz.-ban
élt; előbb Peretti Praneesco, később Orsini Giordano Paolo braccianoi herceg felesége volt; azzal
vádolták, hogy első férjét meggyilkolta. Második
férje halála után annak egyik rokona a nagy örök
ség miatt 1585 dec. 22. meggyilkoltatta. Több szín
mű hősnője. V. ö. Gnoli, Vittoria A. (Firenze 1870).
A c c o r d , 1. Akkord.
A c c o r d a n d o (ol.), zenei műszó, mely a hang
szereknek a zenedarab előadása előtt való hango
lását, v. az énekhangnak éneklés előtt való próbá
lását Írja elő; rendesen oly esetekben használják,
amidőn a hangolás vagy hangpróbálás utánzása
fordul elő, pl. dalművekben.
A c c o r d i o n , 1. Akkordion.
Accorso, jogtudós, 1. Accursius.
Acconchement (franc, ejtsd: ákkus'mán), szülés;
A. forcé, erőszakolt tágítása a méhszájnak a szü
lés gyors befejezése céljából; accouclieur, szülész.
Accra, város, 1. Akkra.
A c c r e s c e n d i j u s , 1. Növedékjog.
A c c r e s c e n d o (ol.,ejtsd: akkresendo), zenei műszó,
mely azt jelenti, hogy a zenedarabnak bizonyos ré
szét mindinkább növekedő erővel kell előadni.
A c c r i m i u a t i o , 1. Acciisatio.
Accrington (ejtsd: ekkríngtn), virágzó gyárváros
Lancaster angol grófságban, kartongyára, pamut
fonója, fehérítő és vegyi gyárai, mechanikai mű
helyei híresek, (i9oi) -43,095 lakossal. Közelben van
nak Clmrch (6463 lak.) és Clayton le Moors (8153
lak.) gyárhelyek, valamint nagy kőszénbányák.
A c c u m u l a t i o f lat. felhalmozás),retorikai alak
zat, a részek és körülmények tömeges felsorolása,
az érvelés hathatósabbá tétele végett.
A c c u m u l a t o r , 1. Akkumulátor.
Accursius (Accorso), Franciscus, olasz jogtu
dós ; született Bagnolóban (Firenze mellett) 1182.,
megh. 1259 és 1263 között Bolognában. Az ú. n.
Glossa ordinaria-nak szerzője.
A c c i i s a t i o (lat.) a. m. vád. A büntetőjogban
akkuzatórius eljárás a. m. vádeljárás, a vádrend
szer folyománya. B rendszemek alapgondolata az,
hogy a bűnperben a biró vád hiányában el nem
járhat, a vádló és a biró pedig nem egy, hanem
egymástól független két személy. Ezzel szemben
a nyomozó elvnek lényege az, hogy az összes per
beli funkciók (a cselekmény üldözése, a bizonyí
tási anyag egybegyűjtése és az itélethozás) egy
kézben vannak egyesítve. (L. Vádrendszer.)
A c c i i s a t i o c o i i t u m a c i a e (lat.), a polgári
peres eljárásban a mulasztó fél ellenfelének az a
kórelme, hogy a mulasztó fél ellen a mulasztás
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következményei alkalmaztassanak. Rendszerint
ily kérelem nélkül is beáll a mulasztás következ
ménye, pl. a felebbezés elmulasztásával az ítélet
külön kérelem nélkül is jogerőre emelkedik, azon
ban az eljárásra döntő természetű mulasztás követ
kezménye, pl. a makacssági Ítélet sommás eljárás
ban csak az ellenfél kérelmére áll be.
A e c u s a t i v u s (lat.), 1. Tárgy eset. — A. cum infinitivo: a tárgyesetnek főnévi igenévvel vagyis
inflnitivussal való kapcsolata, mely tárgyi mel
lékmondattal egyórtékű. P. «látták jönni az ellen
séget.)) A mi nyelvünkben csak néhány ige mel
lett szokásos ez (lát, hall, hagy, enged), de a latin
ban sokkal közönségesebb: a magyarban is al
kalmazták néha latinosan.
Acél, 1. Vas.
Acélbocs, az acélgyártásnál nyert acélos vas
tömeg. L. Vas.
Acélbronz, 1. Bronz.
Acélbuga, vastagabb acéldarab, melyből az
acélrudakat pőröly alatt vagy hengerek közt ki
nyújtják.
Acélcsepp a. m. vastinktura.
Acéldrót, 1. Drót.
Acéledzés, az acélnak bizonyos fokig való ke
ményítése. L. Vas.
Acélékszer, a XVIII. sz.-ban használták Ang
liában, azután Franciaországban terjedt el és a
forradalomig maradt divatban. Részint kovácsol
ták, részint öntötték v. acélba ágyazott kovácsolt
vasból készítették. Díszítése rányomott v. vésett.
Acélosított vasbádogból is formázták a jegeces
acélgyöngyöt, amelyet órák keretéhez s ékszerdíszül használtak fel.
Acélkévelés, 1. Vas.
Acellini, 1. Balbi.
Acélmetszet, sík ábrázolásnak sokszorosítása
acéllemez által. Charles Heath nevű angol találta
föl 1820. Angolországból csakhamar elterjedt egész
Európában és a XIX. sz. első felében nagyon
kedvelték, noha művészetileg soha sem tartották
sokra. Az A. dúcát kémiai v. mechanikai úton
teszik nyomtató formává. Kémiai úton firniszréteggel bevont lemezre karcolják az ábrázolást
s a karcolás árkát kimaratják választóvízzel.
A mechanikai megmunkáláshoz előbb az acél
lemezt v. dúcot dekarbonizálják, azaz a benne
levő szénrészeket eltávolítják, aminek következ
tében annyira meglágyul, hogy a rajzot sokkal
könnyebb beléje vésni, mint a rézlemezbe. Egyéb
ként a rajzot az acéllemezbe éppen úgy vésik
be, azzal a különbséggel, hogy a véső helyett a tűt
ritkábban és kevesebb sikerrel használják. Miután
a rajzot bevésték, a lemezt kémiai úton ismét meg
keményítik. A bevésett rajzot ezután átviszik egy
másik acéllemezre s pedig úgy, hogy egy szintén
puhított acélból való hengert erős nyomással vé
gig hengergetnek rajta. Ekként a lemezbe bevésett
vonalak mélyedéseibe benyomódik a henger puhí
tott acélja és fölszinón kiemelkedő vonalak képezik
a rajzot. Ezután a hengert szintén megkeményítik
és a rajta levő rajzot ismét puhított acéllemezre
viszik át, melyet ezután közönséges eljárás sze
rint papírra lenyomnak. Az ábrázolást ekként
számos példányban sokszorosíthatják; a tízezredik
lenyomat semmiben sem különbözik az elsőtől.
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Ebben áll az A. előnye a rézmetszettel szemben,
mellyel azonban művészeti tekintetben nem niérközhetik. Mióta föltalálták a galvanoplasztikát,
melynek segélyével a metszett rézlemez után is
készítenek dúcokat és mióta a rézlemezeket is
acélozzák, az acélmetszet egészen fölöslegessé vált
ós idejét multa. L. Rézmetszet.
Acélos búza, az olyan búza, melynek élénk a
fénye és sikos a fogása. Nem annyira fajtatulaj
donság, mint inkább a minőségre kedvező klima
tikus viszonyok eredménye.
Acélozás alatt szorosabb értelemben a kovács
vasnak acéllal való burkolását (nádolását) értjük
(1. Kovácsolás). A fehér izzásig hevített kovácsvas
ós a vörös izzásig hevített acél, ha felszínük fém
tiszta, ütéssel és nyomással összehegeszthetők.
Megacélozhatjuk a fehér izzó kovácsvasat úgy is,
hogy olvadt nyers vasba mártjuk, vagy felszínére
nitrogén és szóntartalmú anyagokat (vórlúgsó,
ciankálium, állati szarvak stb.) égetünk (1. Gementálás). A nyomdászatban használt réz kliséket
galvánáram segélyével vonják be vassal olyképen,
hogy a kénsavas vasoxidulammoniákból készített
elektrolitikus fürdő anódáját vaslap és katódáját a
klisé alkotja. Ezt azonban nem nevezhetjük A.nak, mert az ezüstfehér, fénylő bevonat, mely
15,000 nyomást is kibir, színvas és nem acél (1.
Galvanostegia).
Acélöntés, 1. Öntészet
Acélpamut, finom acólforgács, melyet az üveg-,
homok- és csiszolópapiros helyett csiszolásra és
fényezésre használnak. A legfinomabb fajták kül
szín és tapintás dolgában az állati gyapjúhoz ha
sonlítanak.
Acélpilulák a. m. Blaud-féle pilulák (1. o.).
Acéltoll, 1. IrótoU.
Acéltükör, az a gyújtó karikaüveg, melyen, a
nép babonája szerint, hetedik gyermek meglátja a
föld alatt rejlő kincset (v. ö. Arany J. jegyzetét
a Buda Halála 8. énekéhez).
Acélttizhely, az acélgyártásra szolgáló készelő
tűzhely. L. Vas.
Acéludvar (Steel Yard), Londonban a hanzatelep neve. 1260 óta mutatható ki létezése, ami
kor is a németek céh-csamokát és számos más
szomszédos épületet foglalt magában. Az A. régi
fénye a hanzai kiváltságok elvesztével 1598.
megszűnt, és az 1666-iki nagy londoni tűzvész
teljessé tette pusztulását. Helyén ugyan épültek
magtárak, hajógyárak, de mivel a régi hanza
jogutódainak, Lübeck, Hamburg ós Bréma váro
soknak a telep birtoka csak terhükre volt, 1853.
angol vállalkozóknak adták el. A telep a Themse
balpartján, a mostani Cannon-Street pályaudvar
helyén feküdt. V. ö. Lappenberg, Urkundliche
Geschichte des hanseatischen Stahlhofes London
(Hamburg 1851).
Acélviz a. m. vasas víz, 1. Ásványvizek.
Acenaftén (acenaphten), szénhidrogén, amely
a kőszénkátránynak 280° körül átdesztilláló rész
letéből készül. Borszeszes oldatából kikristályo
sítva színtelen, tűalakú, a naftalinéhoz hasonló
szagú kristályok. Forró borszeszben bőségesen
oldódik; 95°-on megolvad, 277°-on forr. Az A.
naftalin-származék és pedig etilénnaftilón ; kép
lete: C10H6(CH2)2(1.8).

Acetabularia

A c e p h a l a (állat), a lágytestíí állatok egyik osz
tálya, 1. Kagylók.
Acer (Büv-.), 1. Juharfa.
A c e r a s J2. űr. (nőv.), az Ürchidaceae (kosbor
félék) családba tartozik; virágjának nincs sar
kantyúja. Az A. antropophora (L.) Ny.- ós D.
Európa hegyi rétjein nő, hazánkban nem fordul elő.
A c e r a t h e r i i i u i Kaup. Az orrszarvúak csa
ládjába tartozó nagy ásatag állat. Orrszarvak
nélkül, kis metszőfogakkal az alsó állkapocsban.
A mellső lábaknak 4, a hátsóknak 3 ujja van. Az
olyocéntől a pliocén végéig éltek É.-Amerikában
és Európában. Hazánk területén a pliocónkor ele
jén, a pannóniai korszakban az A. incisivum Guv.
ólt.
Acerbi (ejtsd: acs—), G-iuseppe, olasz utazó, szül.
Castel Goffredoban (Mantua mellett) 1773., megh.
szülőhelyén 1846 aug. 29. Az olaszok közül ö ju
tott el legelőször Skandinávián és Lappföldön át
azÉ.-i fokhoz 1798. Utazását angolul írta le (1802,
2 kötet, 1803. megjelent németül). 1816. Milanó
ban a Biblioteca italiana-t alapította. Ott jelentek
meg azután Egyiptomra vonatkozó becses dolgo
zatai, miután (1826) osztrák főkonzullá lett Egyip
tomban, ahonnan a szomszédos ázsiai vidékeket
is beutazta és becses természeti gyűjteményeket
küldött a milanói, páduai, páviai és bécsi muzeu
mok számára.
Acerdése, (ásv.) 1. Wad.
Acerenza, Olaszország Potenza tartományá
ban fekvő város szép székesegyházzal, (1901)
4499 lak.
A c e r i n a Guv. (állat), 1. Durbinrs.
Acernus, lengyel költő, 1. Klonovicz.
A c e r r a (lat.), tömjéntartó. A XVIII. sz.-ban
könyvcímül használták az egyes tudományágak
ból való szemelvényes munkáknál.
Acerra (ejtsd : acsérra), város Caserta olasz tar
tományban, vasúti állomás, püspöki székhely;
van székesegyháza, mely az 1788-iki földrengés
után újra épült, kenés forrása és (1901) 16,443 la
kosa. A. már 331. Kr. e. római polgárjogot nyert.
A c e r v u l u s (lat.), 1. Agyvelöhomok.
A c e r v u s (lat.: rakás), logikai műszó egy szo
fista bizonyitásmód jelzésére. A példa legjobban
megvilágítja a dolog mivoltát és nevét. Kérdem :
egy búzaszem rakás-e már ? Bizonyára nem az.
Hát két szem ? Az sem. Ha folytatjuk a kérdezést,
kitűnik, hogy v. a búzaszemek millióit se nevez
hetjük rakásnak, v. pedig, hogy egyetlen egy
szem hozzátétetvén a többiekhez, csinál belőlük
rakást. Ez az A. Az eleaiak vetették föl először
az ilyfajta kérdéseket. A kérdés megoldása ab
ban van, hogy az ilyen szók, minő rakás, gyűlés
stb. határozatlan számú egynemű részekből álló
viszonyos fogalmakat jelentenek, tehát az a kór
dós, hogy hány ily rész jogosít fel ilyen szó alkal
mazására, a fogalom mivoltával ellenkezik.
A c e t a b u l a r i a Lamx. (növ.), a Dasycladaceae családba tartozó tengeri moszatgénusz, mely
nek 14 faja a tropikus tengerbon él. Az A. mediterranea Lamx. (1. az ábrát) ellenben a magyar
tengerparton is előfordul. A legcsinosabb tengeri
moszatok egyike. Sokáig állati szervezetnek tar
tották. Termete nagyon hasonlít a kisebb kalapos
gombákéhoz. Testét mész járja át, azért töré-
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kény. 4—10 cm.' hosszú nyéllel a tenger sziklái Nagyban alkoholból gyártják, úgy hogy azt kénsav
hoz tapad. Csúcsán ernyős elrendezkedésben a és krómsavas kálium keverékével melegítve oxi
dálják, majd a keletkezett A.-et ledesztillálják. A
tisztátalan párladékot megolvasztott klórkalciunimal keverik, majd ríjból desztillálják. Az így
kapott A. már meglehetősen tiszta, mert a klór
kalcium a szeszt ós a vizet visszatartja. További
tisztítására a párladékot éterrel elegyítik ós animoniagázzal telítik, majd a kiváló aldehidammoniát (CH3CHO.NHs) hígított kénsavval ke
verve, belőle tiszta A.-et desztillálnak, amelyet
klórkaleiummal víztelenítenek és újból desztillál
ják. Előállításának másik módjánál a szeszgyár
tás melléktermékekónt kapják. A nyers szeszben
ugyanis kalatizátorok megindította oxidáció foly
tán A. keletkezik, miért is a nyers szesz desztillálásakor a párladék első részleteiben, az ú. n.
előpárladékban sok az A., amelyet az elöpárladékból, azt újból, frakciósan desztillálva, különí
tenek el. Színtelen, mozgékony ós nagyon illé
kony, semleges kémhatású folyadék ; sajátos óteres és fojtószagú. Ps. 0°-on 0-80092; fp. 21". Erő
sen lehűtve megfagy, — 120'6°-on megolvad.
Gyúlékony; kormozó lánggal ég. Vízzel, szesz
Acetabularia mediterranea.
szel és éterrel minden arányhan elegyíthető. A
termőleveleket viseli, ezek foglalják magukban szín-jódot, ként és foszfort oldja. A levegőn
aránylag gyorsan ecetsavvá oxidálódik. Fejlődő
a szaporodásra szolgáló aplanospórákat.
A c e t a b u l i f e r a (állat), a kétkopoltyús lábas hidrogén etilalkohollá redukálja. Ammoniagázfejű lágytestüek (Dibranchiata) rendszertani ösz- zal kristályos aldehidammoniává egyesül; kénes
savas nátriummal kristályos vegyületté, maró
szefoglalására használt régebbi elnevezés.
A c e t a b u l u i u (lat.), a esípőiztllet izületi gödre, lúgokkal sárgásbarna gyantaszerű tömeggé: al
mely a combcsont fejének befogadására szolgál. dehidgyantává alakul. Hidrazinnal az A. hidrazonokká (1. o.) és aldazinekké (1. o.) vegyül. AmL. Csípőizület.
Acetál. CH3CH(OC2H5)2, a dietilacetál triviális moniás ezüstnitrátoldattal elegyítve, redukció
neve. A vegyület szerkezetére vonatkozó vizs folytán fémezüst válik ki, amely szép ezüsttükör
gálatokat Wurtz és Frapoüi végezték. Előállí alak'ában rakódik az üvegre; Könnyen polimeritására acetaldehidet l°/ 0 sósavgázt tartalmazó zálódik főképpen savak, pl. kénsav hatására és
abszolút alkohol nagy fölöslegével elegyítenek és pedig magasabb v. közönséges hőmérséken folyós
18 óra múlva az elegyet vízzel meghigítva és paraldehiddé (1. o.), alacsony hőmérséken pedig
káliumkarbonáttal semlegesítve, a kiváló olaj szilárd metáldehiddé (1. o.). Az A. kátrányfestészerű A.-t összegyűjtik és frakciósan desztillálják. kék (aldehidzöld), a chinolinsárga előállítására
Színtelen, éterszerű, kellemes szagú ós ízű folya haszüálatos chinaldin, paraldehid és ezüsttükrök
dék. Fs. 0-831 (20°-ont, fp. 102-9°C. Vízben készítésére, továbbá gyógyszerül is használatos.
kevéssé, éterrel, alkohollal minden viszonyban Mint dezinficiens az A. nem vált be.
elegyíthető. Brösebb oxidációkor aldehiddé, majd
Acetaldehidklorid (aldehidklorid, etilidénecetsavvá alakul. Híg savak hatására szétesik klorid), CH3.CH: Cl2. Előállítható acetaldehid és
acetaldehiddé és etilalkohollá.
foszforpentaklorid keverékéből desztilláció útján.
Acetaldehid (acetaldehyd, etilaldehid, etili- Színtelen folyadék, fajsúlya 20°-on 1-17, 60°-on
dénoxid, aeihanal), C2H40 v. CHsCHO. A legkö forr. Víztől, főképpen forraláskor, hidrolitosan
zönségesebb ós legjobban ismert aldehidek egyike, elbomlik acetaldehidre és sósavra.
úgy, hogy aldehid néven is, bár helytelenül, az
Acetaldoxim, CH3.CH. N.OH. AldehidammoA.-et értették (1. Aldehidek). Már Fourcroy ós niából hidroxilaminklórhidrát hatására keletke
Vauqtielin, Dóbereiner és mások az A.-et felis zik. Van egy folyékony és egy kristályos módo
merték, mint az etilalkohol oxidációs termékét, sulata. A kristályos módosulat op. 47 C°.
de csak Liébig (1835) vizsgálta meg behatóbban
Acetálok. Az egy szénatomon két hidroxil gyö
ós alkoholból való képződésének mikéntjét al (ko köt tartalmazó két vegyértékű alkoholok (az ú. n.
hol) dehyd (rogenatum) szókkal jelezni akarva, geminál v. iker glikolok) szabad állapotban nem
azt röviden aldehyd-rxok nevezte. Az A. kisebb- állíthatók elő; ha azonban a két hidroxil-gyök
nagyobb mennyiségben keletkezik, pl. a szesz hidrogénjét alkilgyökökkel helyettesítjük, a kelet
(etilalkohol) oxidációjakor
kezett diaikiléterek (geminál glikolok diaikiléterei)
CH3CH2OH + 0 = CH3CHO + H 2 0,
állandó vegyületek. Ezeket nevezik A.-nak. Elő
hangyasavas és ecetsavas kalciumkeverékónek állíthatók aldehidekből, ha azokat alkoholokkal
száraz desztillációjakor, továbbá erős savak ós hi magasabb hőmérsékletre melegítik. A. keletkez
ganyoxid jelenlétében, magasabb hőmérséken ace nek kis mennyiségben alkoholok oxidációjakor.
tilénből és vízből:
Az ó-borban található kis mennyiségű acetál is
ilyen módon keletkezik. Az A. igen állandó, kelleHCiCH + H 2 0 = CHs.CHO.
Amely szó Ac alatt nincs meg, Ak alatt keresendő!
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Acetilbenzol, 1. Acetofenon.
mes szagú folyadékok, de savaktól aldehidre és
alkoholra bomlanak. Az A.-t szén vegyületek szin
Acetilecetsav (acetecetsav, acetonmonokartézisénél értékesítik.
bonsav, $-ketonvajsav), CH3.CO.CH2.COOH. Elő
állítják észtereiből, pl. az acetileceteszterből
Acetamid (ecetsavamid, aethanamid),
híg kálilúggal való elszappanosítás útján. Ilyen
CH3.CO.NH3.
Leszarni áztatható ecetsavból, ennek hidroxilgyö kor az A. nátriumsója keletkezik, amelyet híg
kónsavval elbontanak, majd az A.-at etiléterrel ki
két amidogyökkel (NH2) helyettesítve:
rázzák és az étert elpárologtatják. Szirupsűrűségű
CH3.CO.(OH)
CH3.CO.NH2.
folyadék; melegítésekor acetonra ós széndioxidra
ecetsav
acetamid
bomlik. Fémekkel alkotott sói is bomlékonyak
Az A. keletkezik ammoniumacetátból
(nátriumsója a cukorbetegségben szenvedők vize
[CH3.CO.O(H4N)],
ha azt szárazon desztilláljuk, továbbá acetilklorid- letében található); alkilgyökökkel alkotott ve
ból (CH3.CO.Cl), anhidroecetsavból f(CH3.CO)20], gyületei : észterei azonban állandóak. Igen fontos
v. etilacetátból [CH3.CO.O(CaH5)] vizes oldatban észtere az aceteceteszter v. acetilecetsavas etil (1.
0.). Az A. orvosi jelentőségét 1. Acetonvérüség.
ammónia hatására, úgyszintén acetonitrilből
Acetilecetsavas etil (aceteceteszter, acetecet(CH3CN)
vízzel való egyesülés révén. Előállítására legin éter). CH3.CO.CH2.COO.C2H6. Előállítására etil
kább képződésének két első módját értékesitik, acetátban fémes nátriumot oldanak, amikor is ná
így ammoniumacetát tömény oldatát zárt edény triumaceteceteszter ós nátriumetilát keletkezik. A
ben néhány óráig 230°-on hevítik, majd a reakció- fölös mennyiségű etilacetát ledesztillálása után a
terméket ismételten frakciósan, utoljára 223°-on visszamaradt folyós keveréket hígított ecetsavval
desztillálják. Hevítéskor az ammoniumacetát A.-ra megsavanyitjak, majd a vizes folyadék fölött öszszegyült olajszerű A.-t összegyűjtik, megolvasz
és vízre bomlik:
tott klórkalciummal szárítják, végül frakciósan, a
CH3.CO.O.H4N = CH3.CO.NHj + H 3 0.
Az A. színtelen, tűalakú kristályos vegyület; 180° körül desztilláló részt külön felfogva ledesztil
szaga átható. Fs. 1-12; op. 82»; fp. 223°. Vízben lálják. Színtelen, üdítő gyümölcsszagú folyadék.
és etilalkoholban bőségesen oldódik. Hig vizes ol Fs. 15°-on 1-030, fp. 181°. Vízben kevéssé oldó
datát forralva, az A. lassacskán vízzel vegyül és dik. Egyes reakcióknál való viselkedése alapján
ammoniumacetáttá alakul. Erős savakkal sószerü az A.-nak kétféle tautomer alakját és pedig enolésketonalakját különböztetik meg (1. Tautomeria):
vegyületeket alkot.
pír p / O N a
Acetanilid, 1. Antifebrin.
OH
s-%.CH.COOC 2 H 6 (enolalak),
Acetátdrótok, 1. Izolátorok.
CH
Acetátok, 1. Ecetsav sói.
3.CO.CHNa.COOC2H5 (ketonalak).
Savak is, lúgok is, jellemző bomlástermékek ke
Acetát-pácok, 1. Pácok.
letkezése közben, hidrolitosan elbontják. így hígí
Aceteceteszter, 1. Acetilecetsavas etil.
tott savakkal forralva acetonra, széndioxidra ós
Acetecetsav, 1. Acetilecetsav.
etilalkoholra, lúgfémhidroxidokkal forralva pedig
Acetidux, 1. Titkos szerek.
Acetil, acetilgyók, ecetsavgyök v. aetlianoyl- két molekula ecetsavra és etilalkoholra bomlik.
gyók, a CH..CO. összetételű, negatív gyök. Szá Az előbbi folyamatot ketonra, az utóbbit savra ha
mos vegyület, pl. az acetaldehid CHs.CO.H, ecet sadásnak nevezik. E viselkedése és az a tény,
hogy nátriumvegyülete révén az A. molekulájába
sav CH3.CO.OH stb. alkotórésze.
Acetilaceton, CHs.CO.CH2.CO.CH3 összetételű a legkülönfélébb gyökök behelyettesíthetők, rend
diketon. Leszármaztatható az acetonból, vagyis kívül fontos szerepet biztosít az A.-nak a kémiai
dimetilketonból CH3.CO.CH3, ha egyik metilcso- szintézis terén. így pl. aldehidammoniával piridin-,
portjának (CH3) egy hidrogéngyökét acetilgyök- anilinnal pedig kinolinszármazékká alakítható,
kel (CH3.CO) helyettesítjük. Előállítják etilacetát stb.; nátriumvegyületének nátriumgyökét alkilból (CH8.CO.O.C2H5) és acetonból kondenzáció út gyökkel helyettesítve, a keletkezett vegyületek
ján. Kondenzálószerül fémnátriumot használva, ből a ketonra-hasadás révén metilketonok, a savra
az A. nátriumsója keletkezik, amelyet réz-sóvá hasadás révén pedig egybázisú savak szintézises
alakítanak, majd ezt kénsavval elbontják és az előállítása válik lehetségessé.
A.-t ledesztillálják. Színtelen, kellemes szagú fo
Acetilén (aeetylen). Színtelen,éteres szagú gáz,
lyadék. Fs. 0-979, fp. 137°. Vízzel forralva, hidro- melyet Davy fedezett fel 1836. Nem telített szén
litosan, ecetsavra és acetonra bomlik. Fémekkel hidrogén, képlete: C2H2. Benne a •£ vegyértékű
alkotott sói állandóak és részben jól kristályosít szénatomok 3 pár vegyértékkel egymással és
hatok, miért is azokat a ritka földek féméi (pl. La, a még fenmaradó 2 vegyértékkel, hidrogénnel
Th, stb.) vegyértékének és atomsúlyának megha vannak egyesülve. Szerkezeti képlete tehát:
tározásánál értékesítik.
H—C —- C—H. Az egyedüli szénhidrogén, amely
közvetlenül összetevés által (szintézis) előállít
Acetilaldehid, 1. Acetaldehid.
ható, képződik ugyanis akkor, ha hidrogénnel
Acetilarzanilsav, 1. Acetilatoxil.
Acetilatoxil
(acetilparaaminofenilarzénsav, körülvett szénsarkokon át erős elektromos ára
acetilarzanilsav), (CH3.CO).NH.C„H4.AsO(OH)?. mot vezetünk, hogy az ú. n. elektromos ív kelet
Előállítható atoxilból ós jégecetből, ha keverékü kezzék. Képződik továbbá akkor is, ha gázlámpa
ket visszafolyó hűtővel felszerelt lombikban huza (pl. Bunsen-lámpa) lángja visszacsapódik és a csö
mosabb ideig forraljuk. Alomkórnál, maláriánál és vön belül ég. Számos szénvegyület izzitásakor is
sziíllisnél állítólag az atoxilnálisjobberedmóny- keletkezik; a világitógázban is van kis mennyiség.
Előállítható etilén-bromidból C2H<Br2, ha ezt tönyel használják.
Amely szó Ac alatt nincs meg, Alt alatt keresendő!
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meny borszesszel és káliumhidroxiddal melegít
jük. Ipari célokra kalciumkarbidból állítják elő.
Az ezüst- és rézsók ammóniás oldatába A.-t ve
zetve, kristályos vegyületek keletkeznek, amelyek
hevítéskor erősen robbannak. B vegyületekből
savak igen tiszta A.-t fejlesztenek. A fejlődő hid
rogén előbb etilénné (C,H4), majd etánná (C2H6)
alakltja. Könnyen polimerizálódik: Így vörös
izzócsövön átvezetve benzol (C0H6) képződik.
Az A. egy homológ szénhidrogén-sorozat első
tagja, melyet róla A.-sorozatnak neveznek. Vilá
gítási célokra csak 1894 óta használják, amióta
ugyanis az amerikai Willson és a francia Moissan
egyidőben feltalálták a kalciumkarbid gyári elő
állítását. A kalciumkarbid szénből és mészből
állíttatik elő. A villamos kemencében 3000-nél
magasabb hőfokon a szón a kalciummal kalcium
karbiddá egyesül. Ha a kalciumkarbidra vizet ön
tünk A. keletkezik: CaC3 + H 2 0 = C2H2 + CaO.
1 kg. kalciumkarbid 340 1. A.-t fejleszt. Az. A.
színtelen fokhagymaszagú gáz, melynek sűrűsége
0 9 ; 1 1. A. súlya 1-1 gr. Vízben erősen oldódik,
10 térfogat víz 11 térfogat A.-t képes feloldani.
Tömény konyhasóoldat azonban alig képes az A.-t
oldani. Legjobb oldószere az aceton. 0°-nál ós 48
légnyomással cseppfolyóssá sűríthető. Az A. endotermás test, azaz mikor két eleméből keletke
zik, akkor meleget köt meg és a kötött hő szót
bomlásánál ismét szabaddá válik. Ha tiszta és két
atmoszféránál kisebb nyomás alatt áll, akkor fel
hevítve 780°-nál felbomlik ugyan, de a bomlás
nem terjed tovább, főleg ha vékony csőben veze
tik. A nyomás emelkedésével azonban alászáll
bomlási hőfoka egészen 500°-ig s a kigyuladás
után a lángot is könnyebben vezeti tovább, úgy
hogy a nyomás alatt álló vagy cseppfolyós A. ve
szedelmesen robbanékony. Az A. és levegő keve
réke akkor robbanékony csak, ha 4°/0-tól 6°/„-ig
van benne az A. Az A. nagy mennyiségben belehelve
mérges. Parisban tett kísérletek azonban azt bi
zonyítják, hogy ha a levegő 200/„ A.-t tartalmaz,
még mindig nem öli meg az embert. Eleinte azt
hitték, hogy megtámadja a vér hemoglobinját, de
Brociner ennek ellenkezőjét is bebizonyította. Az
A.-t elsősorban világítás célj aira használják.Evógből az A.-t megfelelő készülékekben, A.-fejlesztőkben vízzel hozzák érintkezésbe. A fejlesztők sok
féle szerkezetűek. Akármily szerkezete legyen is
a fejlesztőnek, megkívánjuk tőle: 1. hogy szi
lárd legyen és légzáró; 2. automatikusan működ
jék ; 3. hogy töltése és kiürítése egyszerű legyen;
4. lehetőleg kevés utófejlesztést idézzen elő ; 5.
hogy ne legyen benne nagy hőfokemelkedés és 6.
az A. állandó és ne magas légnyomás alatt álljon.
A levegőnek nem szabad a fejlesztőbe hatolnia,
mert robbanó keverék kelet kezik. A fejlesztőké
szülékeknek 3 főcsoportját ismerjük: 1. A karbid
időközönként a vízbe mártatik; 2. a víz időközön
ként a karbidra csöpög és 3. a karbid egy kis
része időközönként a vízbe esik. Legnehezebb két
feltétel az utófejlődés és a hőmérsókletemelés el
kerülése. B két kívánalom tekintetében kell tehát
főleg a különféle szerkezetű A.-fejlesztöket elbí
rálni. E két szempontból legjobbak azok az A.fejlesztők, amelyekben a karbid a vízbe esik, az
egész mennyiség kifejlesztetik, tehát utófejlesztés
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nem igen van, a nagy vízmennyiség pedig nem
engedi ahőmérsékletetnagyonfelemelkedni.Azok
ban a fejlesztőkben, amelyekben víz csepeg a
karbidra, nagy a hőmérsékletemelkedés, mert alig
van víz, mely hűtené; azokban a fejlesztőkben
pedig, amelyekben a karbid időközönként vízbe
mártatik, nagy az utánfejlesztés, mert mikor a
karbid kiemelkedik a vízből, a hozzátapadt víz
még mindig fejleszt gázt. Az A.-fejlesztő egy má
sik fajta szerkezete az ú. n. elöntési mód. Az ily
A.-fejlesztőkben a karbid külön tartókba van el
helyezve s e tartók lépcsőzetesen állanak, a víz
pedig egyiket a másik után elönti. Hőemelkedés
kicsi, de utófejlődés van, mert a vízgőz már előre
behatol a még ki nem fejlesztett edényekbe is. A
fejlesztők rendesen két részből állanak: 1. A ge
nerátor vagy tulajdonképeni fejlesztő; 2. a gáz
tartó vagy gazométer. Az 1. csoportnál a generá
tor felett mozgó harang van víz felett. E harang
belsejében van a karbid. Mikor a vízre ér, a fej
lődő gáz felemeli a harangot és azután az A. a
gázfogóba megy. Ha a gáz elfogy, a harang ismét
leszáll és ezáltal a karbid vízzel érintkezvén, A.-t
fejleszt. A második csoportnál egy vízcsap össze
köttetésben áll a gazométerrel; ha ez emelkedik
(azaz sok a gáz), elzárja a vízcsapot; ha leszáll,
kinyitja ezt. A 3. csoportnál a töltés rendesen kéz
zel történik, a karbidot egyszerűen vízbe dobják.
Az A. meggyújtva fényes lánggal ég, amelyet
azonban csak igen vékony résen v. pedig két egy
mással szögben álló finom nyílásból szabad kibo
csátani, hogy a képződő láng vékony legyen és
nagy felülettel érintkezzék levegővel, mert más
különben kormoz. Levegő-hozzávezetéssel Bunsen-égőben az A.-t elszíntelenítik és izzótestek
kel használják. A pillangós égő 1 gyertyányi
fényerő előállítására óránként 0-8 1. A.-t fogyaszt,
míg izzótesttel 0-25 1. gáz elegendő óránként 1
gyertyányi fényerő előállítására. A kalciumkar
bidból fejlesztett A. tisztátlanságokat tartalmaz,
minek folytán bűzös, azonkívül egészségre ártal
mas égéstermékeket szolgáltat. A tisztátlanságok
főképen foszforhidrogónből, siliciumhidrogénből.
kénhidrogénből és ammóniából állanak. A fosz
forhidrogén és siliciumhidrogén levegőre érve
meggyuladnak, miért is veszélyes olyan Á.-t
használni, emely ezen anyagokkal erősen fertő
zött. Ezeknek eltávolítására tisztítókat használ
nak, amelyeket klórmésszel, krómsavval v. erő
sen savanyított rézkloriddal töltenek meg.
Egészségügyi szempontból jobb a világítógáz
nál, ha a vízgőz és szénsav fejlesztését és a leve
gőnek oxigénfogyasztását tekintjük. 1 ni 3 A. elé
gésénél 1 m3 vízgőzt és 2 ms szénsavat (széndi
oxid) fejleszt. Egy A.-láng, mely gyertyaóránként
0'61. A.-t fogyaszt, gyertyaóránként 0'61- vízgőzt
és 1'2 1. szénsavat fejleszt. Ugyancsak gyertyaóránként l - 5 1. oxigént von el a levegőből, vagyis
körülbelül 71. levegőt tesz légzésre alkalmatlanná.
A karbid ára kg.-ként kb. 30 fillér, mivel kg.-j a
átlag 300 1. A.-t fejleszt 1 m3-nek az ára kb.
1 koronára tehető. Az A.-t ma már városok vilá
gítására is használják, nagyobb jelentősége van
azonban egyes telepek világítása körül, minthogy
A.-fejlesztő mindenütt könnyen felállítható. Te
kintettel a fejlesztők kezelésével járó robbanási
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veszélyre, minden országban rendelettel szabályoz
zák az A.-fejlesztők felállítását. A fejlesztők
helyett A.-világításra acetonban 10—15 légköri
nyomás alatt oldott A.-t (A. dissou) is lehet
használni. Az aeetont likacsos anyagba itatva, acél
palaokokba helyezik el, az A.-t belesajtolják és
ilyen állapotban hozzák forgalomba. A nyomás
csökkentésével az acetonban oldott A. kiszabadul
és világításra felhasználható. Az A.-t világítá
son kívül hegesztési célokra is használják (1.
Autogén-lieqesztés). Legújabban nyomás alatt levő
A.-t elégetve, szénre és hidrogénre bontják fel,
a hidrogént léghajók töltésére, a szenet pedig,
miután igen finom korom alakjában válik ki, fes
tékül használják.
Acetilén-bányalámpa, 1. Bányalámpa.
Acetilének v. alkinek, CN H2N—2 általános képletü telítetlen szénhidrogének. A sorozat nevét a
legelső és legfontosabb tagjától, az acetiléntől
nyerte. Az A.-ben két szénatom három vegyérték
kel kapcsolódik, vagyis nagy mértékben telitetlen
vegyületek. Előállíthatók amonov. dihaloid alkilekből alkoholos káliumhidroxiddal. Keletkeznek
A. szénvegyületek száraz lepárlásakor is. Ilyen
módon jutnak a világitógázba. Az alacsonyabb
tagok gázalakúak, a középsők folyadékok, a ma
gasabb tagok (C18-tól) szilárdak. Mint telítetlen ve
gyületek addicióképesek, miért is hidrogénnel,
haloidokkal, halóid savakkal könnyen egyesülnek
és a szénatomok többszörös kapcsolódása egysze
rűvé válván, telített vegyületekké alakulnak. Kü
lönösen jellemző az A.-re, hogy ammoniás ezüstv. kuprosóval szilárd kristályos vegyületekké
egyesülnek, 1. Acetilénvegyületek.
Acetilénfejlesztők, 1. Acetilén.
Acetilénvegyületek. Acetilénréz v. kupróacctilén Cu2C2.H30 keletkezik, ha ammoniás kuprósóoldatba acetilént vezetünk, amikor vörös csa
padék alakjában válik ki. Ha a kuprósóoldatban
hidroxilanúnnal készült, akkor a reakció annyira
érzékeny, hogy vele a világító gázban is kimutat
ható az acetilén. Acetilénezüst Ag2C2, H 3 0. kelet
kezik, ha acetilént ammoniás ezüstoldatba vezet
nek. Sárgásfehér csapadék. Acetilénhigany HgC3
keletkezik, ha acetilént Nessler-oldatba (káliumjodoruerkurát lúgos oldata) vezetnek. Fehér csa
padék. Mind a három vegyület száraz állapotban
ütésre vagy hevítéskor hevesen robban. Savak
kal acetilént fejlesztenek. Hasonló összetételű ve
gyületeket az acetilén más fémekkel is képez.
Acetilénvilágítás, 1. Acetilén.
Acetilfenetidin, 1. Fenacetin.
Acetilfenilhidrazid, C8H10N2O. Előállítható
fenilhidrazinból ós ecetsavanhidridból melegítés
sel. Selyemfényű kristályok. Hideg vízben és éter
ben kevéssé, nieleg vízben, alkohol, benzol és kloro
formban jól oldódik. Tömény savakkal főzve szétbomlik fenilhidrazinra ós ecetsavra.
Acetilkarbinol (acetonalkohol, acetol, oxiaceton, propaiiolon), CH3.CO.CH,OH. Ketonalko
hol. Keletkezik klór v. brómacetonból, ha azt
hangyasavas káliummal és metilalkohollal mele
gítik. 145—146° C.-on forró folyadék, vízben, alkoholbau és éterben minden viszony szerint old
ható. Erélyes redukáló szer. Oxidálva, tejsavvá
változik.

Acetilkarbonsav a in. piros szőllösav.
Acetilklorid {aethanoylklorid), CH3.C0.C1.
E savgyökhaloid az ecetsav gyökének : az acetilgyöknek klórral alkotott vegyülete. A savgyökhaloidok (1. o.) ált. képzödésmódjai szerint, pl.
foszforoxikloridnak víztől mentes acetátokra ha
tásakor keletkezik. Ily módon fedezte fel Gerhardt
1852-ben. Előállítására főszfortrikloridot v. foszforoxikloridot ecetsavval elegyítenek ós a kelet
kezett A.-ot ismételten, utóbb víztől mentes natriumacetátról ledesztillálják. Színtelen, szúrósszagú, a levegőn füstölgő folyadék. Ks.0°-on 1-13;
f p. 55°. Víztől hevesen elbomlik ecetsavra és só
savra. Az A.-ot szénvegyületek hidroxilgyökének
(OH) felismerésénél értékesítik, amennyiben azok
kal általában acetilszármazékok keletkezése köz
ben reagál. így pl. alkoholokkal az A. könnyen
észtereket alkot:
R.OH + C10C.CH3 = R.O.OC.CHs + HC1.
(R = alkilgyök). Ammóniával, első- ós másod
rendű aminokkal is acetilszármazékokká alakul.
Acetilklorür a. m. monoklóretilén.
Acetilsav a. m. ecetsav.
Acetilszalicilsav a. m. aszpirin (1. o.).
Acetiméter, 1. Acetométer.
Acetin, fukszinnal vörösre vagy kék karminnal kékre festett (Hochstetter-acetin) ecetsav.
Marószerül használják.
Acetinek, a glicerinnek ecetsavval képezett
észterei. Előállítására glicerint ecetsavval mele
gítenek. Az ecetsav mennyiségétől és a hőmértéktől függően, monacetin C3H6(OH)2O.CO.CH3,
diacetin CsH6OH(O.CO.CH3)2, vagy triacetin
CsH5(O.CO.CH3)3 keletkezik. A monacetin forrás
pontja 131°, a diacetiné 259°, atriacetiné 258°. Az
ú. n. acetinnyomásra használják őket, amennyi
ben a vízben oldhatatlan indulineknek (spritindulinek) oldószere. Az indulin pasztát tanninnal és
acetinnel keverve rányomják a megfestendő ros
tokra. Az acetint azután vízgőzzel elbontják —•
glicerin és ecetsav keletkezik — ós a keletkezett
tannin-lakk visszamarad a rostokon.
Acetinnyomás, 1. Acetinek.
Acetofenon (acetilbenzol, metilfenilketon, hipnon), C6H6.CO.CH3. Az A. vegyes keton és pedig
arilalkilketon (1. Ketonok). Hipnon néven altató
szerül alkalmazzák. Előállítják benzol, acetilklorid
és aluminiumklorid keverékéből forralással, vagy
kalciumacetát és kalciumbenzoát elegyéből száraz
desztilláció útján. A párladékot ezután az A. elkü
lönítésére frakciósan desztillálják, a 200° körül
átpárolgó részt külön fogják fel, majd lehűtik,
amikor is az A. kristályosan megmered, szennye
zései pedig folyósak maradnak és eltávolíthatók.
A tiszta A. színtelen, kellemes aromás szagú,
csípős ízű kristálylemezek, 20°-on színtelen, sem
leges kémhatású folyadékká olvad, amely 202°-on
forr. Vízben alig oldható, etilalkohollal és éterrel
elegyíthető.
Acetol, 1. Acetilkarbinol.
Acetométer (acetiméter), az ecet ecetsavtartal
mának meghatározására való készülék (1. az áb
rát). Osztályozott üvegcső, melybe a megvizsgá
landó ecetből meghatározott térfogatnyit lemé
rünk, ezt lakniuszoldattal vörösre festjük, azután
ismeretes töménységű lúgot elegyítünk a vörös-
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színű folyadékhoz, míg az ibolyaszínüvé válik.
A készülék osztályzatát s a lúg töménységét úgy
választjuk meg, hogy az ecet százalékos
ecetsavtartalma a készüléken közvetle
nül leolvasható legyen.
Aceton (dimetűketon, propánon),
CH8CO.H8. Keletkezik a másodrendű
propilalkohol oxidációjakor (1. Keto
nok), borkösav, citromsav, cukor, ecet
savas sók ós számos más szénvegyület,
úgyszinténa fa száraz desztillációjakor,
miért is a faszesznek alkotórésze. Elő
állítják ecetsavas báriumból úgy, hogy
azt retortában erősen hevítik, amikor
is az A.-ra és báriumkarbonátra bomlik:

SS::88§> Ba = gS::> C0 + BaC °3>

Acetométer a n y e r s A.-t j ól hűtött szedőbe desztillál' ják és újból való desztillálással tisztít
ják. Iparilag a metilalkoholt, ecetsavat és A.-t is
tartalmazó nyers faszeszböl állítják elő. E 3 anyag
elkülönítésére a nyers f aszeszt mésztejjel keverik
és ledesztillálják, amikor is sok metilalkoholt és
kevés A.-t tartalmazó vizes folyadék párolog a
szedőbe és tömény kalciumacetátoldat visszama
rad. A páriadókból ismételt frakciós desztillálással
a metilalkoholt és az A.-t elkülönítik. A vissza
maradt kalciumacetátoldatot bepárologtatva, az
ú. n. szürke meszet kapják, amelyből annak száraz
desztülációja útján az A.-t nagy mennyiségben
állítják elő. Színtelen, kellemes szagú, égető ízű
folyadék. Sűrűsége 20°-on 0-792; 56°-on forr.
Meggyújtva kormozó lánggal ég. Vízzel, alkohol
lal és éterrel elegyíthető. Az alkáli-fémek savanyú
kénessav-sóival, miként az aldehidek, kristályos
vegyületeket alkot, amelyekből, azokat kálium
karbonáttal, vagy nátronlúggal elbontva, a leg
tisztább A. készülhet. Krómsav hangyasavvá és
ecetsavvá oxidálja; nátriumamaigám izopropilalkohollá redukálja. Az A. kámfort, zsiradékokat,
lőgyapotot, gyantákat stb. old, miért is celluloid
áruk, füstnélküli lőpor és flrniszek készítésére is
használják. Kloroformot, jodoformot és szulfonált
is készítenek belőle. Az A. ipari előállításánál
melléktermékül az ú. n. acetonolajokat kapják,
amelyek ketonokat, aldehidet, az A. kondenzációs
termékeit stb. tartalmaznak és az A. első desztil
lációjakor kapott párladékból kiválnak. A könnyű
aeetonolajok 75—150°-on, a nehezek 250°-on
forrnak. Az A.-t gyógyszerül is használják. Or
vosi jelentőségét 1. Acetonvérüség.
A c e t o n a e m i a a. m. acetonvérüség (1. o.).
Acetonalkohol, 1. Acetükarbinol.
v
Acetonitril (methylcyanid), CH3.CN. A metilés a ciángyök vegyületének tekinthető. Mivel
acetamidból víz lehasadásával keletkezik, savnitrilnek, másrészt, mert alkilhaloidból, pl. metiljodidból (CH3.J) oiankalium hatására is keletke
zik alkilcianidnak is nevezik. Képződésének e
módjait előállításánál értékesítik. így acetamidot
(1. o.) vízelvonó hatású anyaggal, pl. foszforpentoxiddal hevítenek és a keletkezett A.-t ledesztil
lálják. A foszforpentoxid ugyanis az acetamidból
elvonja a víz elemeit 1 molekula víz alakjában,
úgy hogy az A.-lé alakul:
CHsCO.NH2 = CH3.CN + H 2 0.

Acetum

Színtelen, kellemes szagú, mozgékony és illé
kony folyadék. — •41°-on megfagy. Pp. 816°; fs.
lö°-on 0 789. Meggyújtva ibolyaszínű lánggal ég.
Hígított savakkal, vagy lúgokkal melegítve, 2 mol.
vízzel vegyül és ecetsavvá ós ammóniává alakul.
Acetonkloroform (chloreton, trichlor-tertiaerbutilalkohol), CC13.(CH3)2C(0H). Keletkezik kloro
formból és acetonból, szilárd káliumhidroxid ha
tására, addíció útján. Kámforéhoz hasonló szagú,
színtelen kristályok vagy kristályos tömeg. Op.
97° ; 166-4°-on forr. Vízgőzzel szállasztható. Forró
vízben (50 sr.-ben) is kevéssé, alkoholban 'és
glicerinben jól oldódik. Gyógyszerül mint altató,
helyi érzéstelenítő és fertőtlenítő hatású szert al
kalmazzák. Telitett vizes oldatát anezin néveD
árusítják.
Acetonok a. m. ketonok (1. o.).
Acetonszulfit, vízben könnyen oldódó fehér
por (CH3)2.C.OH.S08Na + H 2 0. A bomlékony
nátriumszulílt pótszere fotográfiai előidéző folya
dékokban.
Acetonuria a. ni. aceton vizelés. L. Aceton
vérüség.
Acetonvérüség. Aceton (1. o.) a szervezetben
folyton képződik s hosszantartó éhezés, lázas be
tegség alatt v. hosszas és kizárólagos hústáplál
kozás folyamán, legfőkép azonban a cukorbeteg
ségben megszaporodik a vérben, ez az ú. n. A.
(acetonaemia) és ugyancsak nagyobb mennyiség
ben jelenik meg a vizeletben is (acetonvizelés,
acetonuria). Az acetonnak sajátságos, gyümölcsre
emlékeztető szaga van s ezt érezni is lehet acetonaemiás cukorbetegek lehelletén. Az aceton nagy
mennyiségben való képződésének oka az, hogy a
táplálékból a szénhidrátok (liszt, cukor, növényi
eledelek stb.) hiányoznak s ilyenkor az anyag
csere intermediaer folyamatában a zsirok és fehérjék bomlásakor p-oxivajsav keletkezik; ennek
származéka az acetecetsav és ez utóbbié ismét
az aceton. Nagy jelentősége van az acetontesteknek, ú. m. acetonnak, acet-ecetsawiak és $-oxivaj
savnak a cukorbetegségben, mert ezek okozzák
a sav túlképződést (acidosis) a cukorbetegek anyag
cseréj ében s ez az acidosis sajátságos álomkórt
idéz elő (coma diabeticum), melyből a cukorbeteg
rendszerint nem is tér többé magához. Az aceton
megjelenése a vizeletben még nem bizonyos jele
a savmérgezésnek, ellenben ha diaceton.azaz acet
ecetsav mutatható ki benne, akkor a savmérgezés
biztos és a beteg életét a coma diabeticum veszé
lyezteti. L. még Cukorbetegség.
Acetonvizelés, 1. Acetonvérüség.
A c e t o p y r i n (acopyrin, acetiloszalicilsavas
a»ítp#nw),CH3CO.O.C6H4.COOH,C11H12N2O.Egyegy molekulasúlynyi acetiloszalicilsavból és antipirinból készül. Fehér, kristályos por. Op. 63—65°.
Alkohol és kloroform bőségesen, éter kevéssé
oldja; hideg vízben (400 sr.-ben) oldódik. Lúgfémhidrokarbonátok oldatában jól oldódik. Gyógysze
rül, mint antipiretikumot, úgyszintén heveny izü
leti reumánál, 0'5—1"0 gr.-os adagokban alkal
mazzák.
Acetoximek a. m. ketoximek (1. o.).
A c e t u m . Az ecet latin neve. A gyógyszertá
rakban a különféle növényi részeket ecetben áz
tatva, összetett eceteket, ú. n. gyógyeceteket készí-
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tenek. Ilyenek: A. aromaticum (illatos ecet, rabló
ecet), mely többféle aromás növényből készül;
régebben fertőtlenítő szerül használták. A. Scillae (csilla-ecet) a szárított csillahagymának ecet
tel való áztatása útján készül. — A. litliargyri
{ólomecet) a bázisos ecetsavas ólomoldat régibb
gyógyszerészi neve. — A. pyrolignosum (kozmás
faecet), a fa száraz lepárlásakor kapják. Hathatós
fertőtlenítő szer, melyet még manapság is hasz
nálnak. A magyar gyógyszerkönyvben a tisztított
kozmás faecet (A. pyrolignosum rectificatum)
hivatalos. — A. radimle a tömény ecetsav régi
latin szinonimája.
Orvosi alkalmazása: A borecetet hűsítő volta
miatt lázas betegek ledörgölésére, enyhén bőr
izgató volta miatt reumáknál bedörzsölósekre szok
ták használni. A nép bőrélősdiek ellen is alkal
mazza. Belsőleg és ájulásnál izgatószer gya
nánt is használták; ma már jobb szereink is
vannak. A fa-ecet kreozot tartalma miatt erős antiszeptikum és jó, olcsó sebmosó vizet szolgáltat,
1 evőkanállal 1 1. viz. Tömény állapotban maró
szer, mint a vegytiszta tömény ecetsav (ac. aceticum glaciale, jégecet).Bcetmérgezósek, maró sav
mérgezések, szagról könnyen felismerhetők; el
lene legjobb sok szappanos vizet, krétát v. csak
tiszta vizet itatni.
A c e t y l e n , 1. Acetilén.
A. Ch. a. ni. anno Christi (lat.), Krisztus szü
letése utáni évben; vagy ante Chrístum Krisztus
előtt.
Acli. növénynevek mellett Acharius Erik
<1. o.) nevének rövidítése.
Ach, folyó déli Németországban, Baden délke
leti részében ered, nem messze Aach városkától,
a forrásmedencóből oly erővel tör elő, hogy azon
nal malmokat képes hajtani, nem messze Radolfszelltől a Boden-tóba ömlik. Forrásának vízbő
sége onnan van, hogy a Dunával földalatti össze
köttetésben áll s abból vizet kap. L. még Aa.
Ácháb, Izrael királya, 1. Aháb.
Achaemenes, 1. Achajmenés.
Acliacniuui v. achena,kaszat.Zárt,száv&z ter
més, mely alsó állású, együregű magházból fej
lődik ós a melynek pericarpiuma nincs hozzánőve
a magliéjhoz. Rajta gyakran kiemelkedéseket,
bordákat (costae) ós ezek közt mélyedéseket, árko
kat (valeculae) találunk. Különösen a fészkesek
(compositae) termése ilyen.Gyakran bóbitája (1. o.)
is van, melynek alkotása az egyes növénynemekre
és fajokra jellemző.
Achaios, 1. Achájok.
Achaja (régen Aigialos), a régi Peloponnesos
északi partján fekvő kis tartomány, délről Árká
dia, délnyugatról Blisz határolja. A kis országnak
csak nyugati részén van egy kis parti lapálya
(Dyme város vidéke), többi részét teljesen hegyek
fedik, még pedig részint az ószakarkádiai parti
hegylánc északi előhegyei, részint a Panachaikon
(Voidias), mely körülbelül az ország közepén 1927
m. magasra emelkedik és lejtői legyezőszerüleg
É. felé egészen a tengerig terjednek. A hegylejtők
ről számos patak rohan alá, rendesen csak az
esős időben van vizük s torkolatuknál többnyire
kis deltát képeznek. B záporpatakok közül a
legnevezetesebbek a Selinus (most Vosztitsza fo
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lyó), Pieros (Karaenica), Erasinos (Kalavrita)
Krathis (Akrata) stb. Az ó-korban a hegység
nagyon sűrű (most igen gyér) erdővel volt fedve
s hemzsegett benne a vadak minden neme, a lej
tők alját és a keskeny partszélt gabonafóldek és
szőllök fedték. Az őslakosság iónokból állott, kik
azonban később az ide nyomuló achájok elől kény
telenek voltak kiszorulni. Az előbbiek által alapí
tott 12 város alkotta kis köztársaságuk szövetsé
gét (1. Achájok). A rómaiak idejében A. alatt tágabb
értelemben egész Görögországot értették, Tesszália kivételével. A mai görög királyságban A. egy
nomosz, területe 3136 km2, (1907) 150,918 lak.
Fővárosa Patrse, hol a tengeri kereskedés köz
pontosul ; A. többi helyei most jelentéktelenek.
Achájai szövetség, 1. Achájok és Görögország.
Achajmenés, a régi perzsák egyik legtekin
télyesebb törzséből származó fejedelme, ki Phraortes idejében a különböző persza néptörzseket méd
fenhatóság alatt egyesítette. Unokája Kyros (Kr. e.
559) Astyages méd királyt megfosztotta trónjától.
Vele az achajmenidák dinasztiája került uralomra,
mely aztán Dareios Kodomannos haláláig (Kr.
u. 330) uralkodott. V. ö.: PraSek, Die Blütezeit
u. der Verfall des Reiches der Achameniden.
Gotha, 1910.
Achájok, a görög nép egyik főtörzse, melynek
hérosza a monda szerint Achaios, Xuthos fia és
Hellén unokája volt. Már a mykónéi korszakban
laktak a Peloponnesosban, melyet Árkádia és az ión
Aigialeia kivételével elfoglaltak. Thessaliában
Phthiotis volt a birtokuk. Előkelő nemzetségekre
oszlottak, melyekből híres vezérek ós királyok
származtak. Az Atridák királyi házának hatalma
akkora volt, hogy Homeros a görögöket gyakran
A.-nak nevezi egyáltalán. A dórok bevándorlása
miatt az iónokat kiszorították Aigialeiából és fal
vaikat városokká fejlesztve, tőlük nyerte a tenger
part az Achaia nevet. A 12 város külön-külön
önálló államot alkotott; csak közös istentiszteletet
szerveztek Zeusnak Aigionban és Poseidonnak
Helikében. Az A. Görögország virágzó korában
(Kr. e. V—IV. sz.) nem játszottak szerepet; nem
vettek részt sem a perzsák ellen vívott harcokban,
sem a peloponnesosi háborúban. Annál jelentősebb
a szerepük a görögség hanyatló korszakában.
280-ban felújították Görögország függetlenségé
nek megóvása végett az achájai szövetséget, mely
nagy jelentőséget akkor kapott, midőn Sikyon,
melyet Aratos (1. o. 2.) a zsarnok Nikokles ural
mától megszabadított, 251-ben a szövetségbe lépett.
Sikyon példáját követték a Peloponnesos legkivá
lóbb városai, így Korinthos, Megalopolis, Epidauros, Argos, továbbá Megara és Athén is. Belügyeit
minden állam önállóan igazgatta, de a béke és
háború kérdésében csak közösen dönthettek. A
szövetség évenként kétszer, tavasszal és ősszel
gyűlést tartott Aigionban, hol minden 30 évnél
idősebb polgár megjelenhetett. Itt választották a
fővezért (strategos) és 12 tagból álló tanácsot
(bulé). A szövetség vezérszelleme a sikyoni Ara
tos lett, mert benne látták a makedónokkal szem
ben Görögország függetlenségének biztosítékát.
De a régi ellenségeskedés és féltékenység csak
hamar megrontotta a reményt. Spárta az aitoliaiakkal szövetkezett az A. ellen, kik elvesztették
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Achát

.Megalopolist és több vereséget szenvedtek. Aratos omnes detectos lichenes ad genera redigere tenekkor a makedónokat hívta segítségül. Ezek a tavit (Stockholm 1803; Hamburg 1805, 2 köt.)
spártai hatalmat 221-ben megsemmisítették ugyan, Lichenographia universalis (Göttingen 1810);
de az A. szövetsége e lépéssel elvesztette nemzeti Synopsis methodica lichenum (Lund 1814).
jelentőségét. 220-ban az A. újra a makedónokhoz
Acharnai {Acharnae)., A legnépesebb attikai
fordultak segítségért az aitoliaiak ellen s az első község (démosz) Athéntől É.-ra a Parnes hegy lábá
római-makedon háborúban a makedónok oldalán nál. Erős, harcias lakosai főleg szénégetéssel fog
harcoltak. De a második háborúban Philopoimén lalkoztak. Aristophanes egyik vígjátékában ők
vezérlete alatt már a rómaiak pártjára állottak, s alkotják a kart, innen a darab címe (Arany fordí
a rómaiak jutalmul 196-ban látszólagos független tásában : Az Acharnaebeliek).
séggel jutalmazták meg őket, Philopoimén pedig
Acharnar, elsőrendű csillag az Eridanus csillag
az ő támogatásukkal 195-ben Nabist, Spárta kény képben.
urát, megverte. Összetartás azonban ekkor már
Achát (ásv., Achates szicíliai folyó utón), fél
nem volt az egyes államok között s az egyenet drágakő, a kalcedon (1. 0.) sávos változata; vagyis
lenséget maguk a rómaiak szították. A harmadik a rétegek különböző színűek és átlátszóságuak,
római-makedon háborúban (171—168) az A. sem minek következtében a rétegezésro harántirányú
legesek maradtak, ezért Róma a pydnai győzelem törésfelületen sávosnak látszik. Néha a rétegek
után üldözni kezdte a hazafiakat, s Kallikrates oly vékonyak, hogy több száz esik egy mm.-re.
vádjára a legderekabb A. közül ezret Rómába idé Az ilyen fajta darabnál a rétegezésre merőlegesen
zett, hol őket makedón érzületük miatt visszatar csiszolt felületen a fény diszperziója folytán szi
totta s esak 150-ben, midőn számuk 300-ra olvadt, várványszínek látszanak, amiért is szivárványbocsátotta őket haza. A rómaiak erőszakos beavat achátnak nevezik. A különböző — sárga, barna,
kozásai végre 146-ban az A. szövetségét hadize- vörös, szürke, fehér, ritkán kék és zöld — szinü
netre kényszeritette. De egyik vezérüket, Krito- réteg különböző kalcedonfajtának felel meg; pl.
laost Qu. Metellus Skarpheiánál, Diaiost pedig L.
Mummius Leukopetra mellett az Isthmöson meg
verte ós Korinthost földig leromboltatta. Az A. szö
vetsége feloszlott, s 146-ban egész Görögország
Achaia néven római provinciává alakult át. (L. Gö
rögország.) — V. ö. Gerhard, Über den VolkstammderA. (Berlin 1854); Klatt, Chronologische
Beitráge zur Gesch. d. achapischen Bundes (u. o.,
1883); Dubois, Les ligues Étolienne et Achóenne
(1885.); Freemann History of federal government in Greece and Italy (London 1893).
Achalcik (Achal cike, «Ujvár»), főváros és erőd
Tifiisz (transzkaukázusi) orosz kormányzóságban,
a Kúra egyik mellékfolyójánál, a Posovcsajnál,
1. ábra. Szalagos achát.
1029 méter magasban fekszik, (1897) 15,387 örmény,
georgiai, zsidó és orosz lak. Egykor fővásárhelye a világos színű közönséges kalcedon, a vörös kar
volt a georgiai flú- és lánykereskedésnek, most bar neol stb. Aszerint, hogy melyik kalcedon réteg
mot, bőrt, faggyút, viaszt, mézet szállít. A környé van túlsúlyban, nevezik az A.-ot kalcedon-, kar
ken sok szőllőt termelnek, épp úgy tengerit, bú neol stb. A.-nak. Az úgynevezett szalagos A.-nál
zát, árpát, pamutot, dohányt és lent. Mint a török (1. az 1. ábrát) a rétegek egymással párhuzamosak
Georgia fővárosát, 1828 augusztus 27. Paskievics és a harántmetszeten a vonalak nem törnek meg
herceg bevette A.-ot és orosz csapat szállta meg. zeg-zúgosan (1. Ónix), hanem egyenes irányban ha
A drinápolyi békekötés alapján a várost az egész ladnak v. egyenletesen görbülnek. Azt a szalagos
török Georgiával az orosz birodalomba kebe A.-ot, melyben a különböző színű rétegek egy kö
lezték.
zéppont körül gyűrűalakban görbülnek, körachátAchalm, a Rauhe Alp hegycsúcsa, Reutlingentől nak s ha a magot alkotó réteg sötét színű, szemesfél órányira, teljesen izolált, 712 m. magas; csú achátnák nevezik. A nem szalagos A. csiszolt fe
csát az egykor híres, ugyanily nevű vár romja lületén (esetleg zárványok folytán is) különböző
koronázza. Az achalmi grófságról már 603. tör ábrák láthatók, amelyek szerint váras-, tájas-,
ténik említés. A hegy lejtőjén minta-juhgazdasá- moh-, felhős-, dendrites-, kagylós és korallachátnak nevezik. Ritkán fordul elő az A. kőzetek ha
got űznek.
Achal-Teke, az orosz ázsiai Transzkáspi vidék sadékát kitöltve, mint Szászországban Halsbachon
(Preiberg mellett) és Schlottwitzen, közönséges
volt kerülete, ma Asabad (1. 0.).
Achamot, Valentinus gnosztikus rendszerének kalcedon, jáspis, kvarc és ametiszttel együtt.
egyik éonja. Az Osvalóból származnak az isteni Gyakori az olyan példány, melyben a rétegek
erők, eonok, ezek közt az A. alsórendű bölcseség. széjjelzúzottnak s a törmelékek ametisztanyaggal
összecementezettnek látszanak; az ilyent törmelé
L. Gnózis.
Acharius Erik, svéd botanikus és orvos, szül. kes v. brecciás A.-nak (1. a 2. ábrát) nevezik. Leg
Geflében 1757 okt. 10., megh. Wadstenában 1819 inkább mint A.-mandula (1. az Ásvány cikk színes
aug. 14. A. a zuzmók szisztematikai ismeretének képmellékletén, 12. ábra) fordul elő vulkáni kőze
megalkotója. Művei: Lichenographiae Suecicae tekben (főleg melafirok és porflrokban), azok bubo
prodromus (Linköping 1798); Methodus, qua réküregeibe — az ú. n. mandulaüregekbe — zárva
Amely szó Ae alatt nincs meg, Ak alatt keresendő!

— 63 —

Achát-csiga

vagy a kőzet elmállása folytán másodlagos fekvő
helyen. Az A.-mandula gömbölyded-alakú s bel
sejét többnyire egyéb kristályos kvarc tölti ki ;
néha nem egészen, hanem legbelül levegő vagy
víz van. Ez utóbbi esetben enhidrosznak mondják.
Szép A.-mandula példányokat találnak Oberstein
és Idar környékén Németországban. Ez a vidék
külcinben az A.-köszörülésnek főhelye; innen ke
rül ki a csiszolt A. legnagyobb része. Minthogy
azonban saját A.-ja nem fedi a szükségletet, nagy
mennyiségben idegen, Keletindiából, de még in
kább Braziliából szállított A.-ot dolgoznak föl. Ha
zánkban Erdélyben, különösen Tekerő (Déva és
Zalatna között) és Toroczkó vidékén hevernek na
gyobb mennyiségben A.-mandulák. Keletindiában
a dékáni fensik «trapp» nevű kőzetében, továbbá
Ratapur környékén fordul elő. Az ú. n. brazíliai
A.-tok a Rio Grandé do Sul brazíliai tartomány
ból és a vele határos Uruguayból kerülnek keres
kedésbe. Az eddig ismert legnagyobb A.-mandula
— 40 q súlyú — is oda való. Az A.-ból külön
böző dísztárgyakat és eszközöket köszörülnek,
vésnek: kameákat, intagliókat, gombokat, nyele
ket, edényeket stb. Az A. természetes szine '"

2. ábra. Törmelékes achár.

sokszoreléggé szép; keleti A.-nak nevezik az ilyent,
míg a kevésbbé szépet nyugati A .-nak. Ezutóbbiakat
festéssel lehet javítani. A festés azon alapszik,
hogy a kalcedon finoman likacsos lévén, a festő
anyag oldatát magába szívja, illetőleg különböző
folyadékkal pácolva ós pörkölve különböző szí
nűre változtatható. V. ö. Schmidt Sándor, A drága
kövek (Budapest 1890); Bauer M., Edelsteinkimde (Leipzig 1909).
Achát-csiga, 1. Achatina és Bnlimus.
Achates, Aineias hű bajtársa, midőn Trójából
menekült: közmondássá vált a fidus A., a. m. bű
barát, hű bajtárs.
Achatina Lam. (állat), a tüdőscsigák egyik
neme. Mintegy 370 élő faja ismeretes, melyek ki
zárólag a szárazföldön tenyésznek és Ausztrália
kivételével mindenik világrészben otthonosak. E
nemből valók a legnagyobb és legszebb száraz
földi csigák, minők A. perdix Lam., mauritiana
Lam., immaculata Lam., zebra Lam. Közöttük
legnagyobbak az afrikai fajok. Hazánkban négy
faj ismeretes.
Achatius, szent, 1. Ákos.
Achátjáspis v. jáspisachát (ásv.), féldrágakő;
áttetsző kalcedonrétegek keveréke átlátszatlan
'áspisrétegekkel.
Achátmandula, 1. Achát.

Achenbach

Achátüveg, tarkaszinü, az acháthoz hasonló
üveg, melyet különböző színű üvegdarabok össze
olvasztása és feldolgozása írtján készítenek.
Achdorf, Alsó-Bajorország egyik községe, (i905)
2253 lak., sör- és szivargyárral.
Acheen, 1. Acsin.
Acheilia (gör.), az ajkak veleszületett hiánya.
Acheiropita (gör., lat. achiropicta), nem em
beri kezek által készített Krisztus- és Madonna
képek ; a legendák szerint természetfeletti módon
jöttek létre, angyalok festették.
Achelis, Thomas, ném. etnológus és filozófus,
szül. 1850 jun. 17. Gröpelingenben (Bréma mel
lett), megh. 1909 jun. 17. Capri szigetén. 1874 óta
gimnáziumi tanár, majd igazgató volt Brémában.
Munkái: Die Entwickelung der modernen Ethnologie (Berlin 1889); Die Entwickelung der Ehe
(u. o. 1893); Moderné Völkerkunde (Stuttgart
1896); Grundriss der vergl. Religionswissenschaft
(1903); Was sagt Goethe? Ein Goethe-Brevier
(1905).
Acheloos (Aszprosz), É.-i Görögország legjelenté
kenyebb folyója, aPinduszban ered, D.-i irányban
hosszú, szűk völgyön folyik át, végre, mint a régi
Etolia és Akarnania határfolyója, nagykiterjedésű
termékeny síkságon halad át ós nem messze a Patrei-öböl bejáratától, Kefalonia szigettel átellenben
a Jóni-tengerbe ömlik. A torkolatánál levő síkság
az A. hordalékából keletkezett. A görög mitológiá
ban A. egyszersmind ennek a folyónak az istene.
A monda szerint Okeanos és Tethys fia, a
3000 testvérfolyó legidősebbike, kit a folyók kirá
lyának tekintettek. Deianeira (1. o.) miatt harcba
keveredett Heraklessel, aki a bika alakjában har
coló A.-nak letörte egyik szarvát, de aztán Amaltheia szarujáért cserében visszaadta neki. Kul
tusza egész Görögországban el volt terjedve. ~
A c h e l o u s de Haan. (aiiat), az iveltrákok (Cyclometopidae) családjába tartozó rövidfarkú tengeri
ráknem, amely a harmadkor elejétől napjainkig
él. Az A. Krambergeri Bittn. eddig csakis VarasdTeplicböl (Horvátország) ismeretes az ottani oligocénkorú képződményekből.
Achemenidák v. achajmenidák, 1. Achqjmenes.
Achenbach, 1. Andreas. német festő, született
1815 szept. 29. Kasselben, megh. 1910 ápr. 1.
Düsseldorfban. A düsseldorfi akadémián tett tanul
mányain kívül, hosszú és ismételt utazásai alatt,
melyeket úgy Európa északi részein, mint a déli
országokban tett, kiváló tájképfestővé fejlődött.
Jelentősége a tájképek realisztikus és mégis han
gulatos fölfogásában rejlik. Főleg az é.-i zord tája
kat, a zajló tengert, a norvég fjordokat, a hollandi
tengerpartot kedvelte. Jelesebb művei: A Hardangerfjord Bergennél (1843, Düsseldorf); A Praesident gőzös elmerülése (1842, Karlsruhe); Ószi
reggel a pontiumi mocsarak közt (1846, mün
cheni Pinakotheka) ; Ostende; Scheveningen;
Kissingen; Az Alsó-Rajna áradása ; Wesztfáliai
malom holdvilágnál (1888); Halárverés; Utazási
kaland Oroszországban 12 lap. stb.
2. A., Oswald, az előbbinek öccse, festő, szüL
1827 febr. 2., megh. 1905 febr. 1. Düsseldorfban.
Általában bátyja irányát követte, de inkább a
déli tájak ábrázolásához vonzódott ós tájképeit a
népéletből vett mozgalmas staffage-zsal, körme-

Amely szó Ac alatt nincs meg, Ab alatt keresendői

Achen-t6

64

netekkel, fölvonulásokkal, népies mulatságokkal
szerette élénkíteni. Egy olaszországi tájképe a
bpesti szépművészeti múzeumban is van. Főművei:
A Villa d'Bste Tivoli mellett; Tőrre del Greco a
Vezúv lábánál; Holdvilágos éj a nápolyi parton;
Piac Amalflban (Berlin, nemzeti képtár); Santa
Lucia; A Colosseum; az Angyalvár; Monté Pincio
Kómában, stb.
3. A., Heinrich von, porosz konzervatív állam
férfiú, szül. 1829 nov. 23., megh. 1899 jul. 9. II.
Vilmos császárnak volt tanára (az állami közigaz
gatás tanát adta elő 1885). 1873—78-ig Bismarck
alatt kereskedelmi és közmunkaügyi minisz
ter volt; azután tartományi elnökként működött.
Ismeretes az «Achenbach-félejavaslat», mely által
A. és a kormány a poseni német elemet erősíteni
kivánta és melyet a porosz országgyűlés 1886.
el is fogadott. Mint író a ném. és franc, bánya
joggal foglalkozott.
Achen-tó É.-Tirolban, Schwaztól É.-ra. A leg
nagyobb és legszebb tó német Tirolban, és a nagy
alpesi tavak közt a legmagasabb fekvésű (930 m.).
Ny.-on a Rabén- és Seekarspitz, K.-en az Unnütz,
Kögl-, Spiel- és Kotalpinjoch lejtői határolják,
melyek 2000 m. fölé emelkednek ós részben mere
dek esósüek; felülete 6-75 km2, hossza 9 km., szé
lessége több mint 1 km., mélysége 133 m.; gyö
nyörű kék színt játszik. Jenbachból az Inn völgyé
ben vezet a tó keleti partján a több helyt sziklába
vésett ós a tóba vert cölöpökön nyugvó út s to
vább az Achenszoroson át Kreuth, Tegern-tó és
München felé. 1889 óta a tó és Jenbach közt
vasúti összeköttetés van. Keresett nyaralóhely.
Achenwall, Gottfried, államtudós és statisz
tikus, szül. Blbingben 1719 okt. 20., megh. Göttingenben 1772 máj. 1. Marburgban magántanár
volt, majd Göttingenbe ment, hol a filozófia, utóbb
a jogtudományok rendes tanára volt. Számos
müve a jog, politika és történet tudományá
val foglalkozik. Leghíresebbé lett az Abriss der
neuesten Staatswissensehaft (Göttingen 1749) c.
munkájával, melynek alapján őt tekintik a sta
tisztika megalapítójának («apjának»), ki e tudo
mánynak a nevet is adta. Tényleg azonban A.
maga Conring-nak (1. o.) tulajdonítja ez érdemet,
a statisztika nevét pedig a magyar származású
Schmeitzel (1. o.) már 1723. használta. A. felfo
gása szerint a statisztika az állam jelen állapotát
az «államnevezetességek» (1. o.) leírása által ismer
teti ; e meghatározás nem szabatos, de az ezen
értelemben vett (ú. n. «egyetemi») statisztika gya
korlatilag nagy hasznot nyújtott a közügyekkel
foglalkozóknak.
Acher, 1. Elisá ben Abujá.
Achern, Badenben járáshivatali székhely és
vasúti csomópont (1900) 4613 lak., nevezetes agyag-,
szék-, kalap- és szivargyárakkal.
Acheron (mosXFanariotikosz),folyó a régi Thesprotiában, előbb zord hegyvidéken tör át, majd egy
mocsárszerű tóban (Acherusia palus) vész el, mely
az Bleai-öbölbe folyik. Egy másik A., Alfeios mel
lékfolyója, Bliszben van. A görög mitológiában A.
az alvilágot körülvevő folyó, melyen a lelkeket
Charón evezős viszi át.
A c h e r o n t i a Ochs. (áiiat), a szürkületi lepkék
hez tartozó lepkonem. L. Halálfejes pillangó.

Achilleín

Acherusia, Görögország Bpirus nevű tarto
mányának egy mocsaras tava, melyet az Acheron
folyó (1. o.) kevéssel a tengerbe való szakadása
előtt képez. így hittak még a Cumae közelében.
Campaniában fekvő lago di Pusaro-t, s Argolisban Hermione lakosai egy tavukat.
Achery (dom Jean-Luc D'J, a st. Maurus kon
gregációhoz tartozó bencés tudós. Szül. St.-Quentinben 1609., megh. Parisban 1685. A Saint-Germain de Prés-i apátság, hol életének legnagyobb
részét töltötte, neki köszöni könyvtára nagy hírét.
Legnevezetesebb munkáj a: Veterum aliquot scriptorum, qui in GallLae bibliothecis, maximé Benedictinorum latuerunt, Spicilegium etc. (Paris 1655—
1677, 13 k.).
Velieta Fabr. 1. Tücsök.
A cheval-állás (franc, ejtsd: á sv-ái), katonai mű
szó ; a. m. csapatok, v. erődítések akképen való
elhelyezése, hogy ezek arcvonala vm. tereptárgyra
v. terep-részre (közlekedési vonal, folyó stb.) meg
közelítőleg merőlegesen (keresztben) álljon. Az
A.-nál tehát a csapatok ill. erődítések az utat,
folyót stb. közbevevőleg, vagyis attól kétoldalt
alkalmaztatnak.
Achill (ejtsd: ékkii),Mayo grófsághoz tartozó szi
get Írország DNy.-i partján, 142 km2 ter., 6400
lak.; palaliegység borítja, mely 672 m. magas.
Achillea, sziget, 1. Kígyósziget.
A c h i l l e a (ckkafark, növ.), a fészkesviráguak
(Compositae) családba tartozó génusz, melynek
az É.-i mérsékelt övön, különösen az Óvilágban
100 (hazánkban 18) faja van elterjedve. A sugaras
fészkesviráguak közé tartoznak, fiirószes, egy v.
többször szárnyas levelüek. Virágzataik aprók,
sátorozó összvirágzatban. Leggyakoribb a közön
séges cickafark (A. millefolium). Levele ós virága
fűszeres illatú, zamatos, keserű. Tartalma az achillein nevű keserű anyag ós akonitinsav. A frissé
ben sajtolt levélnedvet házi orvosságnak használ
ják, tea gyanánt, emésztési zavarok ellen, sőt a
fiatal levelekből levest s főzeléket főznek. Apróra
felvágva és liszttel keverve baromfletetéshez is
használják. A. ptarmica házi szerül használatos;
A. moschata a svájci havasokon jó legelő-nö
vény, ivain- és moschatin-anyagot tartalmaz; az
olaszok készítik belőle az esprit d'iva italt. Ha
egy üveg szeszes italba maroknyit dobnak belőle,
a jóízű, gyomorerősítő genipi lesz belőle. Erre
használatos az A. nana és A. atrata is, melyek
alpesi, mészkövet kedvelő növények. Kertekben
a következő fajokat tenyésztik leginkább: A. filipendulina Lam. Keletről való, sárgán virágzik
júliusban; A. nobilis L. D.-Nómetországban és
K.-feló honos, sárgásfehéren virágzik; A. tomentosa L. aranysárga virágokkal; A. ptarmica L.
(Ptarmica vulgáris D.C.), kivált pedig ennek
változata (var. fl. pleno) becses kötészeti anyagot
szolgáltat; A. Clavennae L. ezüstszürke levelei
vel ós nagy fehér virágzataival ajánlatos növény
alpinumokra. A fajokat magvetéssel és tőosztássn!
szaporítják.
Achille-Cesbron, Achille Théodore, szül. 1849.
Algerben. Jónevű francia virágfestő, az Acadénno
des árts de la Pleur et de la Plante egyik alapi tója.
Achilleín, az Achillea moschata Wulf. vízben
oldható, vörösbarna színű alkaloidja. Hígított sa-
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vakkal forralva, másik alkaloiddá, a C^EL^NO^ zsájával átdöfi Hektort, kinek holttestét kocsijá
összetételű achilletin-iié alakul.
hoz kötözve meghurcolja, de mikor az agg PriaAchilleion, Erzsébet királyné Korfu-szigeti vil mos könyörögve megjelenik sátrában, átadja neki
lája, melyet Carito Rafael nápolyi építőmester a holttestet. Ezzel végződik az Ilias, mely A.-t
1889—91. épített, Korfu szigetének fővárosától mint a görög hős eszményképét rajzolja: nagy,
délre, a regényes fekvésű falu mellett, gyönyörű erős, szép, vitéz és büszke, habozás nélkül vá
park közepén, a Monté Dece nevű magaslaton, lasztja a hosszú élet nyugalma helyett korai ha
kb. 150 m.-nyíre a körülötte elterjedő dombvidék lállal az örök dicsőséget; szenvedélyes, féktelenül
fölött. Maga a palota az olasz renaissance villák tud gyűlölni és szeretni, hű barát, szerető fiú. A
ízlésében készült kétemeletes épület, tele erké Homeros utáni költők mindenféle részlettel kere
lyekkel és gallériákkal. A falakat Achilleus életé-- kítették ki a mondát Szerintök eleinte Zeus és
nek főbb mozzanatait ábrázoló rajzok ékesítik s az Poseidon versenyeztek Thetisért, mivel azonban
előcsarnokban a haldokló hősnek szobra van el a jóslat szerint Thetis fia hatalmasabb lesz atyjá
helyezve. Az A.-t övező park olaszos modorban nál, halandó férfival, Peleusszal házasították össze
terrasszokkal lenyúlik egészen a tengerig, faso a nereidát. Lakodalmán részt vett valamennyi
raiban számos szoborral. A királyné halála után isten (ezt ábrázolja a híres Francois-váza Firenzé
a kastély műkincseit Bécsbe szállították s az A.-t ben), ott dobta Eris a civakodást előidéző arany
1907. Vilmos német császár vásárolta meg, ki a almát az istennők közé. A.-t születése után Thetis
maga Ízlésének megfelelően átalakíttatta.
sebezhetetlenné akarván tenni, a Styx vizébe
mártotta, sarkán azonban, amelynél fogva tar
Achilles, 1. Achilleus:
Achilles, e nevet adták a görögök az eleai Zénón totta, mégis sebezhető maradt (Achilles-sarok).
{v. Parmenides) egyik álokoskodásának, mellyel Ismervén fia végzetét, az anya Skyros szigetére
be akarta bizonyítani, hogy minden mozgás csak küldte fiát, hol
látszat, nem valóság. A., úgymond, nem érheti leánynak ölutói a teknősbékát, mert valahányszor A. ama tözveLykomehelyre ért, amelyen a béka volt, midőn ő elin des király leá
dult, a béka e helyet már elhagyta, tehát ismét nyainak tar sa
előbbre van. De mihelyt különböző sebességekből ságában elrejtindulunk ki, ezzel már megengedtük, hogy ugyan ve ólt; de mi
azt a tért különböző sebességű tárgyak különböző kor a trójai há
időben futják be. A metafizika fejlődésére Zénón ború kitör,
okoskodása hatással volt; mind Hegel, mind Her- Odysseus cse
bart behatóan foglalkoztak vele, legiíjabban Ber- lére A.elárulja
gion, a híres franc, filozófus L'óvolution cróatrice kilétét és kö
veti öt a hábo
c. müvében.
Achilles-ín (tendo Achillis). A kéthasú lábikra rúba. Hektor
izom (m. gastrocneniius s. gemellus surae) és az megölése után
egyhasú v. mély lábikraizom (m. soleus) egyesült A.-t Parisnak.
és a test legerősebb (12 cm. hosszú, 2—2-5 cm. Apollontól irá
széles, s 0-5—0-6 mm. vastag) ina, amely végével nyított mérges
a sarokcsont hátulsó érdes felületén tapad. A láb nyila sarkán Achilleus feje egy pompeji falfestményen.
ikraizmok összehúzódása az A.-nal egybekötött találja és meg
sarkot emeli és a lábat talpbajlításba hozza (já öli. Odysseus az alvilágban találkozik vele. A.-t
ráskor, táncoláskor, ugráskor). Az A. elszakadása héroszként tisztelték sokfelé, különösen a Fekete
vagy átvágása a járást és állást is lehetetlenné tenger partvidékein, aztán a Borysthenes torkola
teszi. Zsugorodása az ú. n. lólábat hozza létre. tánál levő Leuke szigetén, ahová öt anyja, a mág
Achilles-sark, 1. Achilleus.
lyáról elragadván vitte ós ahol (a boldogok szige
Achilleus (lat. Achilles), a régi görögök ünne tén) más hősökkel ós hősnőkkel együtt újabb bol
pelt nemzeti hérosza, Homeros Iliasának főhőse. dog életet él. A. az antik művészetnek kedvelt tár
Peleusnak és Thetis nereidának a fia (Peleides), gya volt; Plinius szerint a szobroknak egész csoAiakos unokája (Aiakides), a mirmidonok királya. portját,melyek lándzsát tartó meztelen ifjút ábrá
Homeros A. életének csak azt a szakaszát énekli zoltak, statuae Achilleae-nek nevezték. Ráak nem
meg, mely Trója ostromának utolsó évében az jutott szobor, melyről biztosan állíthatnók, hogy
Agamemnonnal való összezördülése és Patroklos A., annál gyakoriabbak a reliefeken, vázakópeken,
halálát megbőszülő harca közé esik. A. azért ha érmeken és falfestményeken fenmaradt ábrázolá
ragudott meg Agamemnonra, mert az elvette tőle sok A. életéből vett jelenetekkel.
kedvesét, a szép Briseist. Amíg A. a harcban nem
Achilleus Tatios, Holiodorosszal együtt a gö
vesz részt, a trójaiak egyre jobban szorongatják rögök legismertebb — valószínűleg keresztény —
a görögöket. A kérlelő követségek szavának nem regényírója Alexandriából a Kr. u. V. sz. közepén.
enged, de mikor a trójaiak már a görög táborba Heliodoros nyomán Irt 8 könyvből álló regénye
is betörnek, megengedi Patroklosnak, hogy mir- Kleitophon és Leukippe kalandos szerelmi törté
midonjait a harcba vezesse s barátjának odaköl- netét tárgyalja gyönge jellemrajzzal, tele tudákos
csönzi fegyverzetét. Midőn a harcban Hektor kitérésekkel, szónoki sallangokkal. Az elbeszélést
Patroklost megöli, A. ismét csatába indul, a He- hőse szájába adja. Kiadta Jacobs (Leipzig 1821,
phaistostól kovácsolt remek fegyverzetben pusz 2 köt.) ós Hirschig Hercher az Erotici scriptores
títja az ellenséget és barátját megboszulva lánd Graeci I. kötetében (u. o. 1858).
Báni Nagy Lezűtma. I. hőt.
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Achillini, 1. Alessandro, olasz bölcsész, a XV.
sz.-ban tanította Páduában és Bolognában Averroes magyarázata szerint Aristoteles filozófiáját,
oly sikerrel, hogy kortársai II. Aristotelesnek ne
vezték. 1512. halt meg. Híres volt vitatkozása
Pomponatius Péterrel. Munkái száraz, skolasztikus
módon irvák. — 2. Giov. Filoteo, az előbbinek
öccse (1466—1538). Két torzkölteménye, melyeket
nyolcasokban és terzinákban írt, formáik miatt
ritkaságok. — 3. Claudio (1574—1640), Ferrarában és Parmában jogtanár volt s XV. Gergely
pápával, XIII. Lajos királlyal és Richelieu bíbo
rossal összeköttetésben állott.
Achillodinia, Achillesin-fájdalom, az a fájda
lom, mely járáskor v. álláskor az ikraizom iná
nak tapadása helyén jelentkezik. Leggyakoribb
oka az ín alatt fekvő nyálkatömlőnek gyuladása.
Áchim, falu a poroszországi Stade kerületben,
(íoos) 3227 lak., szivargyárral.
Áchim L. András, orsz. képviselő, szül. 1871.
Békéscsabán, ahol a gimnázium 6. osztályát elvé
gezvén, szülei kívánságára gazdálkodáshoz fogott.
Csakhamar a békéscsabai szocialista gazdák és
munkások vezetője lett. 1905. szocialista pro
grammal orsz. képviselőnek választották Békés
csabán, de a Kúria megsemmisítette a választást.
A. megszakítván az összeköttetést mind a koalí
ciós pártokkal, mind a szocialista párttal, önállóan
megalapította az alföldön az úgynevezett paraszt
pártot és földmívelő-szövetséget, mely 1908 jun.
7—8. Békéscsabán kongresszust tartott, amelyen
mintegy négyszáz község volt képviselve. Idő
közben a Parasztujság-ot szerkesztette és adta
k i ; de ezzel felhagyott. Az 1910-iki választáson
parasztpárti programmal Békéscsabán ismét orsz.
képviselővé választották.
A c l i i m e n e s Brown (növ., TreYirana W.), a
Gesneraceák családjának csinos virágú génusza.
Szirma szép piros, csőalakú, a széle ötmetszetű.
Mexikó és Közép-Amerika nedves, meleg erdeiben
mintegy 25 faj ól,melyek közül számosat Gloxinia
módjára tenyésztenek nálunk üvegházakban, kü
lönösen pedig az A. grandiflora D.G. piros ós
liiaszinű virágú számos változatát, az A. mexicana-t, A. amabilis-t Keresztezés által létrehozott
számos alakját is tenyésztik.
A c l i i r i a (gör.), a kezek veleszületett hiánya.
Achirit (ásv.), 1. Dioptáz.
A c h i r o p i c t a , 1. Aclieiropita.
Achivok (lat. Achivi), épp úgy, mint az achájok,
a rómaiaknál a homérosi görögöket jelentik.
Achlath, város Török-Örményországban, a
Van-tó é. partján, mintegy 4000 lak. Az ókorban
Chelath-nak hívták s az örmény királyok szék
helye volt; lakosainak száma akkor a 200,000-et
is meghaladta. Földrengések következtében több
ízben elpusztult, de mindig újra felépítették.
Achleitner, Arthur, német író, szül. Straubingban (Bajorország) 1858 aug. 16. Munkái tárgya
főkép a bajor nép- és vadászéletből való : Aus dem
Hochland (München 1892); lm Gamsgebirg (u. o.
1893); Die Dobratschrose (Stuttgart 1896); lm
Gebiet des Gross-Glockners (u. o. 1900); Der
Landprofoss (Leipzig 1907); Aus der grünen Steiermark (ugyanott 1908); Kari der Weise (ugyanott
1908) stb.

Achroit

A c l i l o r l i j d r i a , a sósav hiánya a gyomor
nedvben.
A c l i l o r o p s i a , zöldszíntévesztés, 1. Színlátás^
hibái.
A c h l j a Nees v. Esenb. (növ.), a Saprolegniaceae családba tartozó gombagénusz, melynek
mintegy 13 faja van, mindannyi a vízben rothadó
állati és növényi szervezetekben él, melyet sűrű
pelyhes penész módjára lepnek el. Az A. prolifera Nees-t a rákvész okozójának tartják.
. Achmatit (ásv.), 1. Epidot.
Achmed, 1. Ahmed.
Achmim (EL-Achmim v. El-Echmin, kopt.
Smiri), város Egyiptom felső részén, a régi Ghemnis v. Panopolis romjain, a Nilus jobb partján,
északra Kenehtől 114 km. távolságban, (i897)
28,000 lak.; élénk gyapotszövőiparral. Franciská
nus és kopt kolostor; temploma legszebb egész
Egyiptomban. A régi sírokban múmiákat, felira
tos táblákat, ékszereket és különösen sok szövött
és díszített ruhadarabot találtak. V. ö. Ferrer^
Die Gráber u. Textilfunde von Achmim-Panopolis
(Strassburg 1901) és Mein Besuch in El-Achmim
(u. o. 1905).
Acholia (gör.) jelenti az epe hiányát, helyeseb
ben mondva megkevesbedését (hypocholia) a
bélsárban. Igen fontos tünete többféle emésztő
szervi bántalomnak, felismerhető a bélsár vilá
gossárga, súlyos esetekben agyaghoz hasonló szí
néről. Leggyakoribb oka az, hogy az epe lefolyása
a bélbe az epeutak eldugulása, leszorítása, hegeszsugorodása, lobos megduzzadása v. daganatszö
vetté való átalakulása stb. miatt meggátoltatik,
ritkább esetben az, hogy a májsejtek nem készí
tenek elég epét. Következménye az, hogy a bélbebele nem jutó epe a vérbe felszívódik s ezt az
állapotot cholaemiának, epevérűségnek nevezzük.
A cholaemia főtünete ismét a sárgaság, icterus*
L. Sárgaság.
Achondrit, 1. Meteorit.
Achor (gör.), a szőrtiiszőben keletkező genyes
hólyag elavult elnevezése.
Acliorioii S c l i o e n l e i u i i Pem. (növ.), helyes
neve : Oospora porriginis (Mont. et Berk.) Sacc.,,
1. Ótvarpenész és Fejkosz.
a. Chr. v. a. Chr. n. a. m. ante Ghristum
(natum), Krisztus születése előtt.
A c l i r a s L. (növ.), a Sapotaceák génusza egyet
lenegy fajjal, A. Sapota L. (szapotillfa). Ez a.
nagy, tejelő fa az ágak hegyén csoportosuló le
velei között nagy virágokat s gömbölyű vagy ötszögletű, kevésmagú, jó ízű bogyókat visel (szapotill-szilva). Nyugat-Indiában és Közép-Ameriká
ban honos; kedvelt gyümölcséért tenyésztik. Éret
lenül szedik le s otthon érlelik meg, mert mihelyt
érni kezd, az egerek bántják. A fa kérge és magva
keserű és orvosságnak használják. — A. mint
Pirus Acliras Wallr., nyakas körte, hosszas
gyümölccsel. Levele a molyhát még kifejlődés
után is megtartja. A nyakas, azaz kúpalakú körte
fajták törzsfaja. L. még Balata.
Achroit (ásv.), teljesen színtelen, vlztiszta turmalin; ritkán fehéresbe, halavány rózsaszínbe, ké
kes és zöldes színbe is képez átmenetet; van olyan
is, az úgynevezett szerecsenfej, melynek az egyik
vége feketés. Elba szigetén (S.-Pietro), Svájcban
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aSzt.-Gotthardon és Szászországban Penig mellett
találják.
A c l i r o m a s i a , 1. Achromatosis.
A c h r o m a t i s u r a s , 1. Akromatizmus.
A c l i r o m a t o p s i a (gör.), 1. Színlátás hibái.
A c U r o n i a t o s i s (achromasia, achromia), az
emberi bőr rendes színét adó festőanyagnak teljes
v. részleges hiánya. Ha ez veleszületett, albiniz
mus (1. o.) v. leukopathia congenita a neve, ha
pedig szerzett baj, akkor leukopathia acquisita,
vüiligo, leukoderma névvel jelölik.
A c b r o o d e x t r i a , 1. Deoctrin.
Achsarumov, orosz Író, 1. Ahsarumov.
Achselmannstein, fürdő, 1. Reichenhall.
Achtaragdit, a helvincsoportba tartozó szili
kátásvány, apró pszeudomorf kristályokban.
Tompa fényű, átlátszatlan, szürkeszlnü, belül fe
hér, agyagszagü és nyelvhez tapadó. Előfordul
az Achtaragda torkolata körül Kelet-Szibériában.
Achté (Ackté) Lőrinc ilíwWo's, finn énekművész,
zeneszerző és karmester, szül. 1835 ápr. 25. Paris
ban. Tevékeny része volt a finn operaház alapítá
sában és leginkább annak kötelékében működött.
Zenekari művei igen népszerűek. — Felesége:
Strömer Emma Oharlotte, énekművésznő, 1850
márc. 14. szül. Ouluban. Az úttörők egyike a finn
énekművészet terén. 1869. lépett föl a helsingforsi
svéd színházban s az 1873. alapított finn operá
nak egyik oszlopa lett. — Leányuk: Aino, 1876.
szül. Helsingforsban, eleinte szülei tanították, majd
Parisban folytatta tanulmányait s ezeknek befe
jeztével az ottani nagy operához szerződtették,
melynek egyik legkedveltebb tagja lett. 1901.
férjhez ment Renval finn képviselőhöz és lap
kiadóhoz. Több Ízben tett művészi körutat Burópáiban és Amerikában s Budapesten is 1906. nagy
[ sikerrel vendégszerepelt.
. Achtermann, Wilhelm, német szobrász, szül.
i Münstor mellett 1799 aug. 15., megh. Rómában
: 1884 máj. 26. Egész 28 éves koráig földmíves volt,
'azután megtanulta az asztalosmesterséget, majd
:1832. Berlinbe ment, ahol Schadow és Rauch isko
lájában képezte magát. Később Rómában élt. Pő' képen vallásos tárgyú szobrokat készített. Leghií resebb szobrai a münsteri dómban: egy Pietá és
1 Krisztusnak a keresztről való levétele. V. ö. Hert[kens, W. A. (Trier 1895).
Aclitlieres Nórám, (állat), az evezőlábú rákok
(Copepoda) rendjébe tartozó állatnem, melynek
fajai a halak kopoltyúján élősködnek. L. Haltetük.
Achti (Achty), orosz város Dagisztánban (Kau'• kázus), a Szamur-kerületben, 5923 lak.
Achtirka vagy Achtirszk. 1. Kerület Karkov
kormányzóság nyugati részében, területe 2778"6
kms, (1897) 160,991 lak. 2. A kerület fővárosa két
j'.tó ós az A. folyó mellett, az orosz államvasút vona.lán, (1897) 23,390 lak. Van benne posta, táviró, szép
székesegyház hires Mária-képpel, melyhez tömege
sen zarándokolnak, hatosztályú gimnázium, jelen•tókeny gyümölcstermelés, élénk kereskedelem
csizma- és gyapjuáruval, évente 5 vásár. A. a len
gyel uralom alatt keletkezett, s 1647. került
Oroszországhoz.
Achtuba, a Volga alsó ága, 1. Volga.
Achtum, 1. Ajtony.
, Achty, orosz város, 1. Achti.
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A c h n n t i a m e n t o , 1. Ajuntiamento.
A c h y l i a g a s t r i c a , 1. Apepsia.
A c h y r a n t e s L. (növ.), az Amarantaceae csa
ládba tartozó génusz, melynek 12 trópusi faja van.
Acianoblepszia (gör.), 1. Acianopszia és Szín
látás hibái.
Acianopszia (gör.), a kék szín meg nem isme
rése, 1. Színlátás hibái.
A c i c u l i d a e (állat), az elölkopoltyus haslábú
lágytestűek (Prosobranchiata) rendjébe tartozó
csigacsalád a recéskopoltyusok (Neurobranchiata)
alrendjéből tornyos csigaházzal, a tapogatók belső
oldalán vagy ezek mögött ülő szemekkel; záró
készülékkel. Egyik faja, az Aciculapolita Hartm.
nálunk is gyakori.
Aciculit (ásv., ejtsd: acik—),1. PatrinÜ.

Acidalbuminát a. m. savfehérje. A fehérje sa
vakkal kezelve elveszti természetes sajátságait,
denaturálódik, Így keletkeznek a savfehérjék. L.
Fehérjék.
A c i d a l i a Tr. (állat), az araszoló lepkék (Geometridae) családjába tartozó pillangónem, melynek
62 hazai faja ismeretes.
A c i d a s p i s Murch., 1. Trüobiták.
Acidava, az Olt völgyén. a Vöröstoronyi szoro
son át az Isker (Oescus) torkolatától a Dunán
átkelve Alsó-Dáciából a mai erdélyi felföldre
irányított római hadi út állomása Piatranál az
Olt jobbpartján, XIII. m. p. Romula felett. A
romániai vasút is itt ágazik; a Verestoronyi
szorosba. A Mommsen által ugyancsak a RoniulaApulum utolsóelőtti állomásául a szebenmegyei
Rehohegy (Szerdahely és Szászsebes közt) feltéte
lezett másik Acidava inkább Sacidva volt, miként
a Geogr. Raveun. írja.
Acidimetria, 1. Kémiai elemzés.
Acidit. Az eruptív kőzetek kovasavtartalmuk
szerint részint A.-ok, részint bazitok. Az A.-ók
savanyú kőzetek, azok, amelyekben több, 60—80%,
a kovasav, nevezetesen kvarc és savanyú földpát;
fajsúlyuk 2-3—2-7. A bazitok bázikus kőzetek, nem
tartalmaznak szabad kovasavat (kvarcot) bázikue
földpáttartalmnak s több bennük a vaskalcium,
magnéziumban dús ásvány, mint az A.-okban;
kovasavtartalmuk 45—60°/0, fajsúlyuk 2'7—3-2.
Aciditás, a bázisok és alkoholok azon sajátsága,
hogy savakkal':. sószerű vegyületekké egyesül
nek. A különböző bázisok ós alkoholok A.-a külön
böző aszerint, hogy a teljes semlegesítésükre
hány egyenértéksúlynyi sav szükséges. Eszerint
megkülönböztetnek egy, két, több sávú bázisokat.
Acidobutirométer, 1. lejvizsgálat.
Acidól, 1. Betain.
A c i d o s i s , savmórgezés. Némely betegségben
(cukorbetegség, rák, különböző bélbajok), valamint
lázban, éhezéskor a szervezetben nagymennyiségű
sav (acetecetsav, (3-oxyvajsav) keletkezik, amely
az alkáliák elvonása által mérgezőleg hat. Leg
több esetben az ú. n. comára (1. o.) vezet, amely
az igen súlyos kórtünetek közé tartozik. L. Acetonvérűség, Cukorbetegség.
A c i d n m , a sav latin neve, pl. A. acetkum:
ecetsav, A. arsenicicum: arzénsav stb.
A c i e r á la r o s e (franc), 1. Rózsaacél.
A c i e s (lat.), katonai műszó, a. m. hadsor, harc
rend, harcvonal; ritkábban valamelyik szárny
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(1. Ala) megjelölésére is használták. Néha csata
rendet v. általában ütközetet is jelent.
Aciklikus (acyclicus; növ.), virág, amelyben a
tagok, vagyis a termőlevelek, porzók, szirmok,
csészelevelek nincsenek egy-egy körbon elhe
lyezve, hanem másként. így főként csavarvonal
ban, pl. Galycanthaceae. Ha a virágleveleknek
egyik-másik része örvökben van elhelyezve s csak
egy része nem, illetőleg csak egyes részeken van
nak a tagok csavarosán elhelyezve, akkor a virág
hemiciklikus, pl. Nymphaeaceae, Banunculaceae
Magnoliaceae, Sagittaria.
Acilburg, 1. Buda.
Acimincum, 1. Acumincum.
Acincum, Óbuda, régibb és kevésbbé haszná
latos lat. elnevezése Aquincumnak (1. o.).
A c i n e t á Lindl. (n«v.), 1. Orchideák.
A c i n e t i n a v. Suctoria, a csillangós ázalékállatkák (Giliata) egyik rendje. L. Ázálékállatők.
Acingburg, 1. Buda.
A c i n u s (lat., «bogyó» v. «tüszó'»). B szót az
orvostudományban mirigyes szervek véghólyagjainak megjelölésére használják.
A c i p e n s e r L. (állat), avértes halak (Ganoidei)
egyik neme. L. Tok.
Aci-reale (ejtsd: ácsi), város Szicíliában, az Etna
tövénél, az Aci folyó mellett, vasúti állomás, nem
messze a tengerparttól, kedvelt éghajlati gyógy
hely, meleg forrásokkal (Acqua Santa Venera, jód
tartalmú kénes-sós víz) és tengeri fürdővel; püspöki
székhely. Van benne gimnázium, műegyetem és
két akadémia. A lakosok száma (1901) 26,000. A. rév
közelében van Poliphemos barlangja.
Ackermann, híres német szinészcsalád: 1. Kon
rád Ernst, a XVIII. sz. első nagy színésze, szül.
Schwerinben 1712 febr. 1-én. 1751 óta egy ön
álló társaság feje, mely 1764-től kezdve Ham
burgban játezott, hol A. 1771 november 13. meg
halt. Főleg komikus szerepekben volt kitűnő. —
2. 1749 óta neje Sophie Gharlotte, szül. Bierreichel, Schröder berlini orgonista özvegye. 1714
máj. 10. szül. és 1740 óta volt színésznő. Ham
burgban ö volt a színház legkitűnőbb ereje, tragi
kus ós komikus szerepekben egyaránt kiváló.
1780. visszavonult a színpadtól és meghalt 1792
okt. 14. - 3. Leánya CtöarZoííe (1757—1775), igen
művelt és hivatott szini tehetség volt, azonban
fiatalon halt meg.
Ackershuus, 1. Agershuus.
Ackley-serleg, 1. Harangvirág-serleg.
Ackner Mihály János, az erdélyi ásványföld
tani viszonyok megismertetése körül érdemeket
szerzett ev. pap, szül. Szászvárosban 1782 jan.
25., megh. 1862 aug. 13. Középiskolai tanulmá
nyainak végeztével külföldre ment teológiát hall
gatni, de foglalkozott természettudományokkal
is. Hazajővén, a nagyszebeni gimnázium taná
rává lett és ekkor írta első' nxűvecskéjét: Antiqua musei Parisiorum monumenta, Cibini 1809.
1821. papnak hivták meg. 1830. kezdett nagy
szorgalommal archeológiával, mineralógiával s
geológiával foglalkozni ós a mellett, hogy sokat
utazott, gyűjtött, számos értekezésben és önálló
munkában ismertette buvárlatait. Legismertebb
és a Vérein für siebenbürgische Landeskunde
által megkoszorúzott munkája : Mineralogie Sie-
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benbürgens mit geognostischen Andeutungen. (N.Szeben 1847—1855). Gyűjteményeit, könyvtárát a
Siebenbürgischer Vérein für Natürwissenschaften
szerezte meg.
Ackté, finn művészcsalád, 1. Achté.
a. C. n. (lat.) a. m. ante Ghristum natwm,
Krisztus születése előtt.
A c n e , 1. Akne.
A c n i d a r i a (állat), Haeckel szerint a szivacsok,
szembehelyezve a többi tömlőállatokkal, melye
ket Gnidaria {csalánozók) néven foglal össze. Az
elsők csalánozó szervek nélkül, az utóbbiak csalánozó szervekkel.
A c o c a n t h e r a G. Don. (növ.), az Apocynaceae
család neme. Cserjók v. apró fák. Az A. és Carissafajok szolgáltatják a Szomáliáknak és zuluknak
a quabin nyílmérget, a középafrikai törzseknek
a vabaio-, taita- vagy szuahélimérget.
A c o e l a (áiiat), az egyenesbelű örvényférgek
(Rhabdocoelidea) alrendjének egyik csoportja,
melynek testüregét parenchymahálózat tölti ki és
bélcsöve nincs.
A c o e l o m a t a (állat), testüregnélküli állatok.
Ilyenek a tömlőállatok (Coelenterata) és a lapos
férgek (Plathelminthes).
Acoetes, 1. Akoites.
A c o i n , bonyolult összetételű fehér, kristályos
vegyület, mely vízben oldódik (6%). Helybeli ér
zéstelenítő főleg szemoperálásoknál.
Acoka, 1. Asoka.
Acollas (ejtsd: akoiia), _E»ute,franc.jogtudós,szül.
La Chátreban 1826 jun. 25., megölte magát Asniéresben 1891 okt. 17-én. Részt vett a genfi
szocialista-kongresszuson (1867), amiért Parisban
egy évi fogházra Ítélték. Azután Svájcban ólt,
mígnem a Commune idején, távolléte alatt, ki
nevezték a párisi jogi kar dékánjává 1871-ben.
1880. megkapta a becsületrendet. Számos jogi
és politikai művet írt. Főműve a Manuel de droit
civil (1869—74, 3 köt.). 1878. alapította a La
science politique c. havi folyóiratot.
A c o l u t h i (gör.) gyertyavivők, a r. k. egyház
ban az alsóbb rendek legmagasabbja. Az ünnepi
miséken kötelességük volt régente a püspököt
gyertyákkal az oltárhoz kisérni, a kelyhet borral
s vízzel megtölteni stb.; ma részben világi minisztránsok végzik az A. tennivalóit. L. Egyházi rend.
A c o l y t i n , 1. Akolitin.
Acoma, 1. Pueblo-indusok.
A c o m o d o (ol.), zenei jelzés, a. m. tetszés
szerint.
A c o m y s Geoffr. (állat) a rágcsáló emlősök
(Eodentia) rendjének egérfélék (Muridae) család
jába tartozó állatnem, melynek gyapjuszőrei kö
zött tüskék is vannak. Ázsiát és Afrikát lakják
fajai. Legismertebb a házi egér nagyságú egyip
tomi tövises egér (A. cahirinus) ós a 20 cm. hoszszúságú sivatagi töpises egér (A. dimidiatus),
mely Egyiptomban, É.-Arábiában, Palesztinában és
valószínűleg egész DNy.-Ázsiában el van terjedve.
Aconcagua {Aconcahua). 1. Közép-Chile egyik
legnagyobb tartománya. Északon Coquimbo, mely
től a Choapa folyó választja el, keleten az Ar
gentínai Alpok, délen Santiago tartományban az
a hegylánc, mely az Aconcagua folyó és a Mapocho forrásait választja el, nyugaton Valparaiso
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és a Csendes-tenger határolja; területe 14,020 km
(1905) 135,163 lak., 1 km2-re tehát 9 lélek esik.
A tartomány öt völgyet foglal magában, melyeket
az A. folyó és több más patak öntöz. Ez az öt
völgy kitűnő termőföld, úgyszólván összefüggő
nagy kert; füge, őszi barack, dió, lóhere, kender,
különösen sok szőllő s némi gabona terem itt.
A rézbányászat is említésre méltó. A tartomány
Uetorca, Ligna, Putaendo, San-Pelipe ós Andes departementra oszlik. A főváros San-Felipe (1. o.).
— 2. Cerra de A., kialudt vulkán, melynek
csúcsa Argentína területébe esik, Heltling svájci
utazó szerint, ki 1906. mászta meg, 7040 m. magas.
a c o n d i t i o n (franc, ejtsd: a koíídiszión) a. m.
feltételesen (az áru visszaküldhető, ha el nem kel),
kivált a könyvkereskedők használják.
A c o n e l l i n , 1. Akonellin.
A c o n i t i n , 1. Akonitin.
Aconitsav, 1. Akonitsav.
A c o n i t u m L. (nov.), 1. Sisakvirág.
Aconquija-hegység (ejtsd: akonkvina), Közép-Ar
gentínában, Salta és Tucuman tartományokban.
Legmagasabb csúcsa 5500 m. Hágó vezet rajta
keresztül, amely Tucumant Catamarca ÉNy.-i ré
szével köti össze.
Acontius (Akontios), 1. Kydippe.
Acontius Kövér István, 1. Kövér István.
A c o n t o (olasz), a m. m. számlára. Az adós
nagyobb tartozása fejében részletet fizet A. A tel
jesített fizetést az adósnak A., azaz számlája ja
vára Írjuk. — A. nuovo: uj számlára; A. vecchio:
régi számlára.
A c o n t o m é t a (ol.), a. m. feles számlára. Két
cég egy bizonyos üzlet lebonyolítására akkép szö
vetkezik, hogy a nyereségben-veszteségben fele
részben osztozkodnak. L. Alkalmi egyesülés.
A c o p y r i n , 1. Acetopyrin.
Acores, 1. Azórok.
Acorin, 1. Acorus.
Aco rmus(lat.), életreképtelen torzszulött,melynek csak a feje
van meg, törzs
és végtagok
nélkül. Iker
magzatoknál
fordul elő, a
másik iker ép.
A c o r u s L.
(növ.),az Araceae (kontyvirágfélék) csa
ládhoz tartozó
égnusz, mely
nek két faja él
az É.-i félgöm
bön a trópu
soktól a hide
gebb tájakig.
Torzsavirág
zatát a kardalakú levél ol
dalán találjuk;
tőkéje tagolt,
aerenehyniás,
húsos. A. calamus, tavak, mocsarak környékén
nálunk elvadulva él, eredetileg Indiából került

Acquatinta

Görögországba.innen Arábiába, ahonnan Európába
is eljutott. Német- s más országokba csak a XV.
sz.-ban jutott, s úgy terjedt tovább. Erős, zamatos
illatú rhizomája kálmosgyökér név alatt ismere
tes. Ható anyaga az illóolaj s az acorin nevű
glikozida. Az A.-t tavak díszítésére, kertekben
ültetik. Van fehércsíkos-levelű változata (A. Ca
lamus L. var. fol. varieg.), mely azonban né
mileg érzékenyebb a töfajnál. A. gramineus Ait.
(A. japonicus Hort.) keskeny levelű, apró, Ja
pánban honos fajt szobai terrariumokba és virág
asztalokra használják, különösen tarkalevelű vál
tozatát. A. gramineus Ait- var. pusülus Sieb.
(törpe-kálmos) csak arasznyi magas és nálunk is
aquariumok díszítésére használatos. Az enyhe
teleket a szabadban kibírják. — A gyógyászat
ban az A.-t, mint fűszeres keserű anyagot, étvágyjavítónak használják.
Acosta, 1. üriel.
A c o s t i (ol.), kereskedelmi kifejezés, a. m. ott,
az ottani piacon.
A c o t y l e d o n e s (nSv.), Jussieu rendszerében a
virágtalan növények osztálya (sziklevél nélküliek).
Acouchi balzsam (nSv.), 1. Icica.
a c o u p p e r d u (franc, ejtsd: a kú perdii) a. m.
vaktában, találomra.
Acqua (ejtsd: akva), Cesare deli', olasz festő, szül.
Piranóban (Trieszt közelében), 1821 jul. 22., megh.
Brüsszelben 1904. Velencében, Parisban, Brüsszel
ben tanult és Gallait hatása alatt történetkép-festő
lett. Hatásos, de sokszor szinpadias művei pl.
Cornelia, a Gracchusok anyja; Stuart Máriát ki
gúnyolja a nép; Marino Palieri; Spinoza ifjúsága
stb. 1858—1866. egész képsorozatot festett Miksa
főhg. megbízásából a miramari kastélyba (köztük
Erzsébet királyné megérkezése Miramarba).
A c q n a «lel P e t e s i n o , acqua di Perugia és
acqua di Toffa, 1. Aqua Tofana.
A c q n a d ' U n g h e r i a (ol.
magyarországi
víz); ezen a néven ismerik az olaszok a budai ke
serű vizet.
Acquapendente, város és püspöki székhely
Róma olasz kerületben, magas bazaltsziklán, Papliához közel, (1901) 6432 lakossal.
Acquappésa, város Cosenza olasz tartomány
ban, 2202 lakossal, kénes forrásvízzel (Terme
Luigiane).
A c q u a t i n t a (ol.), a réz és aeélraaratásnak
a XVIII. sz. közepén divatos és az utolsó három
évtizedben, száz évi nyugalom után ismét felele
venített módja, melynél a lenyomatok tuss- vagy
szépiarajz hatását keltik s azért ezt a sokszorosí
tást tussmodorú rézmetszetnek is nevezik. Az el
járás a következő: a kontúrokat a rendes módon
maratják a rézmetszetbe, mire az megtisztítva a
porzó-szekrénybe (Staubkasten)jön, hol finom por
alakú kolofónium és masztix-keverékkel sűrűn és
egyenletesen beporozzák. Erre a lemezt vízszinte
sen tartva addig melegítik, míg az egyes szemecskék meglágyulnak s azután lehűtik, úgy hogy a
porszemecskék egyenletesen fedik a lemezt, azon
ban az egyes szemcsék közt kicsi finom hézagocskák maradnak. Ezeken a hézagokon szivárog át a
gyengített választóvíz, melyet a maratásra hasz
nálnak. Előbb a legvilágosabb, később a következő
árnyalatú foltokat fokozatosan elfödve, a maratást
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részletenként folytatják, mlg minden fényerőssé
get és árnyalatot el nem érnek. Különben minden
művésznek megvan a maga fogása. Fáradságos,
nehéz eljárás, de egyszersmind igen hálás, mert
tussrajzok előállításánál utolérhetetlen. Egy-egy
lemez azonban nem ád sok levonatot. Némelyek
szerint Saint Non (1776 körül) és J. B. Le Prince
(1781, mindkettő francia), mások szerint W. Qilpin (1804) angol találta föl a, rézmetszetü sokszo
rosítás e módját. A hildburghauseni bibliográfiai
intézetben alkalmazták először ez eljárást acélle
mezre. L. Hántoló eljárás.
A c q u a v i t e (ol.), 1. Ákovita.
Acqu.aviva(Cá. delle Fonti), város Olaszország
nak Bari kerületében, vasúti állomás; van ősrégi
székesegyháza, gimnáziuma, műegyeteme. Jelen
tékeny bor-, gyümölcs- és olajtermelés. Lakosai
nak száma dsoi) 10,994.
Acque ATbule, már az ókorban nagyon kere
sett olasz fürdőhely kénesforrásokkal. Kómától
21 km.-nyire a Canipagnán fekszik a roma—tivoli
vasút mentén.
A c q u e t t a di N a p o l i , 1. Aqua Tofana.
Acqui (ejtsd: akvi), a régi Aquae Statiellae, Alessandria olaszországi kerület fővárosa, a Bormida
folyó mellett; vasúti állomás, püspöki székhely;
van régi vára (most fogház), gót székesegyháza a
XII. századból, régi városháza, római vízvezeték
maradványai, gimnáziuma, műegyeteme, jogi is
kolája, árvaháza, bortermelése és bőrcserzése,
(1901) 11,500lakosa. A városhiresmár Pliniusidejé
ben ismert meleg kénes forrásairól, melyek 46°—
75° C. hőmérsékletűek; leginkább mint iszapfürdő
ket használják.
A c q u i s i t e u r (franc, ejtsd: akizitőr), ügynök,
aki más számlájára üzletszerzéssel foglalkozik s
a megkötött ügyletek után jutalékdljban részesül.
A c q u i s i t i o (lat.) a. m. szerzés, valamely jog
olykópen való megszerzése, hogy az vagyonunk
alkatrésze legyen (1. Tulajdonjog). — Acquisitum
szószerint az, amit valaki magának megszerzett, a
magyar magánjog értelmében a. m. szerzeményi,
szerzett vagyon, szemben az öröklött (ősi) va
gyonnal.
A c q u i t (franc, ejtsd: akki) a. m. megkaptam;
a váltóösszeg felvételének nyugtatványozása. —
A billiárdjátéknál A.-t adni (hibásan: ágit adni):
a golyót, rendesen lökés útján, fölállítani, hogy az
ellenfél játszók reá.
A c q u i t á c a u t i o n (franc), 1. Kikészítést for
galom.
A c r a n i a (koponyátlanok), a legalsóbb gerin
cesek v. ősgerincesek osztályának megjelölésére
használt kifejezés. Az ide sorolt halalakú állatok
nak nincsen koponyájuk és gerincoszlopuk; utób
bit gerinchúr (chorda) helyettesíti. A bél elülső
része lólekzésre való és bőrredővel van körülvéve.
Ide tartozik a lándzsahal (Branchiostoma-Amphioxus lanceolatum és az újabban felfedezett
Asymmetronlucayanum Andrews). L. Csöszívüek.
Á c r a s p e d a v. Acraspedota (áuat), fályoltalan
medúzák, 1. Medúzák.
Acre (Saint-Jean d'A.), 1. Akka.
Acre, folyó és a róla nevezett terület Braziliá
ban, Bolívia délamerikai köztársaságtól BK.-re.
160,000 km 2 terjedelmű, erdőségben gazdag. Fő
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képen sok a kaucsukfája. Lakói 1899 Acre köz
társaság néven független államot szerveztek, de
csak egy évig tarthatták magukat. A bolíviai kor
mány 1900 márc. 8. ezt a területet nemzeti gyar
matterületnek, Territorio Nációnál de Colonias
jelentette ki s 1901. már bérbe is adta egy észak
amerikai szindikátusnak. Ez ellen azonban Bra
zília tiltakozott s 1902. háborúval fenyegetőzött,
de 1903. Petropolisban békét kötött Bolíviával,
amelynek az egész területből mindössze csak 3000
km 3 részt engedett át a Madeira mellett a birtokba
vett területért ellenben mintegy 50 millió K kár
pótlást fizetett.
A c r e (teljesen: acre ofland, ang., ejtsd: ekrav
lend), földmérték Angolországban, az angol gyar
matokban és Északamerikában. 1 A. = 4840
négyzetyard = 04047 ha. 30 A. = 1 yard ofland,
640 A. = 1 mile of land. 1 A. = 4 rood vagy fardingdeal.
A c r e d u l a Koch (aUat), 1. Őszapó.
Acri, olasz város Cosenza tartományban," (1901)
11,500 lak., bor-, olaj-, gyapot-, besózott hús- és
sonkakereskedéssel.
A c r i a (lat.), így nevezték a régi orvosok azo
kat a rossz nedveket, melyek a vérben felhalmo
zódva, betegségeket okoztak. — .á.-nak nevezzük
ma is az oly gyógyszereket, melyek erősen izgat
ják a velük érintkező szöveteket.
A c r i d i n , 1. Akridin.
A c r i d i u m (állat), 1. Sáska.
Acrisius, 1. Akrisios.
A c r o c a r p i (növ.), a mohák ama csoportj a, mely
nek spóratokja (sporogonium) a szár csúcsán fej
lődik. L. még Pleurocarpi.
A c r o c e p h a l n s Naum. (áiiat), 1. Nádiposzáta.
A c r o c n o r d i n a e (állat), 1. Siklófélék.
A c r o c l a d i a (állat), tengeri sün-nem, melyre
jellemző, hogy tüskéi kis számúak, de igen na
gyok, néha bunkósak. Két faja él az Indiai-óceán
ban és Keleti-tengerben, de a Szuez-csatornán át
vándorol a Földközi-tengerbe is. Legismertebb az
A. (Heterocentrotus) mammillatus Brandt ós az
A. trigonaria Ag.
A c r o c l a d i u m Mitt. (növ), a lombos mohák
gónusza, melynek két faj a D.-Amerikábanés Ausz
tráliában, harmadik faja, az A. cuspidatum (L.)
Lindb. Európában is otthonos. Hazánk mocsarai
ban ós nedves rétjein bőven nő. Hazslinszky a
Hypnum génuszba sorolta.
A c r o c o m i a Mart. (növ.), 1. Pálmák.
A c r o d o n t , a fogak elhelyezkedésének az a
')dja, amikor a fogak az állcsont szegélyén ülve

Pleurodont (a), acrodont (6) és thecodont (c) fogállás.
Wiedersheim szerint.

állcsontra ránőnek. Ilyenek a kétéltűek és binyos hüllők (Rhynchocephalia, kigyók, némely
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gyíkok) fogai. B fogállással szemben állnak a
pleurodont- és thecodont-fogak (1. az ábrát). A
pleurodont-fogak gyökérvégük külső felével az
állcsont belső oldalához tapadnak, úgy hogy
gyökerük belső fele szabadon fekszik s csak a
foghús fedi be. A thecodont-fogak fogmederben
^alveolus) foglalnak helyet.
A c r o l e i n , 1. Akrolein.
A c r o n u r i d a e (tüskésfarkú halak), a tüskeparás csontos halak alrendjébe tartozó halcsalád.
Kb. 70 faja ismeretes, melyeknek legtöbbje az
Indiai-óceánban a korallszirtek között él. Legis
mertebb faja a tengeri felcser, 1. Acanthurus.
A c r o n y c t a , a bagolypillékhoz (Noctuae) tar
tozó lepke-nem. Hazánkban 14 faja fordul elő.
AcrOSS C O u n t r y (ejtsd: ekrösz köntri), angol

•sportkifejezés, a. m. árkon-bokron keresztül, to
rony irányában, ki nem térve semmi akadálynak.
Acrostielioii, 1. Akrosztichon.
A c r o s t i c h u n i L. (-növ.), a Polypodiaceae
<Páfrányfélek) család génusza, 2 faja van : az A.
aureum L. a trópusokon sok helyen, az A. praestantissimum Bory, az Antillákon van elterjedve.
Felálló rhizomájuk van, minden levelük egyszer
szárnyas, vastag középerük van. Az első faj a
mangrove-mocsarak gyakori páfránya.
Acrylsav, 1. Akrilsav.
Ács, építőiparos, aki különlegesen az épületek
nél előforduló többé-kevésbbó durva famunkák
készítésével foglalkozik, nevezetesen: tetőszerke
zetekkel, állványokkal, durvább padlókkal, kerti
házakkal stb. Ősidőkben az ácsmesterség az aszta
lossággal egyet alkotott, még csak a középkorban
vált ki az asztalosságnak az az ága, illetőleg
része, amely az épület belső famunkáinak, ú. m.
falburkolat, mennyezet, korlátok, nyilvános épüle
tek padjainak stb. készítésével foglalkozik. Az
ácsmesterség tárgya ma is ország szerint változó.
Nyugaton az ács nálunk már az asztalosság kö
rébe utalt tárgyakat is készít. Innen van a németek
nél is durva és finom (Feinziiumerei) ácsmunka.
Ács, nagyközség Komárom vm. gesztesi j.-ban,
Ujszőnytől DNy.-ra, a Czonczó vize mellett, (1900)
715 házzal és 4844 magyar lak. (közte 2099 kat.,
2569 ref., 137 izr.), kik jó kocsisok hírében álla
nak. Van nagy cukorgyára (Patzenhofer, Berg és
társa tulajdona, 350 munkás), szeszgyára, hitel-, tej
szövetkezete, gyógyszertára, többféle egyesülete;
csendőrörs, vasúti állomás, posta- es távirdahivatal. Régi kastélyszerü épületét még az Esterházyak
építették, ma Zichy Ernő gr. tulajdona. Már a
rómaiak idejében jelentékeny hely volt; római
feliratos köveket, több római épületet, egy hypocaustum romjait Rómer Flóris leirta; első ok
leveles említése 1260 körül történik. 1346. Nagy
martom Simon fia, 1434. Fraknói Pál és Vilmos
grófok bírták. A törökök alatt elpusztult és 1565.
néptelen volt. 1628. újra telepítették, a XVII.
sz.-ban az Esterházyak kezére szállt, kik 1824.
Liechtenstein Alajos hercegnek adták el. Háborúk
ban többször szerepelt; 1707. Rabutin csapatai
táboroztak itt; 1809. a győri csata után a nemes
felkelő sereg a francia csapatokat itt leverte;
1848—49. Komárom ostromakor folytak itt véres
harcok. Az ezekben elesett honvédeknek emléket
állítottak.

Acsády

Ács, 1. Károly, író, szül. 1824., megh. 1894
mára 1. Bpesten. A szabadságharcban mint pol
gári tisztviselő nagy tevékenységet fejtett ki,
miért várfogságot is szenvedett; e fogsága alatt
több európai nyelvet megtanult; kiszabadulván,
egy leánynevelő intézetben tanárkodott, majd a
biztosítási ügy terén működött, s az 1861-iki és
1865-iM országgyűléseken képviselő volt; majd
visszavonult ráczkevei birtokára. Mint Író, ver
seken kívül főleg a román és szerb népkölté
szetet ismertető, továbbá a biztosítás érdekében
írt cikkekkel tette nevét ismeretessé. Vagyona
egy részét Ráczkeve községnek hagyta egy gazda
sági iskola felállítására, 18,000 koronát pedig a
M. Tud. Akadémiának adományozott.
2. Á. MiMly, korrektor és nyomdászati szakíró,
szül. 1841 dec. 8. Pesten, megh. u. o. 1896 jun.
19. Fáradhatatlan munkása volt a magyar nyom
dászatnak és szakirodalmának s 1871—72. szer
kesztette a Typographia című szaklapot, majd
1884—85. a nyomdászok magyarosítása céljából
alapított Nyomdászok Közlönyét. Ugyancsak ő
szerkesztette a nyomdászok társasköre, majd
Szakköre által kiadott Évkönyvnek 1887—91-ik
évi folyamait.
3. Á. Zsigmond, ref. lelkész és műfordító, szül.
Laskón, Baranyamegyében 1824 ápr. 24-én, megh.
u. o. 1898 f ebr. 15. Kecskeméti, majd nagykőrösi
tanár volt (az utóbbi helyen Aranynyal együtt);
1855-ben foktői, 1874-ben pedig laskói pap lett.
Ritka nagy nyelvismerete lévén, szívesen foglal
kozott angol (Longfellow), francia és spanyol re
mekírók fordításával; nevezetesebb fordításai: A
velencei kalmár és Sok zaj semmiért, Shakespearetől; PaulJones, dráma Dumastól; Pál és Vir
ginia, Bern. de Saint Pierre-től és A tvakefieldi
pap, Goldsmith Olivértől.
Ácsa, 1. nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.
váczi j.-ban,aQalga völgyében,(1900) 1128 magyar
és tót lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal,
hitelszövetkezet, br. Prónay-féle kastély a XVIII.
sz. első feléből, kertjében XVII. sz.-beli templom
rom. Termékeny határa van. — 2. A., kisközség
Somogy vm. igali j.-ban, (1900) 1195 magyar lak.,
segítőszövetkezettel, postával.u. t. Igal.Pogányvár
maradványai láthatók itt. — 3. A., 1. Vértesacsa.
Ácsa (állat), 1. Szitakötők.
Acsád, 1, kisközség Vas vm. szombathelyi j.-ban,
(1900) 802 magyar lak., csendőrörs, vasúti állo
más, posta- ós táviróhivatal, csipkeverötanfolyam.
Csinos kastélyát Szegedy Ferenc hétszemélynök
építette 1824. — 2. A., kisközség Veszprém vm.
pápai j.-ban, (1900) 638 magyar lak., u. p. Pápa,
u. t. Mezőlak.
Acsádi János, budai fó'biró 1541-ben, ki Buda
városát, a Szolimán védelme alatt álló Izabella
királynéval egyetértve, Ferdinánd számára fel
akarta adni s ezért életével lakolt.
Acsády, 1. Ádám Péter de Acsád, veszprémi
megyés püspök 1726—44-ig, szül. Acsádon
(Veszprém vmegye), a XVII. sz. második felében,
megh. 1744 okt. A papi pályára vágyakozván, a
győri egyházmegyébe vették fel s a bécsi Pazmaneumba küldték teológiára. Alig tért vissza,
Pápa városában plébánossá választották; rövid idő
múlva győri kanonokká ós Szt. Mihály arkangyal-
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ról címzett hantái préposttá lett. Az 1723-iki
országgyűlésre káptalani követnek választották, s
ama bizottságnak tagja volt, melyet a nádor elnök
lete alatt küldtek ki oly célból, hogy az ország
ügyeit érdeklő minden iratot, bárhol találhatók
azok, összegyűjtsék, átvegyék s a rendek fel
ügyelete alatt álló országos levéltárba letegyék.
Két év múlva veszprémi püspökké, Veszprém vm.
fó'ispánjává és kir. kancellárrá nevezték ki. A. püs
pöki lakot épített Veszprémben, ahol ez ma is áll,
ő maga azonban Sümegen v. Pápán tartózkodott.
Miután még a Mária Terézia trónját megmentő
1741-iki országgyűlésen részt vett, megh. és
Pápán, a Paulinusok templomában temették el.
2. A. Ignác, történetíró és publicista, szül. 1845
szept. 9. Nagykárolyban, megh. 1906 dec. 17.
Bpesten. A pesti egyetemen befejezvén jogi tanul
mányait, 1869. mint a Századunk politikai napi
lap munkatársa, hírlapírói pályára lépett. 1877.
bölcseleti doktorrá avatták a magyar történelem
ből. Történelmi kutatásai és nagyobb önálló mun
káinak méltatásául az Akadémia 1888. levelező
tagjává választotta. Irt szépirodalmi műveket is,
Fridényi bankja (1882) és Pénzházasság e. regé
nyeket; Aranyországban c. vígjátékot (1880); de
munkásságát kiválóan és később kizárólag a tör
ténelmi irodalom terén fejtette ki. Müvei: Az
osztrák császári cím és Magyarország (Bpest,
1877); Széchy Mária (1885); Magyarország
Budavára visszafoglalása korában (jutalmazott
pályamű, 1886); Magyarország pénzügyei I Fer
dinánd uraik, alatt (1888); Közgazdasági állapo
taink a XVI és XVII. sz.-ban (1889); A magyar
jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után
(1889); Régi magyar birtokviszonyok (1894);
Magyarország népessége a pragmatica sanctio
korában (1896); A magyar jobbágyság története
(1896); A magyar adózás története 1598—1604.
(1896); Magyarország három részre oszlásának
története és Magyarország története I. Lipót és
I. József korában (a Magyar nemzet története c.
millenniumi vállalatban). Megjelent még tőle
A magyar birodalom története (1904). V. ö.:
Dudek János. Kritikai tanulmányok Acsády I.
müvéről (1905). Ezenkívül számos kisebb érteke
zést és tanulmányt írt. Fordította Bluntschli. Az
ált. államjog és politika története c. művét az aka
démia könyvkiadó vállalata részére és szerkesz
tette az Athenaeum Kézi Lexikonát (1891—1893).
V. ö.: Századok 1909. és Csánki Dezső akad.
emlékbeszédét.
Ácsai fehér. Hazai, fehérvármegyei szőllőfajta.
Fürtje nagy, tömött; bogyói közópnagyok, göm
bölyűek, zöldessárgák, vastaghéjuak, húsosak.
Középérésű. Rövid metszés mellett is bőtermő;
bora jó években tüzes.
Acsalag, kisk. Sopronm vm. csornai j.-ban,
(1900) 736 magyar lak. u. p. és u. t. Bősárkány.
Acsalapu (növ.), 1. Petasites.
Acsay, 1. Antal, pedagógus és író, szül. 1861.
okt. 28. Felsőalpáron. A kegyes tanítórendbe lép
vén, 1887. főgimnáziumi tanár lett. 1888-tól a ke
gyesrend budapesti papnevelő és tanárképző főis
kolájának tanára. 1897. a budapesti tud.-egyetem
bölcseleti karán a pedagógia történetének magán
tanára lett, 1907-től fogva pedig egyszersmind a
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hittudományi karon a keresztény neveléstudo
mány megbízott előadója. írt számos nevelésügyi,
filológiai és hittudományi cikket és tanulmányt
különböző tud. folyóiratokba és lapokba. Önálló
irodalmi művei: A magyarországi kegyestanűórend befolyása XVIII sz. tanügyünk fejlődésére,
(Vácz 1887); A humanisták és a scholastíkusok
küzdelme a XVI sz. elején (Budapest 1895, átd.
kiadása 1898); A gyermeknevelés. Irta Aeneas
Sylvius. Ford. és jegyzetekkel kísérte A. A., (u. o.
1898); Lubrich Ágost emlékezete, (u. o. 1905);
A renaissance Itáliában (u. o. 1905).
2. A. Ferenc, író, főgimn. igazgató, szül. Eszter
gomban 1854 szept. 16. Középiskoláit Esztergom
ban, Győrött, és 1871 szept. 8. belépvén a Szt.
Benedek rendjébe, Pannonhalmán végezte. Itt
hallgatta 1874—1878. a teológiát és készült a
tanári pályára. Pappá szentelték 1878. Csak
hamar tanár lett Esztergomban. 1880. a magyar
tanszakból oklevelet nyert a budapesti egyetemen.
1894. főgimnáziumi igazgató Győrött, ahol most
is működik. Tevékeny részt vesz a győri közélet
ben, tagja a város törvényhatósági bizottságának,
a győri katolikus autonómia választmányának,
iskolaszéknek stb. Irodalmi működése; A prózai
műfajok elmélete (Budapest 1889), Whatély Rikárd é s Bain Sándor retorikai elvei alapján, de
magyar példákkal; lefordította Bossuet beszédeit
(I. köt. 1895, II. köt. 19Q2); több rendtársával meg
alapította 1898. a Szt. Gellért c. ifj. hitszónoklati
folyóiratot; megírta a győri gimnázium történetét
(1901); Ifjúsági szentbeszédek (I. köt. 1905, IL
köt. 1908); Rónay Jácint János élete (1906) stb.
Acse, 1. Acsin.
A. Cs. E. V., rövidített jelzés, a. m. Arad-csanádi egyesült vasutak.
Ácsfa, oly fa, melyet az ácsok dolgoznak fel.
Az ácsok által készített tetőgerendázatot fenyőfanemüekből vagy tölgyfából állítják elő.
Ácsfalva (ezelőtt Acsuc.za), kisk. Arad vm. nagyhalmágyi j.-ban, (1900) 560 oláh lak.; vasúti állo
más, posta és táviró.
Acsin (tulajdonképen Acse, azaz a béke helye);
Szumatra sziget É.-i részében, a holland birtokban
levő Kelet-India egyik kormányzósága; az ÉNy.csúcstól (királycsúcs) Trumonig és az ÉK.-i végtől
a Tamian-fokig (É. sz. 4° 25') terjed s 53,222 km2
területet foglal el. Az É.-i partvidéken a Szamalangahegység, a DNy.-in a Pedir-hegység (legmagasabb
csúcsa az Abong, 3350 m.) húzódik. A sziget É.-i
csúcsán az A. nevű kis folyó ömlik a tengerbe és
ugyanitt, a tengertől körülbelül 7 km.-nyire fekszik
a Kota Éadzsa vagy A. főváros, bambusznádból és
karókból épült házakkal, megerősített királyi pa
lotával és e mellett szintén erősített főtemplom
mal. 1876 óta vasút köti össze a tengerrel. Az
éghajlat egészséges, a tartomány talaja igen ter
mékeny, főterménye a rizs, továbbá az areka és a
bors; flórája egyébként olyan, mint Szumatráé.
A lakosok száma 582,175, kik közt 328 európai.
Az acsinok Szumatra többi törzseitől elütnek, söté
tebbek, szorgalmasabbak, de szenvedélyes ópium
szívók. Nyelvük a polinéziai nyelvcsaládhoz tarto
zik; mint a malájokban általában, bennök is nagy
a függetlenségi érzet; földmíveléssel, halászattel
és hajózással foglalkoznak. A. virágzása korát a
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XVI. sz.-ban érte el, midőn Maiakká félsziget egy
részére is kiterjesztette hatalmát. 1637 óta a vég
nélkül megújuló trónvillongások következtében A.
ereje gyengült és a hollandiak hatalma Szumatrán mindinkább nagyobbodott. 1868. a török kor
mányt hívták segítségül Hollandia ellen. Ekkor
Hollandia szerződóst kötött Angliával, melynek
értelmében az aranypart hosszában épült hol
landiai erődöket Anglia kapta meg, Hollandia
pedig A.-nal szabadon elbánhatott. A parti államok
egymásután meghódoltak ugyan, de az ellenszegü
lés csak 1879. szűnt meg, mikor végre a német
alföldi gyarmatok minisztere jelenthette a tör
vényhozási testület gyűlésében, hogy a háború
A.-nal be van fejezve s az ország egészen alá van
vetve. V. ö. Veth, Atchin en zijne betrekkingen
tot Nederland (Leiden 1873); Gerlach, Atjin en de
Atjinezen (Arnh. 1873); Kepper, De oorlog tusschen Nederland en Atchin (Rotterdam 1873), Kielstra, Beschrijving van den Atjenoorlog (Haag
1884); Snouck-Éurgrinje, De Ajethers (Batavia 1894).
Acsinov, kozák kalandor, 1. Asinov.
Acsinszk, kerületi város orosz Szibiriának Jenisszej kormányzóságában, a Csulim jobb partján,
(1897) 6714 lak., leányprogimnáziummal. A.-nak
az a kiváló jelentősége, hogy átmeneti pontot ké
pez az összes szárazon szállított árukra.
Ács-kréta, az ácsok vöröses krétája, mely nem
egyéb, minttiszta földes vörös-agyagvasérc,vagyis
vörös-vas-okker (Röthel).Néha a sárga vas-okker
nek (sárgaföldnek) izzitása által állítják elő, ami
kor persze utánzás.
Ácsolat (bánya), az a faszerkezet, mellyel a bá
nyákban a kivájt üregeket beomlás ellen biztosít
ják ; rendesen kevesebbe kerül, kevesebb helyet
foglal el és gyorsabban helyreállítható, mint a fa
lazat ; de tartóssága sokkal rövidebb, mint a fala
zaté, tehát gyakrabban kivan javítást és megújí
tást. A kőzet minősége és a nyitva tartandó üre
gek célja szerint különböző az Á. a tárókban,
járó v. szállító vágatokban, fejtésekben, aknák
ban stb. L. Bányamívelés.
Ácsszérü, ahol az ácsmunkákat készítik. Mi
után az épületek tetőszerkezetét mindig már elő
zetesen az Á.-n próbaképen összeütik, az Á.-nek
meglehetős tágas, sík területének kell lennie.
JCcsteszér, kisk. Veszprém vm. zirci j.-ban,
(i9oo) 1000 német és magyar lak.; u. p. Súr, u. t.
Bakonyszombathely.
Acsua, keletafrikai törpe nópfaj Abessziniában.
V. ö. Stulümann Fr., Mit Emin Pascha im Herz
v. Afrika (Berlin 1894).
Acsucza, község, 1. Acsfalva.
Acsva (ezelőtt Acsuva), kisk. Arad vm. nagyhalmágyi j.-ban, (1900) 1277 oláh lak., u. p. és u.
t. Halmágycsúcs.
Act (ang., ejtsd: ekt), az angol jogi műnyelvben
«határozat», vm. hatóságnak v. testületnek hatá
rozata. Act of Parliament, a király által a parla
ment hozzájárulásával hozott törvény. A parla
menti akták képezik a királyságnak irott törvé
nyeit (leges scriptae). A legrégibb a Magna Charta
1225. évből, III. Henrik király alatt, megerősítve
I. Eduárd király által 1297. Az angol nemzet po
litikai szabadságának alapbiztosítéka. Bankrupty
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Act a. m. csődtörvény. Act of Settlement, angol
trónörökösödési törvény, mely a trónörökösödést
hannoveri Zsófia hercegnőre s protestáns örökö
seire korlátozza. Act ofüniformity, egységes egy
házi imakönyv (Book of Common Prayer) behoza
talára vonatkozó törvény.
A c t a (lat.), a hivatalos tárgyalások följegyzése
a rómaiaknál. 1. Az A. Senatus a tanács tárgya
lásairól adtak számot s Caesar idejében nyilvá
nosan közzététettek az A. populi című gyűjte
ményben (1. alább.) Később csak a városi pre
fektus engedélyével voltak az állami irattárban
és nyilvános könyvtárakban hozzáférhetők. —
2. Az A. diurna urbis v. populi pótolták a mai
napilapokat. Eleinte magánosok küldték el a tá
vollevőknek, míg Július Caesar Kr. e. 59. hiva
talossá tette őket. A hivatalos közleményeken kívül,melyek a császári családban történtekre.állami
és városi ügyekre vonatkoztak, a napi események
ről is megemlékeztek. Kiki olvashatta egy fehér
táblán (album) nyilvánosan, sokan meg éppen él
tek abból, hogy másolatokban a tartományokba
szétküldték. — 3. A. consistorii volt a neve a
római császárok alatt az államtanács végzéseinek.
Az ilyen végzéseknek körülbelül következő for
masága volt: «Az isteni Nero császár az ő állam
tanácsában ezennel értésül adja, h o g y . . . »
A c t a A p o s t o l o r u m , 1. Apostolok cseleke
detei.
A c t a c o m i t i o r u m (lat., teljes névvel acta
dietalia comitiorum), az 1848 előtti magyar or
szággyűlések irományai, melyeket az 1790—91.
évi országgyűlés óta tettek hivatalosan közzé; az
1832—36. évi országgyűlésig latin nyelven, ezen
országgyűléstől kezdve az 1843—44. évi ország
gyűlésig latin és magyar, azóta pedig csak ma
gyar nyelven közöltetnek. L. még Országgyűlési
irományok.
A c t a C o n c i l i o r u m , egyházi zsinatok tár
gyalásait tartalmazó egyes magángyűjtemények
címe.
A c t a c o n s i s t o r i i , 1. Acta.
A c t a d i n r n a , 1. Acta.
A c t a e a L. (békabogyó, nov.), a Eanunculaceae
(boglárkafélék) családba tartozó génusz, melynek
13 faja az északi félgömb mérsékelt övén nagy
részt igen elterjedt. Virágaik aprók, fürtös virág
zatban. Nálunk közönséges az A. nigra (L.)
Fritsch [A. spicata L.), levelei hármasán kétszer
szárnyaltak. Gömbölyded bogyója fekete s úgy
ez, mint minden része mérges. Állatorvosi célokra
használják. Régen mint varázslófű volt ismereretes (Christofskraut, Christofeln). Kertészetileg
fontos az A. racemosa L., hazája Kanada és Flo
rida, 1— i y 9 m. magas évelő dísznövény nagyobb
kertek nedves helyeire. Hozzá hasonló, de alacso
nyabb az erdőinkben tenyésző A. spicata L. Jó
talajt és árnyékos fekvést igényelnek. Szaporítá
suk tőosztással és magvetéssel történik, közvet
lenül a magérés után. Nem kevésbbé érdemesek
a tenyésztésre ezek a fajok: A. cordifólia D.G.,
A. japoiiica Thbg. és A. davurica Franch.
Actaeon, 1. Aktaion..
A c t a e o n e l l a , ásatag tengeri csiga; több faja
igen gyakori a közép- ós felső krétában. Erdélyben
is több helyen találták az A. gigantea d'Orb. fajt.
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A c t a E r n d i t o r u m , az első német tudomá
nyos folyóirat elme, melyet Mencke Ottó tanár a
Journal des Savants mintájára szerkesztett és
először 1682-ben adott ki. Csakhamar nagyon föl
lendült, és Mencke halála utón 1707. fla vette át,
1732-ben pedig ennek fla örökölte, aki új folyamot
kezdett meg Nova A. címen. Százéves fönnállása
után, a hétéves háború okozta nyugtalanság
miatt, 1782-ben a folyóirat megszűnt.
A c t a I M a r t y r u m , 1. Vértanuk emlékiratai.
A c t a P a n l i (lat. Szt. Pál cselekedetei), a Kr.
a. 2. sz.-ból való apokrif ós hiányosan megmaradt
leírás Szt. Pál apostolról. L. Apokrif könyvek.
A c t a P e t r i (lat.: Szt. Péter cselekedetei) apo
krif ós csak töredékekben maradt elbeszélés Szt.
Péterről. L. Apokrif könyvek.
A c t a P i l a t i , gör. nyelven írt, az újszövetségi
apokrif irodalom egyik terméke. 16 fejezetben
elmondja Krisztus elitéltetésének történetét, a
keresztre feszítést és Krisztus föltámadását. 800
körül egy másik apokrif könyvvel: Descensus
Christi ad inferos kapcsolták össze, s ez idő óta
a két egyesitett könyv Evangélium Nicodemi név
alatt szerepel. L. Apokrif könyvek.
A c t a p o p u l i , 1. Acta.
A c t a S a n c t a e S e d i s (lat.), magánjellegű egy
házi folyóirat, mely a római egyházi hatóságok
határozatait közli. Becses forrásgyűjtemény. 1865
óta jelenik meg havonkint Rómában.
A c t a S a n c t o r u m , tágabb értelemben mind
ama gyűjtemények, melyek rövidebb vagy hoszszabb följegyzéseket tartalmaznak a szentekről.
Ezeket a gyűjteményeket külön névvel is jelölik,
úgymint calendaria, martyrologia, meneologia,
menaea, passonalia. Szorosabb értelemben A. el
nevezés alatt a jezsuiták által a XVII. sz.-ban
megkezdett, még ma sem befejezett óriási művet
értik, mely minden egyes szent életrajzát s tel
jes irodalmát magában foglalja. L. Bollandisták.
A c t a S e n a t u s , 1. Acta.
Acte a d d i t i o n e l (franc.) a. m. pótakta, pót
szerződés az államszerződéshez, pótlás, függelék
az államokirathoz. Különösen az 1815 április
22-iki törvény, mellyel I. Napóleon Elbáról vissza
térve a császárság alkotmányát pótlás formájá
ban módosította, ebben a kétkamara-rendszert
behozta (örökös pairek kamarája és 5 évenkint vá
lasztott képviselők kamarája) és a törvényhozó ha
talmat a császár és a kamarák közt megosztotta.
A c t e de n o t o r i é t é (franc), a tény köztudo
mású voltát bizonyító okirat. A Code civil megengedi,hogy a házasuló felek születési bizonyítványu
kat, ha azt be nem szerezhetik, A. által pótolhassák,
melyben a békebiró tanúsítja az általa kihallgatott
hét egyénnek vallomását a születés adatairól.
Ugyanígy A.-vei igazolható a házasságba bele
egyezésre jogosult szülő halála vagy távolléte is,
ha halotti bizonyítványa be nem szerezhető vagy
távolléte hatóságilag nem tanúsítható.
A c t e r e s p e c t u e n x (franc.) a. m. tiszteletadó
okirat, a francia házassági jogban az az okirat,
amelyet a szülői beleegyezésre már nem szoruló
házasulandó (25 évnél idősebb férfi, 21 évnél idő
sebb nő) szülőihez vagy egyéb felmenőihez intézni
köteles s melyben házasulási szándékát bejelenti s
a házasságra vonatkozólag tanácsukat kikéri. Ha

—

Actio

a szülők beleegyezésüket meg nem is adják, az
A. kézbesítésétől számított egy hó után a házas
ság megköthető.
A c t e n r (franc., ejtsd: aktör) a. m. a cselekvő
szereplő; a színész francia neve; 1. még Aktor.
A c t i a , 1. Részvény.
Acti l a b o r e s j u c u n d t (lat.), közmondás, a.
m. munka után édes a nyugalom.
A c t i n i a és Actiniaria (áiiat), 1. Aktiniák.
A c t i n i d i a Lindl. (növ.), a Dilleniaceae család
génusza. Leveleik vékonyak, párhuzamos erezotüek, váltakozók; virágaik fehérek, egyenként
v. virágzatban állók. Többnyire felfutó cserjék.
Nyolc fajuk van: főképen Japánban és Khinában,
egyesek azonban a Himalaya mérsékelt övében,
Kokinkhinában és az Amur vidékén. Több faju
kat Európában mint kerti díszcserjét használják.
Meglehetősen edzett, kevés árnyékot kedvelő nö
vények, melyeket dugványokról v. bujtásokról
szoktak szaporítani. Említést érdemelnek a kö
vetkezők : A. Kolomikta Maxim. (Trochostigma
Kolom. Rupr.) Kelet-Szibériában és az Amurvidékén honos; A. polygama Plancli. (Ír. polygama Sieb. et Zucc), Japán és Sacbalin-sziget a
hazája; A. arguta Planch. (T. arguta Sieb. et
Zucc), Japánban honos.
Actinium, 1. Aktinium.
A c t i n o c r i n a s , a tengeri liliomok (Orinoidea)
osztályába tartozó kihalt állatnem, melynek szá
mos faját találták meg Európa és Északamerika
felsö-sziluri és devoni képződményeiben.
A c t i n o l i t b . (ásv.), 1. Aktinolit.
A c t i n o l o b a d i a n t h a s (állat), 1. Virágálla-

tok.

A c t i n o m y c e s , 1. Sugárgomba.
A c t i n o m y c o s i s , 1. Akiinomikózis.
A c t i n o n e m a Fries (növ.), a Sphaeropsidales
rend gombagónusza, melynek mintegy 15 faja is
meretes. Egyesek kárt okozók. Ilyen az A. rosae
(Uh.) Fries, melynek parányi termőtestei a rózsa
élő levelében fejlődnek. Káros hatása abban je
lentkezik, hogy a rózsa idő előtt hullatja le leve
lét, csúcsrügyei még ősszel hajtanak ki, minek
következtében a rózsatő elgyengül s tavasszal v.
nem is virágzik, v. csak gyengén. Korai levél
hullást okoz az A. tiliaé'Allesch. a hársfánál és
az A- fagicola Allesch. a
bükkfánál.
Actinophrys sol
Ehrenb., 1. Napállatka.
Actinotrocha, a
Phoronoideák szabadon
úszó lárvájának (1. az áb
rát) neve. Jellemző reá
a fején levő ernyőszerű
lebeny és a szájnyílása
körülötti csillangós tapo
gatókoszorú. Átalakulá
sának végső szakán a
most említett lebenyt és
tapogató koszorút az állat
Actinotrocha,
leveti.
atí alfelnyílás, m szájnyílás.
A c t i n o z o a (aiiat), a
virágállatok (Anthozoa) régi elnevezése.
A c t i o (lat.), kereset. A római perjogban min
den jogigény védelmére külön A. volt és a felpe-
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résnek a megfelelő A.-t kellett választania, hogy
pere sikeres legyen. Ezért a különböző jogigé
nyeket az érvényesítésükre szolgáló A. nevével
jelölték. Az A.-kat többféleképp osztályozzák. Ne
vezetesebb osztályok: A. condemnationalis, ha
a kereset marasztalásra, A. praeiudicialis, ha
jogviszony megállapítására irányul; A. in rem,
amelynek alapja dologi jog, amely tehát min
denki ellen indítható, aki a felperes dologi jogát
sértette," A. inpersonam, melynek alapja kötelmi
jog, amely tehát mindig csak bizonyos személy
ellen indítható, aki a felperessel kötelmi jogvi
szonyba lépett; A. privata, mely magánérdek,
A. popularis, mely közérdek védelmére szolgál;
A. civilis, melynek forrása a régi civilis jog;
A. honoraria, melyet a jogszolgáltató tisztviselő
(praetor v. aedilie) hozott be ; A. ad exhibendum, személyes kereset, mellyel a felperes azt,
aki ellen később tulajdoni keresetet akar indítani,
kötelezni kívánja arra, hogy a dolgot mutassa
fel; A. aestimatoria v. A. quanti minoris, olyan
kereset, amelyet a vevő indít az eladó ellen s
melyben az árú hiányos voltára hivatkozva, a
vételár aránylagos leszállítására törekszik; A.
funeraria kereset, amellyel az, aki valamely ha
lottat eltemettetett anélkül, hogy arra kötelezve
lett volna, költségei megtérítését követelhette az
eltemetésre kötelezettől. — L. még Akció.
Actio c u r i o s a (lat. «furcsa szinjáték»),a ma
gyar drámairodalom egy régi emlékének a címe.
Az 1678. készült, nyolc «beszéd»-ből (részből)
álló színmű voltakép cselekvénytelen dialóg,
melynek személyei is folyton változnak. Leg
főbb alakja, Gaude uram, az akkori bizalmatlan
protestáns magyar nemes tipusa, ki sem törökben,
sem németben nem hisz, s ropogós magyar köz
mondásaival ós gyakran mocskos élééivel egy
aránt csúfolja a vallásüldözést meg a kurucmozgolódást, a közállapotokat és a jelenlevőket. Thaly
Kálmán egy részét kiadta: Adalékok a Thököly• és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, 1. köt.
Actio l i b e r a in c a n s a (lat.). A tettes be
számíthatatlan állapotban magatartásával jog
sértő eredményt idéz elő, de ez a magatartása
beszámítható állapotban történt elhatározásra v.
ily állapotban elkövetett gondatlanságra vezetendő
vissza. Pl. avasúti őr szándékosan azért részegedik
le, hogy a szabályszerű jelzést elmulassza, minek
vonatösszeütközés lett a következménye; az anya,
jóllehet tudja, hogy éjjel nyugtalanul alszik, magá
hoz veszi gyermekét, kit álmában testével megfojt.
A helyes nézet szerint a beszámíthatatlan állapot
ban előidézett eredmény beszámítandó, ha a beszá
mítható állapot idejébe eső magatartásnak alapul
vétele mellett az eredményre vonatkozólag az oko
zati összefüggést (s ez ténykérdés) és a bűnösséget
(szándék, gondatlanság) meg lehet állapítani. Az
eset leginkább mulasztási bűntetteknél fordulhat
elő.
• Actiouurius, 1. Részvényes.
Action de j o u i s s a n c e (franc), 1. Élvezeti

Acton

A c t i o p o p u l á r i s (lat.), 1. Népvád.
A c t i o p r i v a t a (lat.) a. m. magánkereset.
A c t i o t e s t a n t i l m s (lat.) a. m. az okiratok
tanúsága szerint.
Actium (ol. La Punta), az ókorban földfok az
ambraciai öböl (a mostam Arta tengeröböl) bejára
tánál. Kis város állt itt Apolló templomával, mely
Kr. e. 425 óta az akarnániaiak szentélye volt.
Apolló tiszteletére az A.-béliek minden július 13-án
nagy ünnepségeket, játékokat rendeztek (Actiumi
játékok), melyek azonban idővel egyre kisebb
jelentőségűek lettek. Kr. e. 31-ben itt győzte le
tengeri ütközetben Octavianus Marcus Antoniust
és Kleopátrát s ezáltal biztosította magának a
római világbirodalom felett az uralmat. A győze
lem emlékéül Actiummal szemben Epirus d.-i fokán
Nikopolis várost (Győzelem városa) alapította és
ide helyezte át az általa felújított és kibővített
Apolló-ünnepi játékokat (ludi Apollinares), me
lyet minden negyedik évben ünnepeltek.
Actius Sincerus, 1. Sannazaro Jacopo.
A c t i v a , 1. Aktivá és Cselekvő vagyon.
A c t i v u m (lat), a nyelvtanban az ige cselekvő
alakja. Ellentéte npassivum. L. Cselekvő ige.
Act o f h o n o r (ang., ejtsd: ekt av ón'er), az olyan
okiratnak a neve Angliában, melyet a közjegyző
akkor vesz fel, ha mint közbenjáró vagy megbízott
váltót kifizet vagy elfogad.
A c t o l , 1. Aktol.
Acton (ejtsd: ekt'n), város Midlesex angol gróf
ságban, most tulajdonképen London külvárosa,
vasút mellett, (i9oi) 37,744 lak.
Acton, 1. John Francis Edward, IV. Ferdi
nánd nápolyi király minisztere, szül. Besanconbanl737.,megh.Palermobanl811aug. 12-én. 1779.
nápolyi szolgálatba lépett és kegyence lett Karo
lina királynőnek, ki őt miniszterelnökké kinevezte.
A. a királynő kívánságára zsarnok uralmat vitt és
Franciaország ellen kihivó politikát követett. En
nek az lett a következménye, hogy La Touche
francia hajóhadnagy 1792. az udvart a francia
köztársaság elismerésére és semlegesség Ígére
tére kényszerltette. A királynő és A. ezóta halá
los ellenségei lettek Franciaországnak, de Napó
leonnak 1796-iki fónyes lombardiai hadjárata arra
kényszerítette Nápolyt, hogy fegyverszünetet
(1796 jun. 5.), majd pedig (1796 okt. 10.) békét
kössön a győzővel. E békekötés tetemes pénzáldo
zatokba és műkincsek átengedésébe került. 1798.
Nápoly mégis belépett ama szövetségbe, mely
nek Ausztria, Oroszország és Anglia is voltak a
tagjai, sőt Nelson angol admirális tanácsára meg
is kezdte a támadást. Azonban a francia kézben
levő Egyházi államba betört nápolyi hadsereget
a franciák onnan visszaverték és nyomon követ
ték, mire az udvar és Acton a franciák elől Szicília
szigetére menekültek(1798december). A béke meg
kötése után 1801. A. lemondott, sőt Franciaország
követelése folytán 1804-ben Szicíliába száműze
tett. Titokban azonban nem szűnt meg az udvart
Franciaország ellen izgatni és az ő sürgetésére fo
gadott be IV. Ferdinánd király orosz és angol had
tegysereget országába. Egyúttal visszahívta A.-t a
Actio P a u l i a n a (lat.), a római jogban oly ke számkivetésből és újra kinevezte miniszterének.
reset, mely a hitelezők károsítását célzó jogügy A francia hadsereg közelgésére azonban az udvar
letek megtámadására irányul. Általában: meg és A. megint Palermoba menekült.
támadási kereset.
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2. A. (Dálberg-Adon), Jolin Emeric Edward
lord, az előbbinek unokája, szül. 1834 jan. 10.,
megh. Tegernseeben 1902. jun. 19.1859 óta mint
a earlowi (írországi) kerület képviselője, tagja volt
az angol parlamentnek. Közismeretessé tette nevét
azzal, hogy 1870-ben a vatikáni zsinat idején Ró
mában időzött és angol meg német lapokban érde
kes cikkeket közölt a zsinat működéséről. Művei:
Sendsehreiben an einen deutschen Bischof des vatikanischen Konzils (1870), később pedig Zur Gesch.
d. vatik. Konzils (München 1871, angolból for
dítva). Az angol kormány Gladstone indítványára
az Aldenham-i báró címmel a peerséget ado
mányozta neki, a müncheni egyetem bölcsészeti
kara pedig 1872-ben doktori oklevéllel tüntette
őt ki «honoris eausa». 1871. Londonban megje
lent művét The war of 1870 remekmunkának
tartják. 1892—95. a királyné kamarása volt,
1895. pedig az oxfordi egyetemre nevezték ki
az újkori történelem tanítására. Említendők még
Über die neuere deutsche Geschicntswissenschaft
(1887) és Über das Stúdium der Geschiehte c. né
met fordításban megjelent munkái. V. ö.: Historical essays and studies by Lord A. Kiadták J. N.
Figgis és R. Lawrence, Lond. 1909.
A c t o r , 1. Aktor.
A c t o r s e q u i t u r f ó r u m r e i (lat.), jogi elv,
a. m. a felperes az alperes fórumát követi, vagyis
a perben az alperes szerint (rendesen az alperes
lakhelye szerint) igazodik az illetékesség. L. Birói
hatáskör és Birói illetékesség.
A c t r i c e (franc, ejtsd: aktrisz), színésznő.
A c t u a r i u s (lat.), 1. Aktuárius.
A c t u m (lat.) a. m. megtörtént; A. ut supra,
latin nyelven kelt jegyzőkönyvekben használatos
befejezési forma, a. m. kelt mint fent.
A c t u s (lat.), a római jogban minden cselek
mény, akár bíróság előtt, akár bíróságon kivül,
melyhez jogi következmények fűződnek. A. servitus, marhacsapás szolgalma, az a szolgalmi jog,
hogy másnak a területén, földjén, barmot áthajthat
vagy kocsival keresztülmehet, hozzátudván az e
ioggal járó kötelezettségeket is.
A c t u s ü d é i (lat.), 1. Autodafé.
A c t u s m a j o r i s p o t e n t i s e és actus minoris potentiae, 1. Hatalmaskodás.
A c t u s m e r s e f a c u l t a t i s (lat.) a. m. az em
bernek tetszésétől függő cselekvényei elévülés
alá nem esnek.
Actus n o n facit reunt, nisl m e n s sit
r e a (lat.) a. m. a materiális tett alanyi bűnösség
nélkül büntetendő cselekményt nem képez. A bün- tető jognak ez az alapelve azonban a szoros érte
lemben vett kihágásokra nem alkalmazható.
A c u l e a t a (áUat), a hártyásszárnyú rovarok
(Hymenoptera) rendjének egyik alrendje. Az
idetartozó fajok nőstényeinek és dolgozóinak pot
rohúk végén a tojócső átalakulásából származó
fulánkjuk van, mely visszahúzható ós méregmi
riggyel áll kapcsolatban. Ide tartoznak a méhek,
darazsak, hangyák, felemásdarazsak (Heterogy nidae), díszdarazsak (Pompilidae) ós kaparódarazsak (Sphegidae). L. Hártyásszárnyuak.
A c u l e u s , 1. Fulánk.
Acumbre, spanyol bormórték = */8 arroba
= 2-02 liter.
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Acumincum (Acimincum, Acunum), római
telep Alsó-Pannoniában a Duna jobbpartján. Ptolemaios adata, hogy A. egy római légiónak volt
állomáshelye, úgy látszik, tévedésen alapszik. Kö
rülbelül a mai Szlankamen táján feküdt, bár
Fröhlich Róbert e helyen római tábornak nyomát
sem volt képes megtalálni. V. ö. Fröhlich R. érte
kezését az Archaeol. Ért. 1892.345 k. és 115 sk. Ik.
A c u p r e s s u r a (lat. «tunyomás»). A vérzéscsil
lapításnak az a módja, melynél a vérző eret a kö
rülötte levő szövetekbe szúrt fémtűvel s az erre
ráillesztett fonállal összenyomják.
A c u p u n c t u r a (lat. tű beszúrása). Sebészeti
vizsgáló és gyógyító eljárás. (Kórhatározás, véralvasztás, vérelvonás vagy csontforradás siette
tése céljából). Több tűvel végezve, a tűk egyrészét
a galvános villamáram negatív sarkával, másik
részét a pozitív sarkával köthetjük össze. A meg
indított áram a tű körül villamos bontást indít
meg. Ezt az eljárást hívjuk electropuncturánakHasználatos érdaganatok, anyajegyek stb. elsor
vasztására. L. Epilatio és Thermopenetratio.
A c u s t i c u s (nervus a,.), 1. Halló ideg.
A c u t , 1. Akut.
A c u t e t i g i s t i (lat.), példabeszéd, a. m. fején
találtad a szeget.
A^vin, 1. Aszvin.
A c y a n o b l e p s i a , I. Színlátás hibái.
A c y a n o p s i a , 1. Acianopszia.
A c y c l i c u s (nov.), 1. Aciklikus.
A. Cyr. növénynevek mellett Alexandrinus
Oyrillus nevének rövidítése.
Aczél, személynevek, 1. Atzél.
A. D . , a latin anno Domini rövidítése, a. m.
az úr évében, Krisztus születése után.
A. d. a. m. a dato (1. o.).
Ad (latin) a. m. -hoz -hez.
A d . , növénynevek mellett Adams M. P. nevé
nek rövidítése.
Ada, nagyk. Bács-Bodrog vm. zentai j.-ban, a
Tisza partján, (1900) 2166 házzal és 12,112 lak.
(közte 9979 magyar és 1977 szerb; 9559 róm. kat.,
1946 gör. kel. és 492 izrael.), kik főleg állat
tenyésztéssel és kertészettel foglalkoznak, de ipart
is űznek. Van takarékpénztára, közigazgatási
bankja, szerb földmivelők szövetkezete, köles,
tüzbizt. társasága, tégla- ós fedélcserépgyára,
mezőgazd. gépgyára, állami földmívesiskolája,
több közművelődési egyesülete, kórháza, gyógy
szertára ; vasúti és hajóállomása, posta- és távíróhivatala és telefonállomása. Főterén szülöttjének,
Szarvas Gábor nyelvésznek mellszobra. A Tisza
partjain prehisztorikus sirmezőre és egy tem
plomra akadtak. A. csak a török hódoltság végével
keletkezett s eredetileg Osztrova volt a neve; 1694
a Csernovics Arzénnel bejött szerbekkel népesült
be, 1702. a tiszai határőrvidéken katonai helység
lett; ennek feloszlatása után a kiváltságos tiszai
kerülethez tartozott, mely 1791. a tiszai koronakerülettéalakult.l848.kebeleztetettavármegyébe,
miután 1836. mezővárossá lett.
Ada (török), összetett helynevekben a. m. szi
get, pl. Ada-Kále.
Ad a b s u r d u m , 1. Abszurd. — Ad absurdum
deductio, 1. Apagóg bizonyítás.
Ada Christen, 1. Breden.

Amely szó Ac alatt nincs meg, Ab alatt keresendő!
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Adács, nagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban, (1900)
534 házzal és 3056 magyar lak.; híres dinnyetermesztéssel. Posta helyben, u. t. Vámosgyörk.
Adácsi, Bodiczky Jenő (1. o.) írói álneve.
Ad a c t a (lat.), az aktákhoz; valamely iratot
ad acta tenni, a. m. elintézettnek, letárgyaltnak
tekinteni.
Adad, a babilon-asszir panteonban a zivatar
istene.
A d s e q u a t (lat.) a. m. megfelelő, alkalmas.
A filozófiában A. jelzője képzeteinknek, ismere
teinknek ; az az ismeret v. képzet A., mely tárgyá
nak teljesen megfelel. L. Ismerettan és Kant.
Adag (gyógysz.). Az a mennyisége valamely
gyógyszernek, melyet gyógycélból egyszerre (pro
dosi) vagy egész napra (pro die) szokás rendelni.
A dosis medicinalis vagy média fölött használt
adagok némely erősen ható szernél mérgezőek is
lehetnek, s ezért dosis toxka a nevük, a legkisebb
halálos adag pedig dosis lethalis-nak neveztetik.
Ha bárkinek is az egész napra való adagot egy
szerre adják be, akkor ezt az adagot dosis totális
nak nevezik, mig ha elaprózva adják be, az egyes
kis adag neve dosis refrocta, tört adag. A gyógy
szernek baj nélkül beadható legnagyobb adagját
a gyógyszerkönyvek külön megjelölik: ez a hiva
talos dosis maximális. Az orvos az adagot gond
dal, individualizálva választja meg. A gyógy
szertani ismereteknek az adagolásra vonatkozó
összessége: dosologia v. posologia.
A d a g i a (lat.) a. m. példabeszédek, közmondá
sok : adagiarius,_ példabeszédgyüjtő; adagiőlogia,
példabeszéd-gyűjtemény.
A d a g i o (ol., ejtsd: adadzsó) a. m. kényelmesen,
a XVII. sz. eleje óta használatos zenei műszó,
mellyel a lassú időmértéket jelölik, ós pedig az
andante és largo (1. o.) közt levő időmértéket. Ka
marazenei és szimfonikus művekben az A. mint
önálló tétel is szerepel. A rövid A.-tételt adagiettonak nevezik. Mint tempó adagietto kevésbbó lassú,
mint az A.
Adagó fehér, olaszországi szőllőfajta. Hazánk
ban jelentéktelen mértékben termelik.
Adagoló asztal (mozgó,etető a.), a szerszámgé
peknél használt preventív biztonsági készülék,
hogy a munkás kezével adagoláskor gyorsan forgó
szerszámok közelébe ne érjen. Szecskavágó-, cser
vágó-, egyes textilipari gépeknél (pl. farkasoló,
verőgép, bálbontó stb.) a munkás az adagot egy
végtelen szalagalakú asztalra rakja, amely az ada
got (charge) a szerszám alá továbbítja. Ez által a
munkás keze a szerszámtól távol marad és így
nincs kitéve a csonkítás v. zúzódás veszélyének.
Ada Kále (Oj- Orsova), kis sziget a Dunában,
Orsovávalszemben,melyenkishelység és pusztulófélben levő erősség van. Lakói tiszta törökök és
mohammedánok, adó- és hadmentesek, dohány-,
szőllő-, rózsaművelósből, halászatból meg kiske
reskedésből élnek. A szerb-román-magyar hármas
határon, Herkulesfúrdő kiránduló helye. 1716. az
osztrákok a törököktől elvették; ez időből szárma
zik Mercy tábornok által emelt erődje is. 1738.
aug. 9. a törökök négyhavi ostrom után vissza
foglalták s ettől fogva birtokukban volt 1878 máj.
25-ig. Ekkor a berlini szerződés értelmében az
osztrák-magyar hadcsapat szállta meg, s azóta
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Magyarországhoz van csatolva, bár a kis sziget
és kevés török lakosságának politikai állása máig
sincs tisztázva. V. ö. : Karácson Imre, Századok,
1908. Kunos Ignác, A. K. és népe. Ung. Revue,
14. k., u.a. Török népdalok A.-ból. Akad. Ert. 1906.
Ada községi öblözet, Ada községnek a Tisza
mellett fekvő 600 kat. h.-nyi árterülete, melyet a
község 6 km. hosszú töltéssel véd az árvizek ellen.
Befektetett építés-tőkéje 204,627-62 K.
A d a k t y l i a (gör.), az uj jakveleszületett hiánya;
ellentétje a polydaktylia; mindkettőmint örök
lött baj is előfordul.
Adal (Adél), a keletafrikai partvidék ama ré
szének arab neve, mely a Bab el Mandeb-től a
Tadzsurrai-öbölig terjed. A part homokos ós sivár.
Meredek, szaggatott vulkáni hegységek váltakoz
nak puszta síksággal ós néhány termékeny, fűvel
benőtt hosszvölggyel. Anövényzet igen szegényes,
leggyakoribb itt a mirha. Az állatvilág az abeszsziniaival egyezik meg. A lakosok, az adelik vagy
ad-akilc, a rabló mohammedán danklaik egyik ága,
kik, mint pásztorkodó nép, az országot bebaran
golják és a Soába vezető karavánutat veszélyessé
teszik. Az országrész helységei között Ausza te
kinthető főhelynek.
Adalbert, 1. szent, tulaj donképeni neve Lnbicenszky Vojtzek gr. A magyarok egyik apostola.
Szül.Libicen, a Szlavonik-családból 955—58 között,
meghalt 997 ápr. 23. Magdeburgban Otrik ve
zetése alatt tanult, hol Adalbert érsek saját nevé
ről bérmálta A.-nek. Nem volt még harminc
esztendős, mikor II. Boleszláv a prágai püspöki
székre jelölte ki. Ő azonban csak azzal a kikö
téssel fogadta el a püspökséget, hogy hatalma le
gyen különféle rendkívüli intézkedéseket tenni a
meglazult erkölcsi fegyelem helyreállítására. De
ez minden buzgósága mellett sem sikerült s azért
abban keresett vigasztalást, hogy egy szomszéd
népnek apostolává legyen. Ez a szomszéd nép ele
ink, a magyarok voltak, kiknek vezéréhez, Gejzához több Ízben követeket küldött, kik őt buzdít
sák és neki segítsenek a kereszténység terjeszté
sében. Midőn pedig ebbeli hajlandóságát tapasz
talta, maga is bejött, úgy látszik, 994-ben.
Ugyanekkor több magyar úr is fölvette a ke
resztségét. Meddig maradt A. Esztergomban, nem
bizonyos; csak azt tudjuk, hogy Asztrikot itt
hagyta a kereszténység ápolására. Hazatérése
után egy szomorú esemény végképen kimerítette
türelmét püspöki hivatalában. Egy Wrsovocze
nemzetsógbeli előkelő hölgyet házasságtöréssel
vádoltak, melyet állítólag egy pappal követett el.
Az asszonynak ősi szokás szerint saját férje által
kellett volna kivégeztetnie. A.-et fellázította ez a
kegyetlenség s az asszonyt apácazárdába csukatta,
elrendelvén, hogy engedelme nélkül senki hozzá
ne bocsáttassák, a nő halálát kivánó úri családok
kal pedig bátran szembeszállott. De hasztalan; a
bűnös asszonyt a férj rokonai hatalmukba kerítet
ték s egy szolga által meggyilkoltatták. A. ezáltal
úgy emberi érzelmeiben, mint egyházfői tekinté
lyében mélyen megsértve érezvén magát, Bolesz
láv tiltakozása dacára ismét otthagyta székét és
Rómába, kedves kolostorába sietett. 998. Len
gyelországban találjuk őt Chrobri Boleszláv her
ceg udvarában. Innen kérdeztette meg a feje-
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delem útján a prágai udvart, visszafogadják-e őt a
csehek püspöküknek. A tagadó válasz után a pogány
poroszok megtérítésére indult, kik között vértanuhalálthalt. Holttestétalengyel herceg nagy összeg
gel kiváltotta és Gnesenben temettette el, honnan
Prágába vitték. A. a szerzője a Mres Boga bodzika
kezdetű lengyel éneknek, mely hajdan a lengye
lek csataindulója volt.
Irodalom. Vita Adalbert! auctore s. Brimone. Mon. Germ.
St. N. 596. (Ez életrajz irója, Querfurti Brúnó szintén meg
fordult hazánkban és belőle merítjük a Magyarországra vo
natkozó adatokat.) Kaindl: Zur Geseh. d. heil. Adalbert (Mittheil. d. Instituts für. österr. Gesch. 1898). Ujabban irtak
róla: Voigt H. G., Adalbert v. Prag, 1898; Brunn v. Querfurt, Stuttgart 1907; Karácsonyi János, Szt. Adalbert vé
delme, Budapest 1906.

2. A., 1018—1055-ig osztrák őrgróf, a Babenberg-családból, nőül birta Urseolo Ottó velen
cei dogénak leányát, Péter magyar király nő
vérét. Péter 1041. történt elűzetése után sógora
udvarában talált menedékhelyet. Ez okból Aba
Sámuel hadai 1042. Ausztriába törtek és Traismauer-nál megverték A. hadát. A.-nak fia, Lipót
viszont részt vett 1043. III. Henrik császár kísére
tében a hazánk ellen indított hadjáratban és ő
kapta hűbérül az ekkor Aba Sámueltől átenge
dett határterületből alakított új keleti őrgrófságot. Lipót azonban még 1043-ban elhalt, mire
A. lett az Ostmark hűbéres ura. Székhelyét Mölkből áttette Tullnba ós I. Endre magyar király
ellen Hainburg várából hadikészületeket tett.
Megh. 1055.
3. A., brémai és hamburgi érsek 1043—72., egy
szász gróf fia, a német császári ház rokona. Nagy
esze és rokonsága miatt igen nagy befolyása volt
III. Henrik császárra, de különösen nagy befolyást
gyakorolt Németországra IV. Henrik kiskorúsága
idején, kit arra a szerencsétlen hadjáratra is elkí
sért, melyet I. Endre magyar király viselt Béla ellen
s melyben Henrik Endre szövetségese volt. Befo
lyását túlságos hatalmaskodása miatt egyidőre
elvesztette, de ismét visszanyerte. V. ö. Grünhagen
Adalbert, Erzbischof von Bremen (Leipzig 1854.);
Noorden, Historische Vortráge (u. o. 1884).
4. A., 1111—1137. mainzi érsek, V. Henrik
császár kancellárja, kit 1111-ben Rómába elkísért,
hol urát II. Pasehalis elfogatására biztatta. Nem
sokára azonban átpártolt a pápai párthoz és kiát
kozta a császárt, mire a kúria legátusnak nevezte
öt ki (1118). Végre azonban ismét a császárhoz
közeledett ós ő eszelte ki azt a formulát, mely az
után a wornisi konkordátum alakjában (1122) az
invesztitúra-harcnak véget vetett. Mainz városa
hálával emlegeti A. nevét; ő tőle kapta 1118.
legfontosabb kiváltságos levelét. V. ö. Colbe, Erzb.
Adalbert I. von Mainz u. Heinrich V. 1872.
5. A. Henrik Vilmos, porosz herceg, Vilmosnak,
III. Frigyes Vilmos porosz király legifj. öccsének
és Mária Anna hessen-homburgi hercegnőnek fia,
szül. Berlinben 1811 okt. 29., megh. Karlsbadban
1873 jun. 6. Korán lépett katonai szolgálatba és
1840. már vezérőrnagy volt. Lelkes tengerész lé
tére 1826-tól kezdvenagyobb utazásokat tett. Bra
zíliai utazását Aus meinem Reisetagebuch 1842/43
című művében irta le (Berlin 1847). Jelentős még
a Denksehrift über die Bildung einer deutschen
Flotté e. műve (Potsdam 1848). 1854-ben a porosz
partvidék fővezére és a tengeri haderő admirálja
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lett. Résztvett a flottával az 1864-iki dán háború
ban. — Nőül birta Elszler Terézt (a hírneves Blszler Fanni táncosnő nővérét), kitől fia született:
Bamim Adalbert báró, ki Afrikában a Kék-Nílus
mellett fekvő Roseiresbenhalt meg 1860 jul. 12-én.
V. ö. Hartmann, Reise des Freiherrn Adalbert v.
Barnim durch Nordostafrika 1859—60. (Berlin
1863); Batsch (altengernagy), Admiral Prinz Adal
bert von Preussen, Ein Lebensbild (Berlin 1891).
6. A. Ferdinánd Berengár Viktor, porosz her
ceg, II. Vilmos német császár harmadik fia, szül.
1884 jul. 14. Haditengerészeti szolgálatba lépett
s ez idő szerint egy torpedónaszád parancsnoka.
Adalék (kohászat) segítségével az ércek egyné
mely alkotórészét fémöntvények, fémeskő v. kéneskő alakjában különválasztják, az anyagokat
lazítják, a salakképződést előmozdítják. Az A.
megválasztása az ércben levő idegen alkotórészek
természetétől függ. Van pörkölő, olvasztás
nál használt, fellengítö, lepároló ós végre ce
mentáló A.
Adalgisil, 1. Ansegisel.
Adalia, Tekke szandzsák fővárosa a török KisÁzsia déli partján, az A. öböl mellett, kis folyó
torkolatánál. Lakosságát 25,000-re becsülik, köz
tük 7000 görög s 18,000 török. Jó kikötője s
élénk ló- és ópületfakereskedóse van. A római
világból fónmaradt gyönyörű Hadrian-kapuja.
A várost az ókorban Attaleiának nevezték s
II. Attalus (Kr. e. 159—38), Pergamum királya
alapította. A keresztes háborúk idején mint át
kelőhely nagy szerepet vitt.
Adalin, kisk. Kolozs vm. almási j.-ban, (1900)
503 oláh lak.; u. p. Kisesküllő; u. t. Hidalmás.
Ádám (héberül: ember). A biblia szerint az
emberiség ősatyja. (Gen. 1.) A teremtés hatodik
napján alkotta Isten a maga képére «hímnek és
nőnek» (u. 0.). Míg egy másik variáció szerint
(Gen. 2.) Isten megteremtette Á.-ot a föld (Adamah)
porából és élő lelket lehelt beléje, majd álmot bo
csátott reá ós egyik oldalbordájából alkotta a nőt,
Évát. Lakóhelyük az Éden kertje volt az Euphrates és a Tigris összefolyásánál. Isten megtiltotta
nekik a Tudás- ós az Élet-fa gyümölcsének élve
zését, de a kígyó rábeszélésére Éva mégis evett a
Tudás fájáról és adott belőle férjének is. (Gen. 3.)
Isten ezért kikergette az emberpárt az Éden kert
jéből és megátkozta, hogy ezentúl arca verejtéké
vel keresse kenyerét. így lett az ember földmívelő. Az első bűnről szóló elbeszélésre alapította a
kereszténység tanát az eredendő bűnről. Á. terem
tését és történetét későbbi teológiai írások széles
legendakörrel vették körül. A kabbalában «A.
kadmon» az c<ősember»,vagyis égi ember, plátói ér
telemben az ember ideája, Isten közvetlen meg
nyilatkozása az ő összes tulajdonságaival egye
temben. — A képzőművészetben a kereszténység
első korától kezdve szerepel Á. Évával együtt.
Szarkofágokon, arany edényeken és a katakom
bák fali festményein nagyon sűrűn találkozunk
vele. Legtöbbnyire a bűnbeesést és az Édenből
való kiűzést ábrázolták. A középkorban gyakran
faragtak kőszobrokat Á. és Éváról a templomok
portálja számára. A XIV. sz.-ban sűrűn fordulnak
elő a zsidó könyvek illusztrációi között is. A
XV.—XVII. sz. nagy mesterei közül, akik e tár-
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gyat különböző művészi felfogással dolgozták fel,
kiemelkedtek a Van Byck /testvérek, Masaccio,
Ghiberti, Michel Angelo (A. és Éva teremtése
és a bűnbeesés, Róma), Raffael (Kiűzés a paradi
csomból, Róma), Pálma Vecchio, Dürer A. (Mad
rid), Cranach L. ós Jan Brueghel. A modern mű
vészetben Á. és Éva alkalmul szolgált a meztelen
emberi test ábrázolására. A festészet terén emlí
tendő Sehwind képe (Bécs), továbbá Cabanel Ki
űzés a paradicsomból (München) és Stuck Elve
szett paradicsoma. A szobrászat terén Hildebrand
müve (Lipcse), Barrias: Az első temetés (Á. és
Éva Ábel holttestével) és Eberlein tlz csopor
tos ciklusa. V. ö.: Büttner, Adam und Eva in
der bildenden Kunst bis Michelangelo (Leipzig
1889); Breymann, Adam und Eva in der Kunst
des christliehen Altertums (Wolfenb. 1893); Vollmer E., Ein deutscb.es Adambuch. Hamburg,
1908.
Ádám Géza, Kiss József (1. o.) írói álneve.
Adam, 1. A. de la Halle, francia vers- és ének
szerző (trouvére), szül. 1235 táján, megh. 1288
körül. Rendesen «le Bossu d'Axras»-nak (az arrasi
púpos) hivták. Artois grófot Nápolyba követte, itt
is halt meg. Lángelméje az u. n. misztériumok
korában az első világi színműveket vagy leg
alább párbeszédeket sugalta neki; e «jeu»-ket
nagyon megszerették hol idilli, hol gúnyos';hangjukért. Összes müveit Coussemaker adta ki (Lille
1879). V. ö. Guy H., Bibliographie crit. du trou
vére A. (Paris 1900).
2. A. le Roi, 1. Adenez.
Adam von Éremén (Adamus Bremensis), német
történetíró, Adalbert érsek 1068. kanonokká ne
vezte ki, megh. 1076 táján Brémában. Gestapontificum Hammabicrgensium e. müvében elbeszéli
a hamburg-brémai püspökség s későbbi érsekség
nek történetét és az É.-i népek (dánok, svédek,
norvégek) hittérítésót 788-tól egészen 1072-ig. A
3. könyve Adalbert érsekkel foglalkozik és köz
vetve III. és IV. Henrik császár korára is fontos.
A 4. könyve, melynek címe Descriptio insularum
Aquüonis,~Dáráa.-, Skandinávia- és Oroszországról
közöl fontos híreket. A. Sallustiust és több egy
házi írót iparkodott utánozni művében, mely arány
lag jó latinsággal van irva. A sorői kolostorban
föltalált kéziratot Vellejus (Vedel) A. S. adta ki első
ízben (Kopenhága 1579). A legjobb kiadást Lappenberg tette közzé (a Monumenta Germaniae VII.
kötetében 1846). Németre fordította Laurent (1850)
és újabban Wattenbach (1888). V. ö. Güníher:
A. von Bremen, der erste deutsche Geograph
(Prag 1894).
Adam, bajor festőcsalád, kiválóbb tagjai: 1. A.
Albrecht, szül. Nördlingenben 1786 ápr. 16., megh.
1862 aug. 28. 1809-től kezdve résztvett a XIX.
sz. első felének nagy háborúiban, és sok csatakép
ben, rajzban örökítette meg azok fő mozzanatait.
Napóleon hadseregével Oroszországban,Radetzkyval Olaszországban járt. A müncheni kir. palota
számára festette a borodinói csatát ábrázoló nagy
képet, I. Ferenc József király számára az olasz
hadjárat fő eseményeit. A győri, szőregi és te
mesvári csaták képeit is megfestette. Későbbi mű
veinél segítségére voltak fiai. Ezek : 2. A. Benno
1812—92); 3. A. Franz (szül. Milanóban 1815-,
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megh. 1886), ki atyjával Magyarországon is járt
ós több magyar tárgyú képet is festett (Komp a
Tiszán; Magyar lóvásár a Duna partján). Részt
vett az 1866. évi olasz és a francia-német hadjá
ratban. Sétalovaglás előtt című képe (1871) a bu
dapesti Szépművészeti Múzeumban van. — 4. A.
Eugen (szül. Münchenben 1817., megh. 1880.),
szintén több ízben járt Magyarországon. Csata
képeket ós különösen sok litográfiát készített. —
5. A. Emil, A. Benno fia, szül. Münchenben 1843.,
főleg ló- és lovasképmásokat festett, híres ver
senylovakat örökített meg. Ily képei vannak gr.
Festetich Tasziló birtokában is. AzA.-család mű vei kor- és hadtörténeti szempontból is igen be
cses források. V. ö. A. Albrecht, Aus dem Lében
eines Schlachtenmalers (Stuttgart 1886); Hol
land, Das Werk der Künstlerfamilie A. (Nürn
berg 1892).
Adam, 1. Charles Adólphe, francia zeneszerző,
Louis A.-nak, a kiválózenepedagógusnak (1758—
1848) fia, szül. 1803 jul. 24. Parisban, megh. u. o.
1856 máj. 3. Kitűnő orgonajátszó volt, de kisebb
zongoraművei, színházi betét-énekszámai emelték
népszerűségre. Első dalműve is (Péter és Katalin,
1 felv., a Vig-operában) tetszett; elegáns, kellemes
dallamait 1829-től 56-ig még 40 opera és 9 ballet
vitte szót a világba. Legnépszerűbbek ma is: A
lonjumeaui postás (1836), A nürnbergi baba (1853)
és Giralda (az új Psyche, 1853) víg operák és a
Gizela (1841) ballet. Egyházi zenéje is jó. Könyve:
Souvenirs d'un musicien, 2 kötet. (Életirója Pougin
Arthur, 1876).
2., A., Frederick, sir, angol tábornok, szül. 1784
jun. 17., megh. 1853 aug. 17. Résztvett a német
alföldi és egyiptomi hadjáratban, harcolt Szicíliá
ban (1806—11) és Spanyolországban (1812—13),
Waterloo mellett pedig (1815) ő vezette az utolsó
döntő támadást Napóleon gárdája ellen. 1824—
1832. a jóni szigetek lord-főbiztosa s 1832—1837.
Madras kormányzója volt.
3. Madame Adam, 1. Lamber Juliette.
4. A., Lucien, francia tudós és író, az ameri
kai és finn-tatár nyelvek kiváló ismerője, szül.
Nancyban, 1833 máj. 31. Jogot tanult Parisban,
hivatalban szolgált (1847—60) Cayenneben és
az.után több helyen, s 1863. elnöke lett a rennesi
Cour d'appellesnek. Nevezetesebb munkái: Do
l'harmonie des voyelles dans les langues ouraloaltaiques (Paris 1874); Du génre dans les diverses
langues (u. o. 1883). Azonkívül több könyvet és
értekezést írt az amerikai indus nyelvekről.
5. A., Paul, francia regényíró, szül. Parisban
1862 dec. 7. Apja III. Napóleon császári házának
postai igazgatója volt. Chair molle c. első regé
nyeért 1885. erkölcstelenség miatt perbe fogták, de
felmentették. 1889. részt vett a Boulanger-fóle moz
galomban. Les Volontés merveilleuses és L'Époque c. két sorozatba foglalt regényei: Soi (1886);
Le thó chez Miranda (1886, Moréas-val együtt,
ezzel állott a szimbolista irány élére); Robes rouges (1891); Le mystére des foules (1894, 2 köt.;
a vidéki boulangiata mozgalom rajza); L'année
de Clarisse (1896); La bataiUe d'ühde (1897);
Lettres de Malaisie (1897. a jövő kollektivista ál
lamának szatírája). Alaposabb tanulmányokon
épültek fel: La Forco (1899); újabb művei: L'En-
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fant d'Austerlitz (1901); La Ruse (1902); Basile
et Sophia, tört. regény (1906); Les Mouettes
(A sirályok) színmű (1906).
6. A., Róbert, angol építész, szül. Kirkcaldyben 1728., megh. Londonban 1792.1762-ben a ki
rály építőmestere, majd a parlament tagja lett.
Legnevezetesebb alkotásai közé tartozik az edin
burghi egyetem és Szt. György-templom. Iro
dalmi műve: The ruins of the Palace of emperor Diocletian at Spalato (London 1764). Fivéré
vel együtt adta ki The works in architecture (u. o.
1777—90).
A d a m , növénynevek mellett Adam Johann
Friedrich nevének rövidítése.
Ádám-alma, paradicsom-A. (növ., a zsidók köz
nyelvén eszrog), a Citrus Aurantium L. sinensis
(Gall) alfajának egy változata (deoumana [L.]
Bonavia). Gyümölcse jóillatú, tojásdad, körte
alakú. Aranyszínű héján egy v. több, kisebb v.
nagyobb behorpadás van, melyet a zsidók Éva
harapásának neveznek. A talmud állítása nyomán
ez a «tudásfa» gyümölcse, melybe első szüleink
Isten tilalma ellenére beleharaptak. Ezért zsidó
almának is nevezik, Mózes 3. könyve hadarfa
gyümölcse néven említi. A zsidók az őszi sátrak
ünnepén, pálmalevél, fűzfa- és mirtusz-ágakkal
bokrétába kötve, mint ünnepi bokrétát a reggeli
ájtatosságon, zsoltár éneklése közben kezökben
tartják. Hazájának Korfut, Olaszország délibb ré
szét és Szicíliát tartják, de inkább Ázsiából szár
mazik ós Európa déli részén csak meghonosított
termék. Az A.-nak éretlen, vastag ós cukorral el
készített héja citronát nevet visel. A nép a fér
fiak gégefőjének felső részét is A.-nak (németül),
magyarul ádámcsutkájának nevezi, mert ha
gyomány szerint a .tiltott almának egy darabja
vagy a csutkája Ádám gégéjében megakadt
s ez a csutka, tőle az emberiségre is átszár
mazott. (V. ö. Éva-almafa.) Az Á.-t s annak kü
lönféle rokon alakjait Amilbőd, Pumelo, Bambulimas, Jambole stb. is nevezik.
Adamas, a gyémánt ókori neve, annyit jelent,
mint legyőzhetetlen. L. Gyémánt.
Adamaua, az é. sz. 6 ós 11° közt fekvő ny.afrikai ország, amely most az angol Northern Ni
géria és a német Kamerun közt oszlik meg. Fel
színe gnájsz-síkság, amelyből több helyen tekinté
lyes magasságú gránit-hegyek merednek égnek :
a Binuetól É.-ra a Mandara-hegytömeg, D.-en a
Gendere-hegyek (3000 ni.). Főfolyója a Binue,
amely jobbról a Mao Kebbit és Gongolát, balról a
Farót veszi föl. Klímája forró és nedves, növény
zete trópusi. Főtermékei a rizs, kukorica, búza,
szezám, pamut, indigó, gyömbér. Szavannáin még
sok elefánt látható. A szárnyasokat és kecskéket
bőven tenyésztik. Lakói négerek ós pogányok.
Northern Nigeriában a rabszolgakereskedés már
meglehetősen el van fojtva. Egykori fővárosa Jola
angol területen van. 1824. Denham csak a hatá
ráig jutott; Barth 1851., Flegel 1879. és 1882. vol
tak az első európai utazók, kik behatoltak A.-ba.
V. ö. Passarge, A. (Berlin 1895).
Adamberger, Antonie, bécsi színésznő, szül.
1790 dec. 30. Bécsben, megh. u. o. 1867 dec. 25.
AHofburgtheatertragikájaés egyben naivája volt.
Jegyese, Korner Theodor (1. o.) darabjaiban ő ját
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szotta a főszerepeket. 1817. visszavonult a színpad
tól és Arneth J. C. (1. o.) numizmatikushoz ment
férjhez. V. ö. Jaden, Th. Korner u. seine Braut
(Dresd. 1896).
Ádám-csutka, 1. Ádám-alma.
Adamello, hegycsoport Tirol és Olaszország ha
tárán, kilenc csúccsal, melyek közt a Presanella
(3564 m.) és az A. (3554 m.) a legmagasabbak; az
Ortlertől a Tonalhágó (1876 m.) választja el. Payer
mászta meg s kutatta át először 1864-ben.
Ádámelőttiek (praeadamiták), Peyrére Izsák
1655-ben Amsterdamban kiadott könyvében a
szemitákat Ádám és Éva előtt élt ősöktől származ
tatja.
kdkmisdva.(ezel6ttAdamócz-Kis-Birócz),kisk.
Trencsén vm. trencséni j.-ban, (1900) 430 tót lak.;
kastéllyal; u. p. és u. t. Melcsicz.
Adam-íéle motor, 1. Gázmotor.
Ádámfölde, kisk. Sáros vm. kisszebeni j.-ban,
(1900) 156 tót lak.; u. p. Ternye, u. t. Raszlavicza.
Ádám hídja (ang. Adam's Bridge), széles ho
mokzátony, mely Ceylon szigetétől az indiai par
ton fekvő Ramisszeram szigetkóhez vonul s a
Manaar öblöt északról elzárja. A laza homok itt
sziklás altalajon fekszik, de a monszun mindig
másként helyezi el. V. ö. Walther J., Die Adamsbrücke und die Korallenriffe der Palksstrasse
(Gotha 1890).
Ádám, hol vagy? A bibliából (Mózes első
könyve) vett szállóige.
Adamia Wallich (növ.), 1. Dichroa.
Adamin (4sv.), bázikus arzéniát, ZnAs04(ZnOH),
apró rombosrendszerü kristályokban. Többnyire
mézsárgaszinü, átlátszó, üvegfényű; karca fehér.
A Cap Garonneról való (Hyóre mellett Francia
országban) CoO-tól rózsaszínű vagy CuO-tól zöld.
Egyéb termőhelye: Laurion régi ezüstbányái,
Chanarcillo Chilében, limonit ós termésezüsttel
együtt.
Adamiták, 1. a régiek. A II—IV. sz.-ban élő
gnosztikus felekezet. Állítólagos szervezője Prodicus, Carpocrates tanítványa Kr. u. 120. Nevét rész
ben az Ádám mint egyik legfőbb Aeon (szellem)
iránt érzett tiszteletüktől vette, részben onnan,hogy
a paradicsomi ártatlanságot vissza akarván állí
tani, minden nemi közeledést tiltottak tanításuk
ban, az isteni tiszteleteken pedig mezítelenül je
lentek meg. — 2. A., az újabbak. E felekezet alapí
tója egy Picard nevű francia 1400 körül. Szerintük
teljesen szakítani kell az egyház tanításával.
Szülő ós gyermek, rokon stb. egymással testileg
érintkezhetnek. Házasság nincs, az asszony közös.
Mezítelenül kell járni. Keresztség sincs. A vagyon
közös. Csehországban a XVI., sőt a XVII. sz.-ban
nagyon el voltak terjedve.
Adamkiewicz, Albert, idegorvos, bécsi egye
temi tanár, szül. Zerkowban, Posen tartományban,
1850 aug. 11. Königsbergben és Boroszlóban ta
nult, majd Berlinben és Krakóban tanított; 1891
óta bécsi egyetemi tanár. A. több száz mono
gráfiát és tíz önálló könyvet írt, melyek az élet
tan és idegkórtan körébe vágnak. Beható tanul
mányokat írt a rák gyógyításáról és annak oko
zójáról.
Adamklisszi, kisk. a Dobrudzsában, melynek
közelében újabban egy, alkalmasint Traján római

Ádámos

— 81 —

Adams

császártól származó, hatalmas méretekben épített 1892); Massachusetts, its historians and its history
s jó karban levő dombormű-rajzokkal ékesített (u. o. 1893).
emlékműre bukkantak. Az emlékművel és felira
3. A., Charles KendaU, északamerikai történet
taival legelőször Tocilescu S. gróf, Benndorf 0. író, szül. Derbyben 1835 jan. 24. 1867 óta a
ós Niemann G. foglalkozott (Das Monument von michigani egyetemen a történelem tanára. Kivá
A., Tropaeum Traiani, Bécs 1895). Cichorius, lóbb művei: Democracy and monarchy in Francé
Die Reliefs des Denkmals von A. (Leipz. 1896). (New-York 1874, németül Stuttg. 1875); The
Hazai íróink közül Finály G. és Téglás G. szól relations of higher education to national prosperity
tak a kérdéshez (Archaeolog. Ért. 17. évf. 1897 (1877); Manuál of historical literature (3. kiad.
és 1904).
1889); Christopher Columbus (1892).
Ádámos, kisk. Kisküküllő vm. dicsöszentmár4. A., Herbert Baxter, amerikai történetíró, szül.
toni j.-ban, (1900) 1587 magyar ós oláh lak., búza-, Amherst mellett (Massachusetts) 1850 ápr. 16.
rozs-, kukorica-, bor-, gyümölcstermesztéssel ós 1882 óta Baltimoreban a Hopkins-egyetemen a
baromfitenyésztéssel. Van előlegegyesülete m. történelem tanára. Művei: The Germanie origin of
szöv. Gör.-kel. fatemploma 1797-ből való, csúcs the New-Bngland towns; Saxon tithing-men in
íves unit. templomának mennyezetét 1526. év America; Norman constables in America (össze
számmal jelölt festmények díszítik, melyeket gyűjtve : John Hopkins University studles in his
1694-ben restauráltak. V. ö.: Forster-Gerecze, torical and political science (Baltimore 1882—86,
Műemlékek II. 1848. a nemzetőrök szétverték 4 kötet); Contributions to the educational history
itt a felkelő oláhokat. Posta- és telefonhivatal, of the United States; The study of history in
vasúti állomása Á.-Dombo.
American colleges and universities (1887); JefferA d a m o v . , növénynevek mellett Adamovié son and higher education in Virginia; History
of cooperation in the United States (1888) stb.
Lujo (1. 0.) nevének rövidítése.
5. A., John, az ószakamerikai Egyesült-Álla
Adamovec, adók. Zágráb vm. szentivánzelinai
j.-ban, (1900) 800 horvát-szerb lak.; u. p. és t. Ses- mok második elnöke, szül. Braintreeben, Mas
sachusetts államban, 1735 okt. 19-én, megh. 1826
vete.
Adamovié Lujo, hírneves florista ós növény- jul. 4. Miután irataiban a gyarmatok jogait védel
geográfus, szül. 1865 jul. 31. Raguzában. Tíz évig mezte, tagja lett az 1774-iki első philadelphiai
belgrádi gimnáziumi tanár, majd öt évig 11. o. a kongresszusnak sjelentékeny része volt az 1776
botanika egyetemi tanára és a botanikus kert igaz július 4-iki függetlenségi nyilatkozatban. Mint
gatója volt. 1905. e tisztségeitől megvált és azóta a kongresszus meghatalmazottja Parisban járt
a bocsi egyetemen mint a növénygeográfia ma 1778/79-ben; azután Hollandiában volt követ. 1782.
gántanára működik. A. a balkáni flóra egyik leg újra Parisba jött, ahol Franklin, Jefferson, Jay
alaposabb ismerője. Főbb müvei: Beitráge z. és Laurens közreműködésével az 1783 szept. 3-iki
Flóra v. Altserbien und Mazedonien (Denkschrif- békét megkötötte Angolországgal. 1785—88. lon
ten der Wiener Akad. der Wissensch., 1903); doni követ volt s visszatérte után nyolc éven át a
DiePflanzengeografische Stellungund Gliederung köztársaság alelnöke Washington oldalán. 1797.
der Balkanhalbinsel (u. 0. 1906); Die Vegeta- a köztársaság elnöke lett, 1801 Jefferson-nsX
tionsverhaltnisse der Balkanlánder (Leipzig 1909, szemben megbukott. Iratai közül különösen kiemeaz Engler-Drude szerkesztésében megjelenő Vege !endő a Defence of the constitution and governtation der Erde c. vállalat önálló kötete.) Az utóbbi ment of the United States (1787, 3 köt.). Összes
mű a Balkán-félsziget növényzetének ismeretében műveit (köztük leveleit ós emlékiratát) unokája,
alapvető kútforrás és a magyar flóra ismeretéhez A. Charles Francis adta ki (New-York ós Boston,
1851—56., 12 köt. és újabban). V. ö.: ./. Q. és
is becses adatokat szolgáltat.
C. F. Adams, Life of John A. (Bőst. 1871, 2 k.),
Adamovics Vilma, 1. Wölfling Lipót.
Adams, város az ószakamerikai Massachusetts Morse, John A. (u. o. 1884). Chamberlain, John
állam Berkshire grófságában (1900) 11,134 lak., A. (u. o. 1898).
gyapot- és papírgyárakkal.
6. A., John Quincy, az Egyesült-Államok hato
Adams (ejtsd: eddemsz), l. Cliarles Francis, dik elnöke, az előbbinek fia, szül. Braintreeben
északamerikai államférfiú, A. John Quincy (l. 6. 1767 jul. 11., megh. 1848 febr. 23. 1794. hágai,
A.) fia, szül. Bostonban 1807 aug. 18., megh. 1797. pedig berlini követ lett. Jefferson elnöksége
New-Yorkban 1886 november 21. 1861-ben lon alatt visszahívták. 1803. a szenátusba választot
doni követté nevezték ki. A polgárháború alatt ták s 1809-ben pétervári követ lett. 1817. kül
(1861—65) sikerült megakadályoznia a szaka ügyi államtitkárrá tették. 1825-ben a köztársaság
dást Angolország és az Egyesült-Államok között. elnökévé választották. V. ö.: C. F. Adams •• Diary
1871—72. tagja volt a genfi bizottságnak, mely of John Quincy, (Philad. 1874—77). Életrajzát
az Alabama-viszályt elintézte. Kiadta nagyapja megírta Seward (New-Y"ork 1853) és Stoddard
hátrahagyott iratait (1.5. A.). V. ö. Charles Francis (u. o. 1887).
A., by his son. (Boston 1900).
7. A., John Couch, csillagász, szül. Laneastben
2. A., Charles Francis, közgazdasági és politi Launceston mellett Comwallisban, 1819 jun. 5.,
kai író, az előbbinek fia, szül. 1835 máj. 27. Bos megh. 1892 jan. 20. Előbb mezőgazdasággal fog
tonban. 1890-ig az Union-Paciflc vasúttársaság lalkozott, aztán Cambridgeban tanult; 1858. a
elnöke volt. Megírta apjának életrajzát, továbbá cambridgei egyetemen a csillagászat tanára lett.
Railroads, their origin and problems (New-York Az Uranus bolygó mozgásában észlelt rendellenes
1878); Life of Richárd H. Dana (u. o. 1890); ségekből már Le verrier előtt kiszámította egy addig
Three episodes of Massachusetts history (u. o. ismeretlen új bolygó pályáját és tömegét, mely
Héoai Kmgy I*&oiil«ma. I. hűL
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bolygó felfedezése után a Neptun nevet kapta.
Dolgozatai: An explanation of the observed irregularities in the motion of Uranus (Meni. Astron.
Soc. 1847. Vol. XVI); Lectures on hmar theory
(London 1900) A. a londoni Royal-Soc. tagja és
az Astronomical Soc. elnöke volt.
8. A., John Quincy, osztrák festő, szül. Bécsben
1874.Bécsben és Parisban tanult. Arcképeken kívül
többnyire hollandi tárgyú genreképeivel aratott
sikereket. Ilyenek: Halotti imádság Volendamban
(1903); Sok szomorúságon keresztül jutunk Isten
országába (1905) stb.
9. A., Sámuel, amerikai államférfiú, szül. Bos
tonban 1722 szept. 27., megh. Bostonban 1803
okt. 2. Kereskedő volt, majd a törvényhozó tes
tület tagja lett Massachusettsben (1765), mely
minőségben minduntalan kikelt Anglia nyomasztó
fenhatósága ellen. A kongresszusban (1774) a
függetlenség mellett szavazott. 1789—97-ig Massachusetts kormányzója volt. V. ö.: Wels, Life
and public services of Sámuel A. (Bőst. 1865, 3
köt.); Morse, Sámuel A. (u. o. 1884); Biosmer,
Life of S. A. (Boston 1885).
A d a m s i a (áiiat), a tengeri anemonék egyik
neme, 1. Tengeri anemone.
Adamsit (ásv.), zöldes fekete fajtája a muszkovit-csillámnak Angliából.
Adams Pik (Samanella), szent hegy Cejlon
szigetén, 2260 ni. magas; csúcsán egy T45 m.
hosszú, 0'5 ni. széles ós 0-05 m. mély mélyedéssel,
melyet Buddha (a hinduk Siva, a mohammedánok
Ádám) lábnyomának tartanak; az egész lábnyom
drágakövekkel van körülfoglalva s ernyővel el
látva. B szentélyhez India minden részéből elza
rándokolnak.
Adams-sajtó, 1. Tégelyes sajtó.
Adams-Stokes-fóle tünetcsoport, ritka kór
forma, melyre nézve jellemző, hogy a beteg pul
zusa állandóan ritka (14 —58 pulzus percenként),
időnként rohamszerüleg kimarad ós a beteg olyan
kor elájul, hosszabb-rövidebb időre eszméletét
veszti, sőt néha rángató görcsök is meglepik.
Nem egységes betegség ez, csupán tünetcsoport,
mert részben a szívben, részben az erekben vagy
az agy bizonyos részeiben találtak az ilyen tüne
tek közt elhaltaknál kóros elváltozást, másrészt
pedig többféle kórokozó tényező idézheti elő (így
sziíilis, iszákosság, megrögzött nikotinmórgezés,
fertőző bajok és mérgezések is).
Adamsthal (csehül Adamov), falu az osztrák
brünni kerületbon, a Zwittawa mellett, vasúti állo
mással, (i9oo) 792 lak. Közelében van a 310 m.
hosszú Bejciskala mészbarlang, továbbá a Macocha
meredek sziklafalaktól körülzárt hegyszakadék
(174 ni. hosszú, 75 m. szóles és 136 m. mély)
fenekén egy tóval. Ujabban prehisztorikus lele
tekre akadtak benne.
Adana, 1. Török vilajet DK.-i Kis-Ázsiában,
a régi Cilicia campestri s, 422,400 lak., területe
39,900 km2. — 2. A., az ilyennovű vilajet fővárosa,
a Szeihun mellett, gyümölcsösök közt, 60,000 lak.,
a Taurus alján a tengertől 50 km.-re. Lakói fával,
szezámmal, búzával, gyapjúval, pamuttal, gubacscsal, pisztáciával és yasnemüekkel kereskednek.
Árúmogállóhely Kis-Ázsia ós Szíria közt. Az 1909.
kitört lázadás alkalmával a mohammedánok több
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ezer örmény keresztényt legyilkoltak A. városban
és a vilajetben.
Ad a n a l ó g i á i n (lat.) a. m. valaminek mintá
jára, példájára.
Ádánd, lüsközség Somogy vm. tabi j.-ban,
(i9oo) 1503 magyar lakossal, postával, táviróhivatallal, vasúti állomással. Van gyógyszertára,
segítő egyesülete, gőzmalma.
Adangbe, helység Togóban (Ny.-Afrika), a Hahó
folyó mellett, 7—8000 lak.
A d a n s . , növénynevek mellett Michel Adanson
(1. o.) nevének rövidítése.
Adanson (ejtsd: adanszon), Micliel, francia bota
nikus és zoológus, szül. Provence Aix városában
1727 ápr. 7., megh. Parisban 1806 aug. 3. A Kanári
szigeteken s a franciák szenegálmelléki gyarma
tán 14 évig tartózkodván, kutatásai és gyűjtései
révén vergődött hírnévre. A párisi tud. akadémiá
nak tagja volt. Művei: Histoire naturelle du Sénégal (Paris 1757, németre ford. Martini, Branden
burg 1773 ós Schreber, Leipz. 1773); Faniilles
des plantes s újonan átdolgozva Méthode nouvelle pour apprendre á connaitre les ditférentes
familles des plantes (Paris 1763, két köt.). Ebben
a nem jól sikerült rendszerén kívül számos új föl
fedezés jelent meg. írt alapos monográfiákat is,
nevezetesen a majomkenyér-fáról, melyet Linné
az ő emlékére Adansoniá-nak nevezett, az Oscillatoriák-röl. 1751-ben ő ismertette meg először a
sajgató harcsát (Malapterurus electricus) s villa
mos ütéseit már a leideni palackkal hasonlította
össze és ő utalt először a tengerparti eltolódásokra.
Halála után jelentek meg Cours d'histoire naturelle
fait en 1772 (kiadta Payer, Paris 1844—1845, 2
köt.), Histoire de la botanique et plán des familles
naturelles des plantes (kiadták Adanson A. és
Payer, 2. kiad. Paris 1864).
A d a n s o n i a L. (nov., majonikenyérfa), a Bombacaceae-cs&lád génusza, egy faja Afrika szavan
náinak hatalmas fája, ez az A. digitata L. (baobab).
Törzse alacsony, de a legvastagabbak közé tartozik
a növényországban. Több ezeréves lehet. Levele
ujjasán összetett. Termése hosszas, kerülékes,
fás héjú, fel nem nyíló, 45 cm. hosszú, 11—12
cm. vastag. Rekeszeit a magvak körül keményítő
tartalmú, ehető pép tölti ki. Afrika leghasznosabb
honos fája, Indiában ós Délamerikában is tenyész
tik. Dinnyéhez hasonló gyümölcsének bele üdítő,
szomjuságoltó táplálék. Aszalva is élvezik. A
majom is megeszi. Gyümölcshéjának hamujából
pálmaolajjal szappant főznek. Fáj a puha és könnyű,
a négerek járóműveket készítenek a törzsből.
A nagyon szívós háncs kötelek és papír készíté
sére szolgáltat anyagot. Az A. madagaseariensis
Baill. és még 2 faj Madagaszkáron él, az A.
Gregorii F. v. Mull. pedig Ausztrália északi ré
szében. Gyümölcsének savanyú bele után Ugorkafának nevezik.
Adapció (lat.), elmemű átvétele, átdolgozása
oly módon, hogy a létesített új mű a régihez
képest önálló munka jellegét ölti fel. L. Szerzői jog.
Adaptáció, adaptálás a. m. átalakítás, hozzá
illesztés. Biológiai értelemben a. ni. alkalmaz
kodás (1. o.).
Ad Aquas római fürdőhely Dáciában ,a Sarmizegethuzából (Várhely) Apulumba (Gyulafehérvár)
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vezető úton ; valószínűleg a Sztrigy partján fekvő
Kis-Kalánnál, ahol tényleg gyógyhatású források
vannak s föliratok, valamint épületmaradványok
kerültek napfényre.
Adar, a babiloni panteonban a harc és a va
dászat istene.
Adar, a héberek tizenkettedik hónapja, ha a
hónapokat a márciusi holdújságtól számítjuk.
A. séni vagy ve-adar a tizenliarmadik hónap,
amelyet minden 19 évben hétszer kell közbctoldani a nap- és holdév közötti különbözet kiegyen
lítésére. A. 13-án van az Eszter böjtje, 14-én pedig
a purim ünnepe.
Adara, a Nagy kutya csillagkép egyik csillaga.
Adare, Gap (ejtsd: edér), a Viktóriaföld ÉK.-i
csúcsa a d. sz. 71° 18' és k. h. 171° alatt. Az angol
antarktikus expedíció Borchgrevink (1. o.) alatt
1899. itt telelt.
Ad a r m a (lat.) a. m. fegyverre, dologra!
Adarme, Dólamerikában még ma is járó régebb
spanyol súlymérték arany-ezüstre. 1 A. = 17972 g.
Adás (kohászat), az a mennyisége az olvasztóba
feladott anyagnak, amely az elegyrakásból egy
szerre kerül feladásra. Megkülönböztetünk elegyés tüzelő A.-t. Az elegyaclásokat teknőkben, a
tüzelőadásokat pedig kosarakban, különítve ad
ják fel, melyeknek száma már előre meg van ha
tározva. Más eljárás szerint minden egyes A.-t
előbb tizedes súlymérőn megmázsálva, a tüzelő
anyagot pedig vascsillókben töltik fel. A feladott
A.-ok súlyát és számát mindkét esetben külön e
célra rendelt táblára feljegyzik.
Adasevci, politikai és adókozség Szerem vm. sidi
j.-ban, (1900) 2428 horvát-szerb lakossal, szerb
mezőgazd. szövetkezettel; u. p. és u. t. Sid.
Adások bukása, siilyedése (kohászat). Szabá
lyos tolyamatú olvasztásnál az adások egyenlete
sen és folytonosan sülyednek; nem szabályos az
olvasztás, ha az adások koronkint megakadnak,
és azután egyszerre nagyobb mélységre sülyed
nek, minek az az oka, hogy az olvasztó belső
falára meg nem olvadt anyagok tapadtak, melyek
az egyenletes sülyedést akadályozzák és az ol
vadó övben zavarokat okoznak.
Adásvétel (em tio-venditio), szerződés, amelynél
fogva az eladó az eladott tárgyat — árut — a
vevőre átruházni, a vevő pedig annak fejében a
megállapított vételárat megfizetni tartozik. Árú
lehet minden dolog (ingó és ingatlan) és elidege
níthető jog is (pl. kölcsönkövetelés). Előbbi eset
ben az eladó a dolog tulajdonjogát tartozik átru
házni a vevőre, az utóbbi esetben neki a jogot
engedményezni köteles. Sőt eladás tárgya lehet
bármely más vagyonértékű gazdasági jószág is /pl.
ujságvállalat, üzlet, vevőkör, ipari titok stb.) Árú
lehet olyan dolog v. jog is, amelyet a felek mint
az eladáskor még meg nem levőt tesznek vétel
tárgyává. (L. Szerencse-szerződéseké) Az árú lehet
az eladáskor az eladó sajátja, de lehet másé is.
A puszta eladás még nem átruházása a dolognak,
hanem csak kötelezettségvállalás erre az átruhá
zásra ; ha az eladó kellő időben nem tudja szállí
tani az eladott idegen dolgot: a vétel nemteljesitéso miatt kártérítéssel tartozik. A vételárnak
rendszerint készpénzben kell állania. Lehetnek
emellett egyéb szolgáltatások is kikötve, de ha

ezeknek az értéke a vótolár felét teszi ki, vagy
ennél is többet: úgy ez már csereszerződés. Az
A. létrejött, mihelyt a telek az árúra és a vétel
árra nézve megegyeztek. Az árú átadása, a vételár
megfizetése már nem szükséges az A. megköté
séhez, hanem a szerződés teljesítéséhez tartozik.
Az A. alakszerűséghez kötve nincsen; foglaló, v.
írásbeli szerződés csak akkor szükséges, ha a
felek a szerződést ettől tették függővé. Ingatlant
is lehet szóbelileg eladni, s a vevő a szóbeli szer
ződés alapján is követelheti az eladótól a bekebe
lezési engedély kiadását. Az A.-ek nagy részét a
szolgáltatások közvetlen kicserélése útján kötik
meg (készpénz-vétel). Más megállapodás hiányá
ban az eladó az árut csak a vételár ellenében tar
tozik átadni, a vevő pedig a vételárat csak az árú
átadása ellenében megfizetni. Ha a vevő eiőre
köteles fizetni a vételárt: előfizetésről beszélünk;
ha pedig a vételár az árú átvétele után bizonyos
idő múlva fizetendő, hitelezési vételről. A keres
kedelmi A. a kereskedelmi jog szigorúbb szabályai
alatt áll. (187ó : XXXVII. t.-c. 336-367. §§-ai.)
A kereskedelmi forgalomban a vételnek külö
nös neme a helykülönbség melletti vélel (hely
közi, distanc-vétel), amelynél az eladó átadási kö
telezettségének azáltal tesz eleget, hogy az árut
a vevőhöz való fuvarozás végett (közvetlenül a
fuvarozónál vagy közvetve szállítmányozó útján)
feladja. Az eladott dolog hasznai és terhei, ha a
felek mást nem határoztak, az átadás időpontjától
fogva a vevőt illetik. Az átadás időpontja irányadó
rendszerint a dolog kárveszélyének viselésére
nézve is; ha a dologban az átadásig kár esik,
amelynek előidézésében sem az eladó, sem a vevő
nem vétkes : ez az eladó kára ; az átadás után a
dologban véletlenül esett kár azonban már a vevő
kára. A kárveszély még az átadás előtt is átszáll
a vevőre, ha a vevő átvételi késedelemben van,
vagyis, ha az eladó neki az árut a szerződés értel
mében felajánlotta és ő az átvételt jogos ok nél
kül megtagadta. Ha ilyenkor éri baj az árut, noha
az árú még az eladónál van is, az már a vevő
kára, aki a vételárat megfizetni köteles, habár az
árut meg nem kapta. Helyközi vétel esetében a
véletlen kár veszélye már a feladással a vevőre
hárul át. Az A. folytán az eladó a vevőnek szava
tossággal (l.o.) tartozik. Az A.-t meg lehet kötni
megtekintésre vagy próbára, amikor is a vevőnek
szabadságában áll az árut tetszése szerint elfo
gadni vagy el nem fogadui (de erre nézve a meg
állapított vagy szokásos határidőben nyilatkozni
tartozik): lehet megkötni mustra (próba) szerint,
amikor az eladó a mustrának megfelelő árut kö
teles szállítani. Ki lehet kötni a visszalépés jogát
úgy a vevő mint az eladó részére (feltételesen is,
ha pl. az eladó jobb vevő fentartása mellett köti
a szerződést). Részletügyletnek (1. o.) nevezzük azt
az A.-t, amelynél a vevő a vételárat részletfizeté
sek mellett törleszti. L. még Elővásárlási jog
és Visszavásárlási jog.
Adásztevel.nagyk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
(i9oo) 1472niagy. lak.; u.p. Tapolczafö, u. t. Uyimót.
A d a t o (lat.) a. m. kelettől v. kelet után. Kü
lönösen váltókon a lejáratnak olyan kitétele,
amely a váltó lejáratát a váltó keltezésétől szá
mított bizonyos időben, napokban, hetekben, hó6*
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napokban, negyed-, fél- vagy egész években álla szomjazást sokáig birja. Húsát a beduinok eszik.
L. Antilópok.
pítja meg. L. Lejárat és Váltó.
A d d e n d a (lat.) a. m. függelék, pótlék, mel
Ad a u d i e n d u u i v e r b u m (lat.) a. ni. a szó
meghallására; ez a szólásmód abban az értelem léklet.
Adderley, Charles Boim/er, 1. Norton.
ben jött használatba, hogy a felsőbbség maga elé
Addíció (lat.), összeadás, összegezés. A kémiá
idézi s megrója alárendeltjeit azokért a mulasz
tásokért vagy helytelenségekért, melyeket elkövet ban olyan átalakulás, melyben két vagy több test
tek. Ad audiendum verbum regium, a király elé egyesüléséből valamely vegyület egyetlen mole
kulája keletkezik.
idézés hasonló célból. L. Audiencia.
Addicionális (lat.), kiegészítő, pótló. A. akta,
Ádáz, ádázó fű, ádázó bürök, ebzeller, kutya
1815-iki francia póttörvény, mellyel Napóleon,
petrezselyem (nov.), 1. Aethusa.
Ad b e n e p l a c i t u m (lat.) a. m. tetszés szerint. Elba szigetéről való visszatérte után, a császár
Ad b e s t i a s (lat. a. m. «a vadállatokhoz*), az ság alkotmányát módosította.
A d d i c t i o in d i e m (lat.), a római jogban a
ókorban halálos büntetés, melynek értelmében az
elitéltet a vadállatok közé vetették. A gladiáto jobb vevő fentartásával való vétel. L. Adásvétel.
rokra is alkalmazták, akik pénzért viaskodtak a
Ad d i e s v i t a e (lat.) a. m. élethossziglan.
vadállatokkal s azért bestiariinak neveztettek.
Addi-Grat, város, 1. Agamé.
Addington (ensd.- eddingtn), Henry, 1. Sidmouth.
A. D C . növénynevek mellett Alphonse De CanA d d i o (ol.) a. m. Isten veled, franc, adieu.
dolle (1. o.) nevének rövidítése.
A d d i r i t u r a , 1. Adrittura.
Ad c a l e n d a s g r a e c a s (lat.) a. m. a göróg
Addison (ejtsd: edizu),l. Joseph, angol tudós, költő
kalendák napján, azaz: soha napján (mivel a görög
naptárban nincsenek kalendák, mint a rómaiban). és államférfi, szül. Milstonban (Wiltshire) 1672
Augusztus császár szokta volt mondani hanyag máj. 1., megh. 1719 jun. 17. Oxfordban teológiát
tanult s már akkor kitüntette magát a latin
fizetőkre.
A d c i t a t i o (lat.), harmadik személy bele vonása verselésben. Montague kincstári kancellár és lord
Soniers segítségévei évi 300 font ösztöndijat
a perbe a felek egyike által. L. Perbehívás.
A d d . , rövidítése annak: addatur (lat.) a. m. adas kapva politikai kiképzésére, beutazta Franciasék hozzá; adde a. m. add, tedd hozzá (recipéken). és Olaszországot. Vilmos király halála után e tá
Adda (lat. Addua), a Pó bal mellékfolyója, a mogatást elvesztette ugyan, de jelentékeny hír
bormiói-nyeregD.-i oldalán, Ny.-raaz Ortler-csúes- névre tett szert a blenheimi csatáról írott köl
tól ered. Forrásai Bormiónál 1221 m. magasban teményével, The Campaign (1704); hely. állam
egyesülnek. Innen D. felé folyik Tiranónak, majd titkárra s a közigazgatási biróság elnökévé ne
Ny.-nak fordulva, átfolyik a Como-tavon, a Lago vezték ki. Steellel együtt alapította a magas er
di Leccón, a L. di Garlatén és a L. di Olginatén, kölcsi színvonalú Tatler c. folyóiratot, melynek
végül a lombardi síkon; Cremona felett a Póba folytatása a Spectator lett. Cato című, poli
ömlik; hossza 298 km.; 124 km.-nyire hajózható. tikai célzásokkal teli tragédiáját 1713. a kor
Adda Kálmán, geológus, szül. Borcsányban társak nagy tetszése mellett adták elő. Dolgozott
(Trencsén) 1862 jul. 30., megh. Pozsonyban 1901 ugyanekkor a Guardian c. politikai folyóiratba,
jun. 26. Előbb tanársegéd volt a selmeczi aka meg a Whig Examinor-be. Sunderland alkirálydémián, 1893. a földtani intézetben alkalmazták, lyal 1714. mint titkár ment Írországba, s 1716.
hol osztalygeológus lett. Művei: Geológiai ta nőül vette az özvegy Warwick grófhét. 1717.
nulmányok Krassó-Szörényben (Földtani Intézet Sunderland kormányában állapititkár lett, de
1895-iki jelentésében); Petroleumkutatcisok Zem 1718. betegség miatt leköszönt s attól fogva csakis
plén és Sáros vármegyében (u. o. XIII. Évk. 1900). tudományos munkálkodásnak élt. A. iratait keresz
Megírta továbbá Szolnok-Doboka vármegye geoló tény felfogás lengi át. Evidence of the Christian
giai ismertetését a vm.millenniumi monográfiájá Religion c. munkája 1721-től fogva több kiadást
ban. V. ö. Pethő Gyula, Emlékezés A. K.-ról. (Földt. ért(utoljára 1853—55,6 köt)* Tanulmányai, Essays,
újabban összegyűjtve 1863. jelentek meg London
Közlönyben 1902.).
ban. Verses művei közül ma még csak remek him
Addarja-fok, 1. Bon-fok.
nuszai élnek. V. ö.: Aikin, The Life of A. (London
A d d a t u r (lat.), 1. Add.
A d d a x Ogilby (áiiat), a párosujjú (Artiodactyla), 1843) Macaulay, Critical and Historical Essays
tülkösszarvú kérődző emlős állatok (Bovidae) al (2-ik köt.); Ihackeray, English Humorists of the
rendjébe tartozó antilop, mely esetlen termetéről, XVIII. Cent; Vettet; Der Spectator als Quelle d.
csavar- vagy lantformára görbült, majdnem egész Discurse der Maler (Frauení. 1887.)
hosszában gyűrűzött, vékony és hosszú szarváról
2. A., Thomas, angol orvos, szül. 1793., megh.
könnyen felismerhető. Egyes fajait — mint Plinius 1860 jun. 29. Brightonban. A bőrgyógyászattal
irja — már a régiek is jól ismerték. Nubiában foglalkozott eleinte, később Brighttal gyakorlati
és Etiópiában mint hieroglif jegy is található; orvosi előadásokat tartott és már akkor több
szarva pedig az egyiptomi istenségek, papok és szakbavágó értekezést írt. Világhírűvé tette ne^
királyok homlokát díszítette. A ma is élő A. leg vét a róla elnevezett betegség felfedezésével (1.
ismertebb faja: A. nasomaculata Blainv. 1*9 m. Addison-betegség). Kitűnő leírását adta ennek Oiv
hosszú, 1 m. magas, Keletafrikában csordákban él. the constitutioncd and local effects of disease of
Színe sárgásfehér, feje, sörénye és nyaka barna; the suprarenal capsule with plates (London 1855)
orra pettyezett. Télen sárgásfehér alapszíne a c. dolgozatában. A londoni patológiai múzeumban
szürkébe csap át. A fiatalok tiszta fehér színűek. szobrot, a kórház kápolnájában márványtáblát
Terméketlen, kopár homokos sivatagokon él, a| állítottak emlékének.
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Addison-betegség, bronz-betegség, a mellék
vesék megbetegedésével, többnyire tuberkulózisá
val összefüggő baj, melynek tünetei: a bőr bronz
színű elszlnesedése (a bőrben lerakódott festéktől),
általános elgyengülés (adynamia), kahekszia, vér
szegénység és az emésztés zavarai. A betegség első
leírójáról Addison'VhomasriilQ.. o.)van elnevezve.
Az A.-et valószínűleg az okozza, hogy a mellék
vesék termelte adrenalin hiányzik a szervezetből
(1. Adrenalin és Belső elválasztás).
Addisz Abeba (Adhisz Ababa, azelőtt Finfinni), Abesszínia előbbi fővárosa Soában, 5 km.nyire Antottótól, az é. sz. 9° és a párisi k. h. 36°
45' alatt, mintegy 3000 m. magasban. Lakosságát
körülbelül 50,000-re teszik. 1896 okt. 26. itt kö
tötték meg az olaszok a békét Menelikkel. L.
Abesszínia.
Addisz Alám, 1901 óta Abesszínia fővárosa és
a negus székhelye, Addisz Abebától mintegy 60
km.-nyíre nyugatra. A székhely változás nem poli
tikai okokból törtónt, hanem az épület- s tűzifa
hiánya tette szükségessé, mert az erdőket Addisz
Abeba körül kiirtották.
A d d i t a m e n t n m (lat.), függelék, melléklet.
Additív állandó, hozzáadandó állandó. L. In
tegrál.
Additív tulajdonságok (flz.), a keverékeknek
oly fizikai tulajdonságai, amelyeknek jellemző
számértékeit ki tudjuk számítani, mihelyt az egyes
alkatrészek megfelelő tulajdonságát számértékre
ismerjük. Pl. két ismeretes sűrűségű folyadékot
adott arányban keverve, a keverék sűrűségét
előre kiszámíthatjuk. Ilyen tulajdonságok még a
fajlagos törőkópesség, a sóoldatok vezetőképes
sége stb.
Addua, folyó, 1. Adda.
Adduktor-izmok (lat), közelítőizmok, amelyek
a test függelékeit a test középvonalához húzzák,
v. egyik testrészt húzzák amásikhoz (pl. a hüvelyk,
ujjat a mutató-ujjhoz). L. Abduktor•-izmok.
A d e c i d n a t a , 1. Emlősök.
a d é c o u v e r t (franc, ejtsd: á dékuver) a. m.
«fedezetlenül», ha t. i. valaki á la baisse (1. o.)
spekulálva, úgy ad el a tőzsdén értékpapírt v. árút,
hogy annak nincs is még a birtokában, hanem
majd csak akkor lesz, ha spekulációja beválván,
az eladási árnál olcsóbban szerezheti be azt az
árút v. értékpapírt, amelyet fedezetlenül eladott.
Découvert alatt az á la baisse-spekulációban kö
tött tőzsdei adásvételek összességét is értik, ame
lyek egy bizonyos címletben vagy árúban és
ugyanarra a tőzsdei lejáratra szólnak (nagy a
découvert a. m. sok értékpapír v. árú van előre
fedezetlenül eladva).
Adefágia (gör.), kóros falánkság.
Adél, afrikai partvidék, 1. Adal.
Adelaer {Adeler,holland, a. m. «sas»), voltakép
Sivertsen Curt, híres tengerész, szül. Norvégiában
1822 dec. 16., megh. Brevigben 1675. nov. 5. Előbb
hollandi, azután pedig velencei szolgálatban állott.
Vitézül harcolt 1654. a törökök ellen Tenedos
mellett, s Ibrahim pasát, a török hajóhadnagyot
párbajban megölte, 1660. pedig a velencei hajóhad
főnökévé neveztetett ki. 1661-ben visszatért Hol
landiába, később pedig III. Frigyes dán király
hívására a dán hajóhadnak szervezését vállalta el.
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Adelaide, 1. hajózható folyó Dél-Ausztráliá
ban, Northern Territory-n, az Adam-öbölbe öm
lik ; John Mac Donall Stuart fedezte fel 1862.
— 2. Dél-Ausztrália brit gyarmat fővárosa, a
a d. sz. 34° 55', a k. h. 138° 35' Gr. alatt, a Vincent-öböltöl 9 km.-re keletre, a Torrens folyó mel
lett, a Mount Lofty tövében. 1836. Hindmarsh
angol kapitány alapította; (1907), 178,300 lak.
Kormányzói ós püspöki székhely, 30 templommal,
egyetemmel, könyvtárral (27,000 k.), múzeummal,
színházzal, gázvilágítással, vízvezetékkel. Keres
kedelme jelentékeny; gyapjú-, gép-, malom- és
serföző-ipara igen nagy. Osztrák-magyar konzu
látus is van a városban. — 3. Fort Adelaide, DélAusztrália fővárosának kikötője, tőle 9 km.-re,
(1901) 21,000 lak., a kerületet is beleértve; világító
toronnyal, dokkal, matróz-otthonnal, kórházzal.
Van tengerészeti hivatala, nagy ezüst- és rézöntőműhelyei s gőzfűrésze. Ettől 7 km.-re Glenelg
tengeri fürdő. — 4. A.-sziget, antarktikus sziget
Grahamslandban. A partjait jégfalak alkotják.
Adelaide, Eugénie Louise. Fülöp orléansi (Égalitó) herceg leánya, Lajos Fülöp királynak nő
vére, szül. 1777 aug. 23-án; megh. 1847 dec. 31.
1792. Franciaországból külföldre menekült. 1814.
visszatért Parisba bátyjával, ki mindenben rend
kívül okos nővérére hallgatott, kit Egeriá-jának
neveztek el. Ő tette a Palais Royal-t a liberális
párt középpontjává. 1830. rávette Lajos Fülöpöt,
hogy a fölajánlott koronát elfogadja. V. ö.:
Arnaud R, L'Égerie de Louis Philippe, Paris 1909.
Adelaide. amerikai és európai szőllő kereszte
zéséből származott korcsszőllö fajta. A filloxerának nem áll ellen.
A d e l a n t a d o (spaiiy.), tiszteletbeli cím, a. m.
előléptetett, ezredes, helytartó.
Adelboden v. Engstligental. 1. A svájci berni
kantonban a Kander egyik mellókvölgye, melyet
természeti szépségéért sűrűn látogatnak. — 2. A.,
közs., 1357 m. magasan, (1900) 1569 lak.; magas
lati gyógyhely.
Adelburg nemesi előnevét használta kiadott
művein Abranovics Ágost lovag, horvát szüle
tésű zeneszerző. Szül. Perában 1830 nov. 1., mint
elmekóros halt meg Bécsben 1873 okt. 20. Diplo
matának készült, de mint Mayseder jeles tanít
ványa (1850—54) hatalmas vonású hegedűművész
lett. Szívesen élt Pesten. Hegedüversenyművei s
legjobb (16—19. számú) vonósnégyesei ma is ked
veltek. Irt Wallenstein és Martinuzzi c. operá
kat; ezeket felülmúlja Zrínyi c. zenedrámája
(első nagy sikere: Pest, 1868 június 23.), mely
nek szövegét és hosszú, elveket fejtegető beveze
tését is maga irta. Entgegnung stb. cím alatt
(Pest 1859) röpiratban bizonyítgatta Liszt ellené
ben, hogy a magyar zene nem cigány eredetű.
Adeler, 1. Adelaer.
Adelfolit (ásv.), négyzetes rendszerbeli vasmangánniobát Laurinmáki-röl (Finnorsz.).
Adelhaid, több magyar királyné és királyleány
neve : 1. A., a lengyel és sziléziai krónikák sze
rint Mesko lengyel herceg nővére, Géza (Jesse)
magyar fejedelem neje ós Szent István anyja.
Ezzel szemben a magyar hagyomány az erdélyi
Saroltot mondja Szent István anyjának. A két
féle adatot aztán legtöbben úgy egyeztetik össze,
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hogy A.-t Géza 2-ik nejének tartják, akitől szüle
tett két leány, Péter király anyja és Aba Sámuel
király neje, mlg Sarolttól Szent István és Chrobry
Boleszláv lengyel hg. 2-ik neje; némelyek azon
ban (Pauler Gy., Nagy G.) csak Saroltról, mások
pedig (Karácsonyi J.) csak A.-ról állítják, hogy
Géza neje volt. (V. ö. íauler, A magy. nemz.
tört. T. 491., Balzer, Genealógia Piastow, 1896.,
Hirsch, Mitteil. der hist. Litt. 1897, 173. Kará
csonyi, Szent Adalbert védelme; Kath. Szemle,
1904. ós Szent István anyja. Turul, 1906; Nagy,
Turul 1906., 1907., 1908. évf.).
2. A. A hamisított Aloldus-féle krónika Péter ki
rály nővérének s Adalbert (7 1057) osztrák őr
gróf nejének mondja. Adalbert 2-ik neje csak
ugyan Péter nővére volt, de ennek hiteles ada
tok szerint Provila volt a neve. (V. ö. Wertner
M., Az Árpádok családi tört. 90 s köv. 11.)
3. A. (Adulheyth), Rudolf sváb herceg, rheinfeldi gr. és német ellenkirály leánya, 1079 óta
Szt. László neje, megh. 1090. Eltemettetett Vesz
prémben, sírköve, mely Olhaytnak nevezi, még
Mátyás király idejében is ott volt, később Makranczra került. Gyermekeit 1.1. László.
4. A., András király leánya, 1055, Vratiszláv
morva őrgróf, a későbbi cseh király neje lett,
megh. 1062. Négy gyermeke maradt.
5. A. (Udelhilda), a Szentföldön 1102. elhalt Steflingi Henrik, regensburgi várgróf leánya, kit 1121.
a walderbachi kolostor későbbi idejéből ismert
alapító levele szerint nőül vett a magyar király,
hova férje halála után A. visszatért s ott halt meg
1143. Ez a király csakis II. István lehetett. Ellenbenalengyel krónikáklll. Boleszláv lengyel herceg
leányát, Juditot mondják II. István nejének, míg a
magyar krónikák szerint apuliai Guiseard Róbert
királynak (Pauler Gy. szer. Róbert capuai herceg
nek) a leánya volt a felesége. L. II. István.
6. A., Álmos herceg leánya, Szobieszláv cseh
herceg felesége. Szül. 1105 táján, megh. férjével
egy évben, 1140.
Adelheid, német császárné, II. Rudolf burgundi
királynak leánya, szül. 931 táján, megh. a selzi
kolostorban Elszászban 999. Előbb Lothárnak,
Hugó olasz király fiának volt neje, kinek megmérgeztetése után (950) Lothár gyilkosa, II. Berengár ivreai őrgróf arra akarta öt kényszeríteni,
hogy fiához, Adalberthez menjen nőül, ez elől
azonban I. Ottó német királyhoz menekült, aki
nőül vette. Az Ottók alatt jelentékeny szerepe
volt a német birodalomban.
Adelholzen, fürdő P.-Bajorországban, Traunsteintől délre, 8 km.-nyire kén- és salótromsavas
forrásokkal, melyek vizét köszvény ós krónikus
bőrkiütések ellen használják.
Adelie-íöld, antarktikus vidék, melyet 1840 ja
nuárban Du Mont d'Urville fedezett föl. (L. Antark
tikus vidék.)
Adelinda, a 229. planetoid.
Adelit (ásv.j, egyhajlású bázikus arzéniát,
As04Ca(Mg.OH) Nordmark és Lángbanról (Svédorsz.).
Adelnau (lengy. Odalanov), város az ily nevű
kerületben, Posenban, (1905) 2286 lakossal.
A i l e l p h i a (nBv.), falkásság (1. 0.). — Adelphus
a. m. falkás, midőn a porzók szála egymással
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összenő. Inkább összetételében használatos, pl.
•monadelphus, diadelphus és polyadelphus, 1. még
Porzókör.
A d e l p h o g a i n i a (növ.), ugyanazon faj külön
böző egyéneinek kölcsönös megporzása.
Adelsberg (szlovémilPosztojna), az ugyanily
nevű krajnai ker. kapitányság székhelye a Karsz
ton, vasút mellett, (1900) 3636 lak.; a triesztiek
nyári kiránduló helye. A község mögött 676 m.
magasan Adlersburg romjai. 4 km.-re ENy.-ra van
az A.-i cseppkőbarlang, mely 4172 m.-re jár
ható, sok elágazással. Eddig ismert menetének
összes hossza 9 km., 2268 m. hosszú vasút is van
benne, 2—4 óra alatt be lehet járni az egészet.
Hőmérséklete -f- 8-7° C. Egy órányira É.-ra van a
Magdalena-barlang, a Proteus anguinus első lei
helye; még */4 órával odább a Poik(Poika jania)
70 m. mély; dolina, üstalakú nyilas vezet le
hozzá; utóbbi kettő stalaktitokban roppant gaz
dag. 1905. egy új barlangot fedeztek föl, melyet
a Magdalena-barlanggal két hosszú folyosó köt
össze. A folyosók tulajdonképpen a barlangba
ömlő és ott eltűnő Poik folyónak az elvezető csa
tornái s bővizüség idején nem lehet rajtuk ke
resztülhatolni. V. ö. Schmiedl, Zur Höhlonkunde
des Karstes (Wien 1854); u. a., Wegweiser in die
Adelsberger Grotte (u. 0.1858); Krans, Höhlenkunde (Wien 1904).
Adelsheim, az ugyanilyen nevű járás főhelye, a
badeni Mosbach kerületben, (1905) 1474 lak., vi
ruló malom- ós sörfőző-iparral s gipszbányával.
Adelung, 1. Johann Ghristoph, német nyelvész,
szül. Spantekowban, Pommerániában 1732 aug.8.,
megh. 1806 szept. 10. Drezdában mint udvari ta
nácsos és főkönyvtárnok. Főművei: Grammatisch - kritisches Wörterbuch der hochdeutschen
Mundart (1774—86, 5 köt., 2. kiad. 1793—1802,
4 köt.), Umstandliches Lehrgebáude der deutschen
Sprache (1782, 2 köt.), Über den deutschen Stil
(1785—86, 3 köt.), Mhhridates oder allgemeine
Sprachenkunde (1806, befejezte Vater, 1809—17,
4 köt.), és számos iskolai könyv. A_a legtekintélye
sebb német nyelvész Grimm előtt, kinek munkái
hazai nyelvészeinkre is nagy hatással voltak, azon
ban ma csupán történeti értékűek.
2. A., Friedrich, az előbbinek unokaöccse, szül.
Stettinben 1768 febr. 25-én, a pótervári tud. aka
démia elnöke, megh. Pétervárott 1843 jan. 30.
Művei nagyrészt Oroszország történetére vonat
koznak. Nyelvészeti munkái közül legbecsesebbek:
Bibliotheca sanscrita (2. kiad. 1837) és Übersicht
allerbekanntenSprachenundihrerDialecte(1820).
Adémar (Ademarus Cabannensis), francia kö
zépkori krónikás, szül. Chabannais-ban (Angouléme), megh. 1029. v. 1030., a szentföldre tett za
rándoklás közben. Megírta a frankok történetét
kezdettől 1029-ig. A munka címe: Chronicon
Aquitanicum et Prancicum. Megjelent a Monumenta Germanise IV. kötetében.
a d e m i a. m. felében, 1. Közös ügyletek.
A d e m t i o (lat.), elhúzás, elvétel. A. civitatis,
kizárás az állam kötelékéből, polgári halál. A. libertatis, szabadságtól megfosztás. A. legati, a ha
gyomány visszavonása az örökhagyó részéről.
Aden (gör.), mirigy; adenalgia mirigyfájdalom;
adenitisz mirigy gyvüadás; adenográfia a mirigyek
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leírása; adenologia a mirigyekről szóló tan ; adenmna mirigydaganat ;acfe«o»áfózmirigybetegscg;
adenitis mirigybántalom; aaenoszklerózis mirigy elkérgesedés.
Aden, angol kikötőváros és erőd Arábia DNy-i
partján, az Adeni-öböl mellett, 170 km.-re a Bab
el Mandebtől, az adeni 20 km2 területű félsziget
ÉK-i oldalán. Kitűnően védett kikötőjét arab Gib
raltárnak nevezik. A városnak szabályosan épült
kőházai vannak, de vízben szűkölködik. 150 kútjából (36—56 m. mélyek) csak 50 ad iható vizet;
(190D 43,974 lak., kik nagyrészt mohammedánus
hinduk. Kereskedelmi fekvése kedvező, éghajlata
egészséges, azért már a görögök s rómaiak is
ismerték Athana, Adana, Arábia Eudsemon vagy
Arábia Félix néven. Az indiai kereskedelem irány
változásakor hanyatlásnak indult (1538—1630).
1705-bon a szomszédos arabok földig lerombolták.
1839 óta az angolok tartják megszállva, kik ha
talmasan megerősítették. A szuezi csatorna meg
nyitása óta ismét nagyot emelkedett, s az angolok
kereskedelmi és politikai befolyását biztosítj a egész
Arábiában és Kelet-Afrikában. Igen fontos a kávé,
gummi, bőr, dohány kivitele. 1907—8. 1435
kereskedelmi hajó érkezett a kikötőbe. Ausz
tria-Magyarországnak a városban alkonzulátusa
van. A.-t Bombay val,Szuezzel,Zanzibarral és PortXatal-lal kábel köti össze. 1905 óta egy török-an
gol bizottság megállapodása szerint a szárazföld
felőli határ a Bana folyótól a Vörös-tenger part
ján fekvő Seihk Murádig nyúlik. V. ö. Hunter,
Accoimt of the British sottlement of A. (Lon
don 1878).
A d e n a n t h e r a L. (nüv.), a hüvelyesek (Leguminosaei Mimosa-félói közé tartozó génusz, mély
nek 3 faja a tropikus Ázsiában él. Pa, kétszer
szárnyas levelekkel. Virága kétivarú, fehér vagy
sárgás, karcsú fürtben álló. A hüvely hosszú, kes
keny, lapos, a magvak kidudorodnak rajta. A mag
vastag, kemény, skarlátpiros héja van. Legismer
tebb az A. pavonia L., melyet Afrikába is be
vittek. Amerikában kultiválják. Fényes, vörös
magvait (condori, korallborsó) az asszonyok éksze
rül hordják, pirítva ós rizzsel főzve táplálékul
használják. Gyökere Haiti és Kuba szigetén hánytatószer, levelének forrázatát csúz ellen használ
ják. Kemény és szép színű fáját kondorifa vagy
növénykorall (corail végétal) néven, mint az óbenit dolgozzák fel.
Adenektomia, műtét, mellyel az adenoid ve
getációkat (1. o.) eltávolítjuk. A műtétet rende
sen a szájon át végzik, erre a célra készült gyürűéssel (adenotom). A műtét többnyire altatás nél
kül végezhető, csak nagyobb, rakoncátlan gyer
ekeiméi célszerűbb a felületes bódítás. A műtét
eszéllyel nem jár, bár kellemetlen vérzések nagy
'tkán előfordulnak.
Adenez, Adam, brabanti származású ó-francia
oubadour a XIII. sz.-ban, akit Adam le Roi
éven ismertek; a roi des ménestrels körülbelül
karmester fogalmának felelt meg s A. ilyen
"sztet töltött be III. Henrik brabanti herceg udva
rában, később, miután az utolsó keresztes hadjárat
ban részt vett, Parisban Mária királynénak, az
említett Henrik leányának udvarában. 1297. a
flandriai grófság udvarában élt. Négy nagyobb

—

Adenoid v e g e t á c ó k

verses regénye maradt fenn: Ogier, Román de
Pepin et Berthe, Buevon de Commarchis és Cleomades című kalandos regény. Ez utóbbit Van
Hasselt adta ki (Brüsszel 1865), a többit 3 kötet
ben Schler (u. o. 1874). A Román de Pepin et
Berthe új átdolgozásban megjelent Parisban (R.
Perié, 1900).
Adenia (gör.), 1. Pseudoleukaemia.
Adenin (aminopurin), C6H6N6 összetételű purin-származék, vagy mivel úgy, mint a xanthin,
guanin és hipoxanthin, a nukleinek (az állati és
növényiszövetek sejtmagjainak fő alkotórészének)
hasadásterméke, nuklein-bázisnak is tekinthető.
Található a hasnyálmirigy (pankreász) váladéká
ban, továbbá minden magvas sejtben jelentékeny
mennyiségben a ponty spermájában és a thymusmirigyben. Tealevélből bőségesen előállítható.
Szintózises úton is előállították már. 3 molekula
vízzel hosszú, színtelen, átlátszó tűk alakjában
kristályosodik. Körülbelül 1000 sr. hideg vízben
oldható, meleg vízben jobban oldódik, úgyszintén
forró alkoholban is. Éterben oldhatatlan. Savak és
lúgok bőségesen oldják. Salétromossav hipoxantinné C6H4N40 oxidálja. Pikrinsavval oldhatat
lan vegyületet alkot, miért is mennyiségileg e
vegyülete alakjában határozzák meg.
A d e n i t i s i n g u i n a l i s , 1. Bubo.
A d e n i u m Roem. et Schtdt. (növ.), az Apocynaceae család génusza 5 fajjal, melyek Afrika
steppéin ós sivatagjain otthonosak. Vastagszárú,
húsoslevelű tüskétlen növények. A. obesum Roem.
et Schult. K.-Afrikában a szórnál földön. Mérget
is szolgáltat. A. Boehmianum Schinz. D.-Afriká
ban. A bennszülöttek e faj tejnedvéből az echuja
nevű nyílmórget állítják elő.
A d c n o c a r c i n o m a , 1. Adenoma.
A d e n o c a r p u s DG. (növ.), a Hüvelyesek (Legurainosae) génusza 10 fajjal, amelyek a Földközi
tenger vidékén, a Kanári-szigeteken és Afrika
magas hegységein vannak elterjedve. Egyeseket
Európa DNy.-i részein, mint örökzöld cserjéket
kertekben is ápolnak. Tavaszkor virágzó, hideg
házi cserjék, melyeknek sárga virágai értékesek
a virágkötészet szempontjából. A leginkább te
nyésztett faja, az A. foliolosusDO. a Kanári-szi
geteken honos, rendkívül gazdagon virít. Az A.
intermedius DG is megérdemli a tenyésztést.
Laza és táplálékdús talajt kívánnak, nyáron na
poshelyet. Szaporításuk magvakkal és dugványok
kal történik.
Adenoid (gör.) a. m. mirigyhez hasonló, mirigyes
szerkezetű; a nyirk-mirigyek kötőszövetét is A.
kötőszövetnek nevezték.
A d e n o i d i t i s , a garatmandula hevenygyuladása, 1. Tonsillitis.
Adenoid vegetációk az orr-garatüreg felső
hátsó falán, a garatmandola (1. o.) túltengése foly
tán fejlődő növedékek. Leggyakrabban gyerme
keknél találhatók és ha nagyobbak a kinövé
sek, a hátsó orrnyilasokat eltömhetik ós így a
rendes orrlélegzést lehetetlenné teszik. Az ilyen
gyermekek szájukat állandóan nyitva tartják,
gyakran szenvednek gége- és gógecsőhurutban,
éjjel horkolnak, nyugtalanul alusznak, nappal fá
radtak és az iskolában figyelmetlenek. Sokszor
testileg is visszafejlődnek, szellemileg visszama-
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radnak; sokan ágyba vizelnek és lidércnyomás
ban is szenvednek, felriadnak. A kinövések a fülkürt nyilasát is eltömhetik és igy nagyothalás,
nem ritkán közópfülhurut és középfülgyuladás
is keletkezik. Mindezen bajok a vegetációk eltá
volítása által orvosolhatók.
Adenoma (gör.), mirigydaganat. Lényegileg a
mirigyek hámjából kiinduló hámból és kötőszövet
ből álló, rendszerint jóindulatú daganat. Szöveti
szerkezete nagyon különböző aszerint, hogy me
lyik mirigyből indul ki, durvájában az eredeti
mirigyszövetet utánozza, de nem olyan szabályos
szerkezetű, kivehető csöve csak kivételesen van,
váladéka más összetételű, mint a normális mirigyváladék. Némelyik A.-ban a mirigycsövek tömlőszerűen kitágulnak, ezek a tömlős A.-k v. kisztoadenomák (1. o.), másokban a hám a mirigy
csövekbe hatoló boholyszerü növedékeket alkot
(bolyhos A.-ák). Az A.-ból néha rák, adenokarcinoma fejlődik. Leggyakoribb az emlőben. (L. még
Daganat.)
Á d e n o s (cotton de marine), a legfinomabb pa
mutnem Levantóből.
Adenoszklerózis (gör.), a nyirokcsomók buja
kóros megnagyobbodása és elkérgesedése.
Adenotomia (gör.), a burjánzó garatmandula
(adenoid vegetáció, 1. o.) kiirtása.
Adeodatus pápa. Rómában született s 672—76.
volt pápa. Némelyek felcserélik Deusdedit pápá
val, ki 618. halt meg. Ezek II. Adeodatnak ne
vezik.
Adeona, a 145. planetoid.
A d e p h a g i (állat), 1. Futóbogarak.
A d e p h a g i a (gör.), 1. Adefágia.
Adeps(lat) a. m. zsír, háj, kövérség; A. benzoatus: benzoe-zsir; A- suillus •' disznó-zsír.
Adeptusok (lat.), a tudományok legmélyebb tit
kait ismerő alchimisták. Jelenleg a. m. valamely
tudományba beavatott tudós.
Aderbeidzsán, 1. Aszerbeidzsán.
Adere, folyó, 1. Volta.
Aderer, 1. Adrar.
Aderer, Adolphe Jean Baptiste, franc. író, szül.
1855. Művei: Chez les Rois (1903); L'inévitable
amour (1904); Daria (opera 1892); L'Btoile (bal
let 1897); 1807 (Bphraimmal 1898); Solange
(vlg opera 1909, Salvayre Gaston zenéjével).
Aderno,város Olaszországnak cataniai (Szicília)
kerületében; (1901) 25,859 lakossal. A régi Adranum v.Hadranum. Négyszögletes tornya normann
emlék, ma börtön.
Adersbachi sziklák, homokkő szikla-csoportozata porosz-cseh határon, Adersbach falu mellett,
18 km.-nyire Braunautól. A legcsodálatosabb for
májú, 30—60 m. magas sziklák, melyek 8 km.
hosszú, 2 km. széles kiterjedésben valóságos labi
rintust képeznek.
A d e s m i a DC. (növ.), Dólamerikában honos, a
hüvelyesek (Leguminosae) családjába tartozó génusz, 90 fajjal.
A d e s s i v u s , a magyar és finn nyelvtanban az
az eset, melyet a -nál -nél raggal j elölünk: háznál,
kéznél.
Adeszpota (gör.J a. m. gazdátlan jószágok; is
meretlen szerzők művei.
Adet, 1. Seri'at.

—

Adhaesiós vasút

a d e n x m a i n s (franc, ejtsd: a dő men) a. m.
két kézzel, pl. a zongorajátékban, kocsizáskor, lo
vaglásnál.
Ad e x e m p l u m (lat.) a. m. például.
Ad e x t r e m n m (lat.) a. m. végletekig, végül.
A d f l a v i t IK'us et d i s s i p a t i s ü n t , 1. Ar
mada.
Ad Flexum, ókori helység és állomás a Carnuntumból (Nómetóvár) Arrabonába(Győr) vezető
út mellett; most Magyaróvár.
Ad f u t u r a m m e m ó r i á m (lat.) a. m. mara
dandó emlékül.
A d g r a t i a t i o , 1. Amnesztia és Kegyelem,
A d h a e r e n t i a , 1. Adhaesio.
A d l i a e s i o v. adhaerentia, 1. Csatlakozás;
fizikai értelemben 1. Tapadás. A vasútüzemben
A. alatt a vasúti járómű kerekeinek a síne
ken való súrlódását v. tapadását értjük. A ke
rekek és a sínek közötti súrlódási tényező nagyon
változó és arra sok körülmény van befolyással.
A súrlódási (adhaesio) tényezőt középértékben 0'16nak vehetjük, megjegyezvén, hogy száraz sínek
nél kedvező időjárás mellett 0-2-ig emolkedhetik, viszont harmattal bevont v. falevelekkel
borított sineknél 0 - l-ig, sőt azon alul is csökken
hetik. A sínen való súrlódás időszakosan teteme
sen növelhető érdes kvarchomoknak a kerék alá
szórásával, ami a lokomotivon alkalmazott ho
mokszóró segítségével történik. Utóbbi esetben a
súrlódási tényező 025-ig is növelhető. — A nö
vénytanban két v. több, eredetileg önálló s morfo
lógiailag különnemű szerv összenövése. Összenőhet
pl. a porzó a szirommal, a levél az ággal, a porzó
a fiatal gyümölcscsel, a gyümölcs az ággal. L.
még KoMzió.
A d h a e s i o n i s b e n e f l e i n m (lat.) azoknak a
pertársaknak, akikre nézve a peres kérdés csak
egységesen dönthető el, adott az a kedvezmény,
mely szerint egyikük felebbezésével a határozat
a többi nevében is felebbezettnek tekintetik. Ha a
pertársak nem mind jelennek meg a tárgyaláson,
az elmaradókról azt kell föltenni, hogy annak a
védelméhez csatlakoznak, amely részükre a leg
kedvezőbb, kivéve, ha a védelemnek csak a meg
jelent pertársra van jelentősége.
Adhaesio-súly (vasútüzem). A lokomotív ad
haesio- v. tapadási súlya alatt értjük a lokomotív
gőzgépével kapcsolatos kerékpároknak, az ú. n.
kapcsolt kerékpároknak a sínekre gyakorolt nyo
mását, amelyet a hasznos vonóerő kifejtésére ér
tékesítünk. Az A. növelhető az egyes kapcsolt ten
gelyekre eső terhelés nagyobbításával, v. pedig a
kapcsolt kerékpárok számának szaporításával.
Tehervonatú lokomotivoknál, amelyeknek tartó
san nagy vonóerőt kell kifejteniük, több (3—8)
kapcsolt kerékpárt alkalmazunk. A kontinens vas
útjain közlekedő erős tehervonatú lokomotivok
tapadási súlya 40—90 tonna között ingadozik,
Amerikában azonban már vannak 190 tonna tapa
dási súllyal biró lokomotivok is. L. még Tengely
nyomás.
Adhaesiós vasút elnevezés alatt oly vasutak
értendők, amelyeknél a vontató erő kifejtésére a
kerekek és a sínek közötti súrlódás v. tapadás
(adhaesio) szerepel. A létező vasutak túlnyomó
részben A.-ak. Az A.-ak lehetnek tiszta adhaesio-
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sak, amelyeknél csak a fentjelzett adhaesio jut
érvényre, továbbá segédadliaesiósak, amelyeknél
a vágányok között még egy harmadik vágány van
elhelyezve, amelyhez a súrlódás növelése végett
a lokomotív gépe által hajtott kerekeket szoríta
nak. Ez utóbbi rendszer igen ritkán fordul elő.
Végül vannak vegyes, v. kombinált üzemű A.-ak,
amelyeknek kedvezőbb vonalrészei tisztán adhaesiósak, erősebb emelkedésű vonalszakaszai azon
ban fogaspályák. Segédadhaesiós vasutakat csak
igen szórványosan találhatunk. A kombinált üzem ü
A.-aknak igen ismert képviselői hazánkban a tiszolcz—erdöközi, karánsebes—hátszegi ésacsorbatói vasutak. Megjegyzendő, hogy a tiszta A.-akon
előforduló legnagyobb emelkedések 4O°/00-esek le
hetnek, hazánkban azonban a fővonalak legna
gyobb emelkedései csak 25%0-esek. A segéd
adhaesiós vasutakkal 80—100°/00-es emelkedések
is leküzdhetők, míg végül a kombinált üzemű
A.-nál a fogaspálya-részletekre nézve a rendes
fogaskerekű vasutak emelkedési viszonyai mérv
adók.
Ad h a s i a m (lat.) a. m. nyilvános árverésre.
Adhémar, Alphonse Joseph, francia matema
tikus, szül. Parisban 1797., megh. 1862. Parisban
volt a matematika magántanára. Cours de mathématiques á l'usage de l'ingenieur civil (14 kötet,
Paris 1832—56) cini alatt különféle kézikönyvet
írt és adott ki az aritmetika, algebra, geometria,
perspektíva, ácsmesterség stb. szakok köréből;
a természettudományok irodalmában számot tevő
munkája a Revolution de la mer, déluges périodiques (3. kiad. Paris 1874).
Adherbal, Numidia királya, kit Jugurtha, mi
után előbb testvérét, Hiempsalt meggyilkoltatta,
Cirta városában körülzárt s végül szintén kivégez
tetett Kr. e. 112., hogy a hármuk között felosztott
országot egyedül bírhassa.
A d h i b i t i o (lat.) a. ni. alkalmazás, hozzátartás, vivés, ráirányozás. Adhibendum: alkalma
zandó. Adhibeál: amannak igei jelentése.
Adhirádzsa, 1. Eádzsa.
Ad h o c (lat., a. m. «erre»), vm. különös célra
alkalmazott intézkedés elnevezése. így pl. ha vm.
speciális ügy elintézésére szakembereket hívnak
össze, ezt ad hoc bizottságnak mondják. így jelölik
pl. azokat a hivatalnokokat is, akik egyes dologban
a rendes hivatalnokot, ha azt bármi gátolja ügyei
intézésében, helyettesitik.
Ad b o m i n e m demonstrálni (lat.) a. m. vala
mely dolgot valakinek nézeteihez és felfogási ké
pességéhez mérten megmagyarázni v. bebizo
nyítani.
Ad h o n o r e s (lat.) a. m. címzetes; tisztelet
beli. Katonailag a címzetes tisztséggel többnyire a
magasabb címmel járó működésre való kötelezett
ség van összekötve ; a címzetes tiszt címének meg
felelő állást foglal el, ez állás minden kiváltságait
élvezi, a címnek megfelelő javadalmazásra azon
ban nem tarthat igényt.
A d h o r t a t i o (lat.) a. m. intés; adliortatorium
a. m. intő levél.
A d h u c s u b j u d i c e l i s e s t (lat.) a. m. a per
még a biró kezében van, azaz még nincs elintézve;
Horatius De arte poética-jából. Az egész mondat
így hangzik: Grammatici certant e t . . . magya

rul: A nyelvészek vitatkoznak s a per még nem
dőlt el.
Adiabatikus tágulás, a levegőnek (v. akár
milyen testnek) olyan tágulása, amikor meleget
se fel nem vesz, se le nem ad. Az A. erős lehűlés
sel, az adiabatikus összenyomás erős felmelege
déssel jár (1. Légtűzszerszám). Az A. és össze
nyomás a meteorológiában nagy szerepet játszik
(felhőképződés, főhnszelek).
Adiabene (v. Hadjab), eredetileg a két Zab
folyam (a Tigris mellékfolyói) partvidékét jelen
tette, később pedig a Lykos ós Karpos közötti tar
tományt. A Kr. u. I. sz.-ban Asszíria legfontosabb
része volt és ezért egész Asszíriát is A.-nek nevez
ték; ugyanakkor A. különálló, de azért a part hia iák
tól függő királyság volt. Trajanus római császár
hódításai révén 116. Kr. u. Asszíria néven római
tartománnyá lett.
Adiafon (gör., a. m. elhangolhatatlan) v. villás
zongora. Ezt a hangszert 1882. Fischer és Fritzsch
találták lel Lipcsében; olyan zongora, melynél a
húrokat acélvillák helyettesítik.
Adiafora (gör.), közömbös dolgok v. cseleke
detek az erkölcstanban, azaz olyanok, melyek se
nem jók, se nem rosszak. A kifejezést és fogalmat
a sztoicizmus teremtette meg a görög gondolko
zásban ; ugyanis amennyivel szigorúbb volt an
nak erkölcstana, ami az etikai magatartás lénye
gét illeti, annyival inkább kellett a másik oldal
ról az erkölcsileg közömbös dolgok és cselekede
tek körét tágítania. Külön jelentése lett e szónak
keresztény vallási tekintetben, t. i. oly szokások
jelzője, melyeket hiba nélkül mellőzni is lehet, mi
ként Jézus közömbösnek tartotta a bőjtölóst,
szombat ünneplését stb. — Adiaforisztikus vita
folyt a protestáns egyházban oly középdolgokról
(Mitteldinge), melyeket az egyház megtűrhet a
Szentírás megsértése nélkül. A lipcsei interimben
ugyanis Melanchthon és hívei úgy hitték, hogy
az új egyház megtarthatja a püspöki igazság
szolgáltatást s más katolikus szertartásokat, minők
a képek, gyertyák, miseingek, latin énekek, holott
a szigorúbb reformátusok e konzervatív hajlandó
ságban az evangélikus hit veszedelmét látták. Egy
másik adiaforisztikus
harc az ortodoxok és a
Spener-féle pietisták kö
zött tört ki; a pietisták
nem tűrték az A. fogal
mát s így alkalmazását
sem a táncra, játékra ós
szinházlátogatásra,miket
az ortodoxok mint kö
zömbös dolgokat védel
meztek.
Adiantum

L. (»ÖV.),

a Polypodiaceae páf
ránycsalád génusza, több
nyire igen csinosan osz
tott levelekkel, melyek
alsó oldalán a betüremlő
8ZegÓly

alatt foglalnak

Adiantum capillus Veneris.

helyet a sporangium-csoportok. Mintegy 80 fajuk ismeretes, amelyek főleg
melegebb tájakon,különösenÉ.-Amerikatrópusi és
szubtrópusi tájain élnek erdős, sziklás helyeken. —
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Nálunk, Horvátországban és az Adria szigetein
csupán az A.capillusVenerisL. (1. az ábrát). Az A.
sok faját kertekben és növényházakban tenyész
tik, azonfelül virágkötészeti célokra kiválóan al
kalmas. Egészen télálló és buja növekedésű az A.
pedatum L., hazája Észak-Amerika; nyirkos és
humuszos talajban, félárnyókban tenyészik jól,
sziklapartokon is, 60 cm. magasra növekedik. Kö
zép-Európában csaknem egészen télálló az A. capillus Yeneris L., mely változatokban és alakok
ban gazdag. Kötészeti célokra és szobai asztal
díszeknek különösen ajánlatosak a következők:
A. cuneatum, A. capillus Yeneris, A. tenerum
és A. Yeitchii.
Adiatermán (a kristálytanban) oly közeg, mely
a hősugarakat át nem ereszti. (L. Ásvány)
Adiaum (Adiavum), római táborhely felső Pan
noniában a Duna jobbpartján, Crumerum (Nyergesújrálu) és Brigetio (Ó-Szőny) között. Helyét
a mai Süttőnél v. Almás-Füzitőnél kell keresnünk.
Adickes, Erich, német filozófus, tübingeni ta
nár ; szül. Lesumban (Hannover) 1866. Kant filo
zófiájának művelője és kommentálója. Művei:
Kants Systematik als systematischer Faktor (Ber
lin 1887); Kantstudien (Kiél u. Leipzig 1895).
A d i e (lat.) a. m. attól a naptól fogva.
A. I>iet.. növénynóv mellett Albert Dietriek
német botanikus (1795—1856) nevének rövidítése.
Müve: Flóra borussica.
A d i e u (franc, ejtsd: ágyö) a. m. Isten veled!
Adige (ejtsd: adidzse; a régiek Athesise; nóm.
Etsch), folyó; Tirol és Svájc határán, a Reschenhágónál több tóból ered. A Vintschgaun keresz
tül K.-nek, az Eisack fölvétele után D.-nek foly;
Tirolt elhagyván, ezt az irányát rövid ideig meg
tartja, azután DK-nek és végül Badiánál egyenesen
K-nek fordul; itt mocsaras vidéken halad keresz
tül és Portó Fossonenál az Adriai-tengerbe sza
kad. 318 km. hosszú; Branzolltól kezdve hajóz
ható. Főbb mellékfolyói: a Passer, Eisack, Noce
és Avisio.
Adigetto (ejtsd: adidzsetto), hajózható csatorna az
Adige és a Pó között.
Adi Grantha (elsőkönyv), a szikheknek, egy
indiai vallásfelekezetnek gurmukhi nyelven irott
szentirása. Angol nyelvre fordította Irumpp:
The Adi Granth or Holy scriptures of the sikhs,
transl. from the őrig. Gurmukhi (London 1879).
Adih,hosszúságmérték Madrasban=26'58 cm.
Adijá (Adiya), Fernando-Po szigeten lakó, egész
csupaszon járó négerek; 1. Néger.
Adika-zsír (növ.), 1. Jrvingia.
Ad i m p o s s i b i l e d e d n c t i o , 1. Apagóg bizo
nyítás.
Ad impossibilia n e m ű obligatur, v.
nulla obligatio (lat.) a. m. lehetetlenre senki sem
kötelezhető.
Adinámia (gör.), 1. Aszténia.
Ad incasso(ol., a. m. behajtás végett), 1. Meg
hatalmazás
hátirat.
Ad i n f e r o s (lat.) a holtakhoz, az alvilágba.
Ad i n f i n i t u m (lat.) a. m. a végtelenségig.
Adinol, kőzet, kontaktképződménye a diabásznak (a Harz-hegységben). Szarukőszerű, vasta
gon palás, zöldesszürke; albit, kvarc, alárendel
ten epidot, rutil, anatáz és titanitból áll.

Adjacium

Ad i n s t a r (lat.) a. m. hasonló, egyenlő. A.
privilegmm az a kiváltság, mely törvényen nyugvó
jogosítványt ad más személy vagy hivatalkör jo
gainak gyakorlására. A pannonhalmi főapát e cí
men élvezi a megyés püspök jogait.
Ad i n t e r i m (lat.) a. m. ideiglenesen, egy
előre, addig is.
Adipid (új lat.), a. m. zsíros, hájas; adipidák:
állati szubsztanciák zsíros produktumai; adipidál:
bezsíroz; adipózus:zsíros, hájas.
Adipinsav, C0OH.(CH2)4.COOH összetételű,
hexandikarbonsav. Először zsírokból (adeps a. m.
zsír) salétromsavval való oxidáció útján kapták;
hexametilenből is igy állítható elő. Színtelen ha
sábos kristályok. Vízben oldható: Op. 148°. Kal
cium-sójából, száraz desztillációjakor, kalcium
karbonát és ketopentametilen v. ciklopentauon
(1. o.) keletkezik.
Adipit (ásv.), közönséges chabazit Lausanneból.
A d i p o c e r a (lat.), 1. Hullaviasz.
Adipocerit (ásv) anyaga szénhidrogén. Sárgás
fehér viaszszerü tömeg v. apró táblácskákból
áll; viaszlágyságú, könnyen olvadó, gyöngy
ház —• zsírfényű, áttetsző — átlátszatlan. Termő
helye: Merthyr-Tydvill Angolországban, Rossitz
Morva orszá gban.
A d i p o s i t a s (lat.), elhízás, elhájasodás (1. o.).
A d i r a t o v. con ira (olasz) azt jelenti: liaragosan; de mint zenei műszót gyors és izgatott kifejezósü előadás jelzésére használják.
A d i r i t t u r a (olasz), 1. Adrittura.
Adirondace. Az Izabella-szőllő magjából ne
velt amerikai szőllőfajta. Filloxerának ellent
nem áll.
Adirondacks, New-York állam főhegylánca, az
Appalache-hegység egyik legészakibb ága, iránya
ÉK.—DNy.; 225 km. hosszú, 150 km. széles és
640 m. magas fensíkjából emelkednek ki a csú
csok, melyek közt a Mount Marcy a legmagasabb
(1667 m.). Kevés a termékeny völgye. Főkőzete
gránit, kora archaikus. V. ö. Slothard, The A.
(New-York 1888).
s
a d i s c r é t i o n (franc, ejtsd: á diszkrészjoíí) a. m.

tetszés szerint, kegyelemre.
A d i t i o h e r e d i t a t i s (lat.), az örökösödésre a
törvény v. az örökhagyó rendelkezése által kijelölt
személynek akaratnyilatkozata, hogy az örök
séget elfogadja. Hazai jogunk szerint ily nyilatko
zat nem szükséges, miután az örökösödésre kije
lölt személy a törvény erejénél fogva szerzi meg
az örökséget, fenmaradván a joga, hogy az örök
séget visszautasíthassa. L. Öröklési jog.
Áditják, Aditinek, a végtelenség istennőjének
hét fia. Minden jótulajdonsággal felruházott ha
talmas lények a hindu hitregóben. Valószínűleg
inkább erkölcsi, nem természeti jelenségek órzékítői; köztük legfőbbek Varima és Mitra. A hozzá
juk intézett himnuszok a Rigvédában a legszebbek
közé tartoznak.
Aditon (Adyton, gör.), a görög templomok
legszentebb része, amelybe csak papok mehettek
be. Nem minden templomnak volt A.-ja. Leghíre
sebb a delfii Apollón-templomnak A.-ja, melyből a
papnő (Pythia) jóslata kihangzott.
A d j a c e n s (lat.) a. m. szomszéd, határos.
Adjacium, 1. Ajaccio.
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Adjag(állat), a maláji vadkutya (Guon javanicus
Desra.) neve. L. Vadkutyák.
Adjare, város, 1. Porto-Novo.
A d j e c t i o (lat.) a. m. gyarapítás, hozzátevés;
adj&tum pactum, mellékszerződés.
A d j e c t i v u m (lat.) a. m. melléknév (1. o.).
A d j o i n t (franc, ejtsd: ádzsoen), a francia községi
szervezetben a maire helyettese, a. m. segéd; 1.
még Adjunktus.
A d j u d i c a t i o (lat.) általában a biróságnak
odaítélésre szóló határozata. Különösen: a perbíró
ság határozata, amely a peres jogot kijelenti,
s a követelő félnek megítéli; az osztoztató biró
ságnak az a határozata, amely a felek között való
közösség megszüntetése végett az egyiknek jogát
a másikra v. mindkettőnek jogát harmadik sze
mélyre ruházza át; végül a végrehajtó bíró hatá
rozata, amely az elárverezett dolgot a legtöbbet
ígérő részére «leüti». L. Leütés.
A d j u u i e i i t u m (lat.) a. m. segítő eszköz.
Adj u n c t u r a (lat.) a. m. hivatalsegédi állás:
adjunda, melléklet; adjunctio, hozzáillesztés.
Adjunktus (lat., franc, adjoint), hivatali segéd,
kire a hivatali főnök hatáskörének egy része átruháztatik, vagy ki a szolgálatkóptelenné vált
(főleg lelkész vagy tanító), de hivatalában és
ennek jövedelmében meghagyott mellé alkalmaz
talak s ettől díjat húz. Az utóbbi mód a nyugdíja
zási rendszer terjedésével mindinkább enyészik.
A segédet gyakran a «hivatalra kilátással" (cum
spo succedendi) alkalmazzák.
Adjunta, falu Indiában, 1. Adzsanta.
Adjuráció (lat.) a. m. megesketés (hivatalo
san is).
Ad j u s t i f i c a n d u m (lat.) a. m. igazolás vé
gett.
Adjusztálás, újkori latin szó, mely valamely
tárgynak, eszköznek vagy műszernek használatra
alkalmassá tételét jelenti. A katonaságnál a. m.
felszerelés. Mint kereskedelmi műszó A. a. számlán
a «tartozás» és «követelés» egyenlővé tétele, a
számla lezárása. Ezenkívül a számlakivonat tel
jes felszerelését is jelenti, mint letótjegyzókkel,
címlappal stb.-vel való ellátását.
Adjutáns, segédtiszt; rendszerint törzstiszti
rendfokozatú parancsnokok mellé vezényelt tiszt,
akit az illető parancsnok szolgálati állása szerint
zászlóalj-, ül. ezredsegédtisztnek hívnak. Az A. a
parancsnokság segédtiszti irodájának, az adjutanturának főnöke, teendője a parancsok és jelenté
sek megfogalmazása ós azok továbbítása, nem
különben a csapatok tisztán katonai szükségletei
ről való gondoskodás. L. Segédtiszt. Hadsegéd,
Kezdőtiszt, Parancsörtiszt, Vezérkari tiszt.
Adjutantura, 1. Adjutáns.
Adjutor (lat.) a. m. segítő, kisegítő; adjutorium: segítő eszköz.
Adj u t u m (lat. a. m. segély), a köztisztviselő
nek adott évi segély díj. A. salariale-neí nevez
ték törvényeink a vmegyéknek közigazgatási,
árva-és gyámhatósági kiadásai fedezésére nyújtott
állami segélyösszeget, miglen az 1883: XV. t.-c,
melyet az 1893: IV. t.-c. módosít, a vmegyék ház
tartását szabályozta.
Adjuvans (lat.), oly gyógyszeres anyag, mely
a receptben a főszer (basis) hatását segíteni van

Adler

hivatva, tehát azonos irányú hatást fejt ki, mint
emez, bár nála rendszerint gyengébb. Ily segítőszerekkel fokozzák a kivánt gyógyhatást.
Adlátus (lat.), magas állású főtisztviselő v.
vezénylő tábornok mellé annak esetleges helyet
tesítésére rendelt, hasonló v. egy fokkal alanta
sabb rangú főtisztviselő, ill. tábornok.
Adler (Erlitz, csehül Orlice), az Bibe bal mel
lékfolyója Csehországban; a Wilde és Stille A.
összefolyásából ered; Königgrátz mellett ömlik
az Bibébe ; hossza 90 km.
Adler, 1. Imre, keramikus, a «habánok» egyik
őse, 1689 óta Dejthén munkálkodott. V. ö. Jedlicska: Riskárpáti emlékek, II. 1891.
2. A., Mór, festő, szül. 1826. Óbudán, megh.
1902. Budapesten. Tanulmányait 1842. Bécsben
kezdte s Parisban Delaroche-nálfejezte be. 1848-tól
haláláig Bpesten munkálkodott, ahol először 1852.
keltett figyelmet Mementó móri c. festményé
vel. Báró Eötvös József apotheozisá-t a Nem
zeti Múzeum vette meg. Számos arcképet is fes
tett. V. ö. Művészet, 1902.
Adler, 1. Friedrich német müópítő és író,
szül. 1827 okt. 15. Berlinben, megh. u. o. 1908
szept. 15. A berlini építészeti akadémián tanár
volt. Több templomot épített, melyek közül megemlltendök a román stilü Krisztus- és Tamás-tem
plomok Berlinben, az Erzsébet-templom Wilhelmshavenben, a Pál-templom Brombergben s
a Megváltó-templom Jeruzsálemben. Tudományo
san is foglalkozott az ó- és középkori építészettel
s több idevágó szakmunkát írt.
2. A., Georg, német szociálpolitikus, szül. 1863
máj. 28. Posenben, megh. 1908 jun. 11. Berlinben.
Mint egyetemi tanár Baselben 1893. ő állította
össze a kormány részére az első törvényjavasla
tot a kötelező munkásbiztosításról. 1900. Kiéiben
volt tanár az egyetemen és a tengerészeti akadé
mián. Több müvet irt a szocializmusról és a mun
káskérdésről ; említendők: Die Grundlagen d. K.
Marxschen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft (1887); Geschichte des Socialismus und
Kommunismus (1899); Über die Epochen der
deutschen Handwerkerpolitik (1903). 1904. meg
kezdte a Hauptwerke d. Socialismus füzetes ki
adást.
3. A., Guido, német zenetudós, szül. Eibenschützbenl855 nov. 1. Bécsben a konzervatóriumot
végezte s jogtudom, okleveléhez a bölcseletdoktor
ságot is mogszerezte. A falso bordone c. előadá
sával bécsi egyetemi magántanárságát kezdte
meg, most u. o. rendes tanár. Művei közül emlí
tendők : Studien zur Gesch. d. Harmonie (1886);
Das Bühnen-Festspiel II ponio d' oro (1897);
G. Muffat (1896); J. J. Froberger (1903); P.
Bieber (1898); Trienter Codices (1903); J. J.
Fux (1902); O. Benevoli (1903); Rich. Wagner
(1904); E. Wagner Conférences (Leipz. 1910).
A Denkmáler der Tonkunst in Österr. kiadásának
vezetője. A zeneművészet tudományos ós agilis
munkása.
4. A., Jules, francia festő, szül. Luxeuilben
1865. Több ízben érmet nyert. Tárgyait többnyire
a szociális életből veszi és képei nemcsak festői
értékük, hanem jelentésüknél fogva is kiválók.
Nevezetesebb müvei: Az utca; párisi reggel; a
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zubbonyos ember; az anya; szegények konyhája;
a creusoti sztrájk stb.
5. A., Viktor, osztrák politikus, a szociáldemo
krata párt vezére, szül. 1852 jun. 24. Prágában.
Ausztria összes szocialista frakcióinak egy pártba
való egyesítése céljából 1889. Hainfelden kon
gresszust szervezett s 1893. megalapította a bécsi
Arbeiterzeitung-ot, melynek főszerkesztője. Kis
ideig tagja volt az alsóausztriai tartománygyűlés
nek, aztán 1907. a birodalmi gyűlésbe választot
ták be. Irt egy értekezést a svájci és az angol
országi gyári felügyeletről és azonkívül számos
röpiratot.
Adlercreutz Károly János gróf, svéd tábornok
és politikus, szül. Finnországban 1757 ápr. 27.,
megh. 1815 aug. 21. Hősiesen harcolt az 1808-iM
svéd-orosz háborúban,tevékeny részt vett IV.Gusz
táv király megbuktatásában. XIII. Károly 1814.
grófi rangra emelte, de ennek utódja alatt a Napó
leon elleni hadjáratok alkalmával elvesztette be
folyását.
Adlerhegység, 1. Cseh hegytaraj.
Adlerkosteletz (csehül Kostelec nad Orlici),\~&ros a csehországi Reichenau kerületben az Adler
folyó mellett, kedves dombvidéken, (1900) 4920 la
kossal, Kinszky gr. nagy kastélyával, s gyönyörű
parkkal (34 km2), bőr-, lábbeliárú-, szövő-, festő-,
vas- és cukorgyárral, sörfőzővel, szeszgyárral,
mesterséges lazac- és pisztrángtenyésztóssel. Van
reáliskolája és járásbírósága.
Adlersborg, 1. Dragsholm.
Adlersfeld. Eufemia, sz. Ballestrem gr.-nő,
német írónő, szül. 1854 aug. 18- Eatiborban. 1889.
férjhez ment A. őrnagyhoz. Ismertebb művei:
Lady Melusine (1878), Heideröslein (1880), Violet
(1883), Die Falkner v. Falkenhof (1890), Die
weissen Rosen v. Ravensberg (1897), Komtesse
Káthe (30. kiad. 1894), Die Fürstábtissin und der
Spiegel der Lukrezia Borgia (1906), Luzifers
Trane (1907).
Adlershof, falu a porosz potsdami kerületben,
a Spree közelében, (1905) 9114 lak., vegyészeti,
nemez-, bádog-, faléc- és kerékpárgyárakkal.
Adlersparre György gr., svéd hadvezér, állam
férfiú ós író, szül. Jemtland tartományban 1760
márc. 28., megh. Gustavswikban 1835 szept. 25.
Előbb III. Gusztáv alatt a hadseregben szolgált,
annak halála után az irodalomnak ólt. 1800. a kép
viselőházba jutott, hol a szabadelvű eszméknek
hódolt. 1808. részt vett IV. Gusztáv Adolf meg
buktatásában. Nagy része volt XIII. Károly meg
választásában is, aki államtanácsossá, báróvá és
ezredessé tette. 1816. grófi rangra emelték s 1824.
visszavonult birtokára, hol a Handlingar rörande
Sveriges história c. svéd történeti oklevéltárt
szerkesztette (1830—1833, 9 köt.). Titkos állami
oklevelek közlése miatt 1831. pénzbirságra Ítélték.
— Fia, A. Károly Ágost szül. 1810., megh. 1862.,
udvari méltóságokat viselt és az 1809-iki forra
dalomról munkát írt. Az Anteckningar om bortgángne samtida (3 köt., 1859—62) c. történeti mű
is tőle ered.
Ad l i h i t u n i (lat.) a. m. tetszés szerint. Mint
zenei műszó többféle értelemben van használat
ban. Jelenti, hogy az előadó szabadabb tempóval
ós ritmussal élhet. Kadenciák és nyugvó jelek
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fölé írva annyit tesz, hogy az előadó művésztől
függ,vájjon a kádenciát egyáltalában elő akarja-e
adni, illetőleg a nyugvó jelet tekintetbe akarja-e
venni vagy sem. A zenedarabok címében előfordul
néha ez: Kettős zongora, kürt v. gordonka szá
mára ad lib. Ez esetben kürtöt vagy gordonkát
lehet tetszés szerint használni. Azonkívül még
így is előfordul: Nyitány zongorára hegedükísérettel ad lib. Ily esetben a hegedükíséret el is
maradhat. Hasonló értelemben használják ezt a
kifejezést .zenekari müvek vezérkönyveiben annak
jelzésére, hogy bizonyos hangszerek tetszés szerint
elmaradhatnak.
Adlie, még ma is járó régebb török aranypénz.
1 A. = 19Vs> később 17V2 török piaszter.
A d l i g a n s (növ.), 1. Kapaszkodó gyökér.
Adliswil, falu a svájci zürichi kantonban, (1900)
4691 lak., élénk selyem-és gyapjúszövőiparral.
A d l n m i a Raf. (QÖV.), a mákfélék (Papaveraceae) családjának génusza. A. fungosa (Gnwl.)
Irmisch É.-Amerikában élő kapaszkodó növény,
ritkább kerti disz.
Ad m a i o r e m I>ei g l ó r i á m (lat), teljesen:
Omnia a. m. D. g., mindent Isten dicsőségére.
Ad m a n u s p r o p r i a s (lat.) a. m. saját kezébe.
Ad m a r g i n e m (lat.), könyvekben a szerző
oly megjegyzései, melyek a szöveghez tartoznak
ugyan, azonban (*) csillag, szám, betű vagy más
jegy alatt a lap oldalán külön közöltetnek.
Ad Mediám, római község a volt Bánságban
azon az úton, mely Tiernából (Orsova) Tibiscumba
(Zsuppa) vezetett; minden valószinűség szerint a
mai Mehádia helyén, miként azt nemcsak ennek
neve, hanem az ott napfényre került föliratok
is igazolják. E föliratok legnagyobb része Aesculapiusnak és Hygeiának szóló hálanyilatko
zatok olyanok részéről, kik a nem messze levő
s már akkor is híres hőforrások (Herkulesfürdő)
használatától meggyógyultak; a föliratok egy
másik része Herkulesnek szól. A. forrásainak
híre oly nagy volt, hogy még Rómából is men
tek oda gyógyulást keresni, a föliratokon meg
nevezettek között az akkori társadalom szinejava szerepel.
Ad m e l i o r e m (t. i. fortunani, lat.), «majd
jobb időkben» ; adósságot ad meliorem elhalasz
tani a. m. jobb időkre helyezni kilátásba az adós
ság kifizetését.
Ad m e n t e m (lat), a római kongregációk ha
tározataiban előforduló kifejezés, mely azt jelenti,
hogy a határozatot hozó kongregáció az eldöntött
kérdés jogi megoldásán kívül még más megha
gyást v. észrevételt is akart határozatába felvenni.
S ez utóbbit v. a határozat illetékes végrehajtójá
val közli, v. magában a határozatban adja elő
ezzel a kitétellel: «Mens autem est».
Admete, Eurystheus leánya, kinek kívánatára
Heraklesnek el kellett hoznia az amazonok király
nőjének, Hippolytének övét.
Admetos, a monda szerint Pheres, tesszáliai
király fia, argonauta. Apollón, ki nála szolgált,
megígértette a lerészegített moirákkal, hogy A.
életének fonalát el nem vágják, ha találkozik va
laki, ki helyette meghalni kész. Neje Alkestis
(1. o.) meghozta ezt az áldozatot.
A d m i n a t i o (új lat.) a. m. fenyegetés.
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Adminisztráció, 1. Közigazgatás. Mezőgazda
sági értelemben 1. Tiszti kezelés.
Adminisztratív, közigazgatási, a közigazga
tásba, közigazgatási hatósághoz tartozó. L. még
Adminisztrátor.
Adminisztrátor (lat.), vagyonkezelő, aki ide
gen javakat a tulajdonos v. más jogosított meg
bízásából gondoz, s ezért vagyongondnoknak is
nevezhető (1. Gondnok). A.-nak nevezik azt az
egyházi személyt is, aki lelkészi állással járó
teendőket ideiglenesen ellát s az illető állás
javadalmait kezeli; a katonaságnál, katonai
intézet v. kaszárnya gondnoka. L. még Adminisz
trátori rendszer.
Adminisztrátori rendszer, a közigazgatás ál
lamosításának egyik faja, mellyel Apponyi György
gróf alkancellár 1844—47-igterjedő időszakban kí
sérletezett a vmegyei ellenzék erőszakos meg
fékezése céljából. A kormány azzal leplezte tulajdonképeni célját, hogy azt állította, miszerint az
új rendszerrel csupán a vármegyei közigazgatás
ban elharapózott tömérdek s igazán sürgős orvos
lást igénylő visszaéléseknek óhajt véget vetni. A
Metternich által inaugurált s Apponyitól képviselt
politika valójában azonban arra törekedett, hogy
a nemzeti reform-párt főerősségét, a municipálizmust megtörje és neki megfelelő végrehajtó vár
megyei hatóság által az ellenzék követjelöltjeit
— főleg a szegény és műveletlen bocskoros ne
messég megvesztegetésével ós felbujtásával — a
választásokon kibuktassa. Evégből a rendi alkot
mány íelforgatásával azon főispánok mellé, kik
az erőszakosság új rendszerét alkalmazni nem
akarták vagy nem tudták, helyetteseket, admini
sztrátorokat rendelt, őket jó fizetéssel ellátta és az
állam minden hatalmi eszközével felruházta. így
a főispánságból, mely a rendi közjog felfogása
gzerint inkább méltóság (nobile officium) volt,
hivatalt, a funkcionáriusból egyszerű állami tiszt
viselőt csinált s a főispáni hatalom, mely főleg
egyházi és világi főrendek kiváltsága volt, a köz
ponti kormány közege lett.
A király 1844 nov. 10. írta alá az erre vonat
kozó rendeleteket, melyeket országos felzúdulás
fogadott. Még a főispánok többsége is vonakodott
& törvénytelen megbízatásnak engedelmeskedni s
52 közül 32 helyére adminisztrátor került, rész
ben olyan, ki eddig ellenzéki oldalon harcolt, de
szegre akasztva elveit, a bécsi kormány legkészségesebb szolgája lett. A centralisták, kik
erős és egységes végrehajtó hatalom szerve
zésében a kormánnyal egy véleményen voltak,
maguk is fölismerték az A.-ben rejlő nemzeti és
alkotmányos veszedelmet, minthogy a központi
hatalom idegen, bécsi érdekek szószólója volt.
Mteösprokonzuloknak nevezte az adminisztráto
rokat, kik egyik-másikának erőszakoskodása és
visszaélései (Biharban, Hontban stb.) egyre erőeebben lobbantották fel az ellenzék feljajdulásának tüzét. Az A. Apponyi nevét is népszerűtlenné,
6öt syülölttó tette. Egymást érték a zajos vár
megyei ülések, a véres és botrányos tisztújítások,
de a kormány mégsem érte el főcélját: az ellen
zék letörését ós egy kezes, konzervatív többség
létesítését. Az A. heves ós széles vitákat váltott
ki az 1847—48-iki országgyűlésen, míg a párisi
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februári forradalom hírére az egész apparátus, a
vezetőkkel (Metternich, Apponyi) együtt hirtelen
megbukott.
Admiráció (lat.) a. m. csodálat; mint bölcsé
szeti műszó: szenvedélyes vágy. Admirabilis,
csodálatos, szokatlan.
Admirális (az arabs amír-al-bahr-ból, a. m.
parancsnok a tengeren), 1. Tengernagy.
A d m i r á l i s (állat), 1. Atalanta-lepke.
Admirális-szigetek. A Bismarck-archipelágushoz (1. o.) tartozó csoport a Nagy Óceánban, UjGuineától ÉK.-re; Vasco nevű főszigete (d. sz. 2°,
k. h. 146° 2C Gr.) 1952 km2, igen hegyes, igen
termékeny. Az ide tartozó többi (24) sziget összesen
486 km2. Schouten ós Le Maire fedezte föl 1616.
s 25 szigetnek nevezte, Carteret kereste fel újra
1767.; tőle kapták mostani nevöket. Lakói negritók, számuk ismeretlen. Német protektorátus
alá tartoznak.
Adniissarius(lat), fedező mén, tenyészesődör.
A d m i s s i o n t e m p o r a i r e , 1. Kikészítési for
galom.
Admisszió alatt a gőzgépekben a gőzkazán
ból a gőzhengerbe bocsájtott vagy küldött azt
a gőzt értjük, mely a dugattyút a beömlesztő csa
torna elzárása előtt nyomva, a hengernek a gőz
elzárásáig terjedő térfogatát betölti és a teljes
nyomási munkaszakasz alatt ömlik a hengerhe.
Ennek a gőznek a nyomását, az úgynevezett admisszió-nyomást a gőzgépről vett indikátor dia
gramon (munkaábrán) az alaptól, reá merőlegesen
mérve, legmesszebb fekvő pontokból alkotott vo
nalnak az alapvonaltól való távolsága képviseli.
A d m i t t i t u r (lat.) a. m. megengedtetik; cen
zúrai fomiula a nyomtatási engedélyeken.
A d m o d i a t i o (lat.), tágabb értelemben vm.
jószágnak haszonbérbe adása a tartozókoknak
(fundus instructus) tulajdonul átengedésével, úgy
hogy a haszonbérlő azokat csak megfelelő érték
ben tartozik visszatéríteni (contractus socidae,
vasbaromszerződés); más értelemben A. közmun
kának szerződésszerű kiadása szakértő vállalkozó
részére.
Ad u i o d u u i (lat.) a. m. valaminek módjára ;
A. Minelli a. m. Minelli módjára.
A d m o n i t i o , 1. Megintés.
Admont, mezőváros, keresett nyaralóhely az
osztrák Lietzen járásban Stiriában, az Bnns mellett,
(1900) 1306 lakossal, jelentékeny vasiparral, 1074.
alapíttatott s 1865. részben leégett, de újból fel
épült híres bencés apátsággal, melynek 80,000
kötetből álló könyvtára van, melyben több ha
zánkat érdeklő kéziratot őriznek. Itt találta meg
Wattenbach Vilmos (1. o.) 1849. Szt.-István tör
vényeinek egy XII. századbeli kéziratát. Ez az
apátság Stájerország művelődésére igen nagy
hatással volt. Jelenleg 28 plébánia tartozik hozzá.
A bencés kolostoron kívül volt A.-ban apáca
kolostor is, melyben II. (Vak) Béla egyetlen
leánya, Zsófia töltötte élete java részét.
Ad in a l t o s s n n o s (lat.), sok évre, hosszú
életre; éljen!
Adnamantia, 1. Annamatia.
Ad n s n s e s m u s q u e (lat.) a. m. az undoro-dásig.
Adnektál 1. Annektál.
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Adneth-rétegek,azAlpokban megkülönböztetett
egyik facies képződménye a geológiai jurakorszak
alsó emeletének, a liasznak.Vörös mészkövek igen
sok ammonittal. Hallóin (Salzburg) mellett Adneth
falu vidékén tanulmányozták először. Nálunk a
többek közt Erdélyben a Persány-hegységben van.
A d n e i a (lat., adnecto a. m. hozzáfűzök), füg
gelék, a nőorvoslásban használatos kifejezés a
méhiiel oldalt összefüggő szervek, ú. m. petefészek,
petevezetö és a méhszaíagok közös megjelölésére.
L. Méh.
A d n e x a e p a r t e s (lat.) a. m. kapcsolt részek.
Ad n o r m á m (lat.), minta szerint.
Ad I I o t a 111 (lat.) a. m. előjegyzésbe (veendő);
adnotatio, megjegyzés, följegyzés. Ad notitiam
a. m. értesítésül, tudomásul.
A d n s . , természettudományi munkákban Miehel
Adanson (1. o.) nevének rövidítése.
Adó, minden olyan járulék, amelyet az állam
vagy más közjogi személy a hatalmi körébe esö
magángazdaságoktól, illetőleg személyektől köz
szükségletek fedezése céljából szed. Az adók az
illetékektől abban különböznek, hogy nem a ma
gángazdaságok által esetről-esetre igénybe vett
funkciók ellenszolgáltatását képezik, hanem kü
lönös állami szolgálatok igénybevételére való
tokintet nélkül rovandók le. Minél jobban növe
kednek a kultúra fejlődésével az állammal szem
ben támasztott igények, annál fontosabb szerep
jut az adóknak az államháztartásban. A lestöbb
európai államban a XVIII. sz. végóig, sőt hazánk
ban a XIX. sz. közepéig az államjószágok s a
regálék képezték a fő bevételi forrásokat, amelyek
mellett az A.-k csak mint mellékes, illetőleg rend
kívüli bevételek szerepeltek. Azonban a gazda
sági és politikai viszonyok előrehaladásával az
államjószágok pénzügyi jelentősége csaknem tel
jesen elenyészik, a regálék a pénzügyi szempont
háttérbe szorulásával nemzetgazdasági intézmé
nyekké válnak s az államkiadások legnagyobb
része az adóbevételekre támaszkodik. Az adóz
tatás jogalapjára nézve a pénzügyi irodalomban
Több felfogással találkozunk. A mindenkori adó
elméletek többnyire valamely reformtörekvés
szolgálatában állottak, melyek az adó mibenlété
nek és jogalapjának meghatározásánál is döntő
szerepet játszottak. A biztosítási,illetőleg viszont
szolgáltatást adóelmélet hívei szerint az adózás
a do ut des elvén felépült egj szerű csereüzlet. Az
adót majd mint az államtól vett szolgálatok ellen
értékét, majd pedig mint biztosítási díjat fogják
fel s azt kívánják, hogy az egy-egy polgár által
fizetendő adóösszeg az állami intézményekből
eredő haszonnak, illetőleg az adófizető javára tett
állami szolgálatok költségeinek mértékéhez iga
zodjék. Ezt a nézetet vallják Montesquieu, LeroyBeaulieu és általában a francia pénzügyi íi ók.
Ennek az adóelméletnek a hivei az állam és a
polgái ok között létező közjogi és erkölcsi kap
csolatot semmibe se veszik, az állam adóztatási
jogát csereügyletre alapítják. Stahl homlokegye
nest ellenkezik a do ut des nézettel, mert az ö
állambölcsészete szerint minden az államé s az
állam pusztán haszonélvezetet enged a magá
nosoknak. Az adót is tehát nem azért szedik, mert
az állam védi a magánvagyont, hanem fizetik azt
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a nemzeti vagyonban való részesedésért. Az ál
dozat elmélete szerint az adó egyedül képzel
hető alapelve abból áll, hogy minden alattvaló
egyenlő áldozatot hozzon. Az adó egyenlősége
nem egyéb, mint az általa hozott áldozat egyen
lősége (Mill Stuart). A szolgáltatási képesség sze
rinti adóztatás elméletét ma a pénzügyi írók
nagyobbrésze vallja, akik szerint csak az a jogos
adó, amelyet úgy vetnek ki, hogy azt minden
polgár szolgáltatasi képessége arányában viseli.
Az adóztatás mórtékalapja tehát nem az állami
intézményekből eredő előnyök értékében, mely
úgysem határozható meg, hanem a polgárok szol
gáltatási képességében található fel. Végül föl
említjük még a szocialisztikus írók abbeli törek
vését, hogy az adóval a jövedelem- és vagyonmegoszlás egyenlőtlenségeit kívánják korrigálni.
Követeléseik közül legfigyelemreméltóbbak: a
közvetett adók megszorítása, a jövedelmi adó
kiterjesztése progresszív adókulccsal, a kis jöve
delmek adómentesítése, vagyoni és örökségi adó
behozatala, a fundált (tőke-)jövedelem erösebb
megadóztatása (Wagner, Pranz, Henry George).
Az adóztatásnak általánosabban elismert alap
elvei a következőkben foglalhatók össze: 1. az
adók hozadéka a szükségletek fedezésére elegendő
legyen ; 2. az adók hozadéka természetes fejlődő
képességgel bírjon ; 3. az adóforrás helyesen vá
lasztassak meg; -4. az adórendszer ne bénítsa a
közgazdaságot és az egye,s magángazdaságok
tevékenységét; 5. az adók általánosak legyenek;
6. az adóteher a szolgáltatási képesség szerint
helyesen osztassék meg. Ennek követelménye,
hogy a) az adók aránylagosak és igazságosak
legyenek; b) a gyengék kiméltessenek és az erő
sebbek jobban megadóztassanak, mi egyrészt a
létminimum adómentességét, az adózók szemé
lyes viszonyainak figyelembe vételét, másrészt
a progresszív adóztatást kívánja; 7. az adórend
szer legyen egyszerű és áttekinthető; 8. az adó
igazgatás legyen igazságos ós célszerű. Ez magá
ban foglalja az adófizetés kényelmességét, a fize
tendő adóösszeg meghatározott voltát,az igazgatás
olcsóságát, az adó áthárításnak a törvényhozó cél
zata szerint való teljesedésbe menését vagy lehe
tetlenségét stb. Nincs ugyan adónem, amely ezen
alapelvek mindegyikének megfelelne, azonban
valamely adórendszer összeállításánál v. helyes
ségének megítélésénél ily alapelvek felállítása
nagy jelentőséggel bír.
Az adók szokásos osztályozása a következő :
A beszedés módja szempontjából az összes adók
részint közvetlenek, részint közvetettek. Közvet
len v. egyenes adók azok, amelyeknél az adófizető
és adóviselő egy és ugyanaz a személy, ellenben
közvetett adóknál a törvényhozó másokat akar
megterhelni, mint akik az A.-t fizetik, azzal a cél
zattal, hogy utóbbiak az adóterhet másokra áthá
rítsák. Habár a hozadéki adók között olyanok is
vannak, amelyeket közvetett úton is be lehet
szedni és a fogyasztási adók egyrészót közvetlenül
az adóviselökre vetik ki, a hozadéki, jövedelmi és
vagyoni adókat egyenes adóknak, a fogyasztási
adókat pedig általában közvetett adóknak neve
zik. Ezt az elnevezést az magyarázza meg, hogy
az egyenes adókat rendszerint közvetlenül, a
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fogyasztási adókat pedig többnyire közvetve
szedik be. Ezenkívül beszélhetünk az adók követ
kező csoportjairól: 1. A hozadéki adók, melyek
igazi tárgyi adók akkor, ha az adótárgy birto
kosának személyes viszonyait (betegség, eladó
sodás, nagy gyermeklétszám stb.) tekintetbe nem
veszik, hanem csak az adótárgyak hozadékának
terhelését célozzák. A következetesen keresztülvitt hozadéki adók rendszerének egyes alkotó
részei : a földadó, házadó, iparadó, munkabóradó
és tőkekamat- és járadékadó. 2. Személyes jöve
delmi adók, melyek nem az adótárgy hozadéki
vagy értékviszonyaihoz, hanem az adófizető sze
mélyes szolgáltatási képességéhez alkalmazkod
nak, vagyis alanyi adók. Az általános jövedelmi
adó az adófizető összes személyes jövedelmét
forrásaira valótekintet nélkül ugyanazzal az adó
tétellel terheli. Ennek egyik válfaja az osztály
adó, melynél azonban a valóságos jövedelmet
nem derítik ki, hanem arra csak külső ismérvek
ből következtetnek. Ide tartozik továbbá a fej
adó, melynél a kivetési alap a puszta személyi
létezés. A különös v. részleges jövedelmi adó csak
a bizonyos jövedelmi forrásokból, mint a munká
ból, a birtokból és e kettőből egyesített források
ból eredő tényleges jövedelemnek megterhelését
veszi célba. 3. A fényűzési adók, melyek alatt oly
jelenségeken nyugvó A.-kat értünk, amelyek az
átlagos jóllét mérvének meghaladását mutatják.
Ily jelenségek: kocsi, lótartás, arany- és ezüst
edények, tekeasztalok, bizonyos társas mulatsá
gok. 4. A vagyonadók, melyeknél az adóköteles
személy birtokában levő vagyon értéke az adó
alap s az adókulcs a vagyonérték bizonyos há
nyadában van kifejezve. Ezek a valóságban azon
ban fényűzési vagy jövedelmi adók. 5. A forgalmi
adók, a vagyontárgyak forgalmát közvetítő cse
lekvényekre, jogügyletekre és tényekre vetett
adók, ilyen a vagyonátruházási, örökségi, nyereményi, tőzsdei, szállítási adó. 6. A hadmentességi
adó, melyet a hadi szolgálat alól felmentett had
kötelesekre vetnek ki. Más (pl. igazgatási) szem
pont szerint osztályozhatjuk még az adókat szét
osztást (reparticionális) és hányadbeli (quotitási)
adókra, előbbieknél az illető adóoemből beveendő
összeget előre meghatározzák s azután az egyes
adókötelesek között felosztják, utóbbiaknál azon
ban csak az adóegységekre eső adót jelölik meg. Az
adószedő hatalom szerint vannak állami, önkor
mányzati (pl. megyei, községi), egyházi adók stb.
Egyenes adóinknak kivetési eredménye 1909.
évben az egyes adónemek szerint a következő volt:
Földadó ... _
...
Házbéradó
...
„
... __
Házosztályadó
._
_. ... _.
[, oszt kereseti adó
~
11. .
III. *
.
_.
IV. t
.
... ._
Tőkekamat- és járadékadó
Takarékbetétekre eső kamatadó
Nyilvános számadásra köt. vállalatok adója
Ráayaadó
__.
...
Ált. jövedelm pótadó
„.
Szállítási a d ó . . .
Vadászati és fegyveradó _. ... ... ...
Nyeremény
adó
...
_.
Hadmeatességi dij — — —
Országos betegápolás pótadó
Késedelmi kamat
._.
...
—

70.32 millió kor.
28-55
*c
9-04
4-80
•
1065
*•
27-31
•
9'98
2-95
,
14-00
,w
1272
0-90
«
41-28
*
3214
<
0-34
*
0-0003 €
5-40
<
9-30
<
2-83
•
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Irodalom. Kautz, Államgazdaságtan, 1885; u. a., Az állam
gazdaság eszméje és a szocialisztikus fináncia kezdetei, Buda
pest 1883; Mariska, Allamgazdaságtan, 1909; u. a., A magyar
pénzügyi jog kézikönyve; Küldés, A nemzetgazdaság- és
pénzügytan kézikönyve, II. k., Közgazdasági Lexikon: Adók,
Teleszky és Hegedűs Lóránt, Földes, Allamháztartástan;
Szigeti, A magyar pénzügyi jog vezérfonala; Exner,
Magyar pénzügyi jog, 1910; u. a., A közvetett fogyasztási
adók, Budapesti Szemle, 1888; Leroy-Beauiieu, Traité de la
scienoe des flnances, 1877, magyar fordításban is; Stuart MilL
Principles of Political economy, 1869, magyar fordításban is;
Stein, Finanzw., 1855; Wagner, Finanzwissensch., 1883 ;Roscher,
Finanzw., 1886; Cohn, Finanzw., 1889; Schönberg, Handbuch
d. polit. Oekonomie, 1891; Royer, Théorie de l'impöt, 1862;
Parién, Traité des impőts, 1863; Denis, L'impót, 1889; Hock,
Öffentl. Abgaben u. Schulden, 1863; Held, Die Einkommensteuer, 1872; Neumann, Die progr. Einkommensteuer, 1874;
u. a. Die Steuer, 1887: Meyer, Die Principien der gerechten
Besteuenmg.1884; ScliaTfle, Die Grundsatze der Steuerpolitik
1880 és Die Steuern (1895—1897): Neumann, Die Steuer, 1887;
Fnisting, Grundzüge der SteuerJehre, 1902; Lauterbach, Die
Btaats- und Kommunalbesteuerungin Deutscbland, England
nnd deu Vereinigten Staaten, 1906.

T ö r t é n e t e . Hazánkban az adók 1848 előtt alá
rendeltjelentőséggel bírtak. Valamint minden kö
zépkori államháztartásban, nálunk is az állambirtok
volt a legfőbb bevételi forrás. Ehhez járultak a na
gyobb kir. haszonvételek, névszerint a harmincad
nak nevezett határvámok s a sójövedelem,anemesi
birtokok területén létező bányák után fizetett ille
ték, a pénzverésből és később a postából szerzett
jövedelem, a városi földadó, a megüresedett egy
házijavadalmak és egyéb csekély jelentőségű eset
leges bevételek. A tulajdonképi országos adónak
első nyomával törvénykönyvünkben csak I. Károly
dekrétumában (1342. XIX.) találkozunk, mely az
elterjedt pénzhamisításból származott veszteségek
pótlása végett lucrum camerae név alatt minden
paraszt-portára, vagyis oly kapura, amelyen egy
szénával vagy gabonával terhelt szekér átmehe
tett, évenkint 18 dénár adót vetett. Ez az adó azon
ban már korábban is fennállott, mert ugyanez a tör
vény azt rendeli, hogy azokon a vidékeken, ahol
fa hiánya miatt kapuk nincsenek, a kamarai nye
reség a régi szokás szerint hajtandó be. Az adótétel
időről-időre emelkedett, úgy hogy Mátyás alatt
1 forintot, majd később 3, sőt rendkívüli szükség
let idején 9 forintot is tett. A lucrum caraerae-t a
királyok az országgyűlés hozzájárulása nélkül is
szedhették, amig a hadviselési költségek fedezé
sére rendelt sególyösszegek(í?wte'dÍMm> szedése az
országgyűlés beleegyezéséhez volt kötve. Kezdet
ben a lucrum camerae és a szubszidium külön keze
lés alatt állottak, 1593 óta a két adónem eggyé
olvasztatott. Ez év óta a lucrum camerae elne
vezése nem fordul elő a törvényekben s az adó
majd «contributio», majd «subsidium»-nak nevez
tetik. Az 1715-ik évben behozott állandó hadsereg
szükségleténekfedezóséreaszubszidiumokhelyébe
az országgyűlés hadi adót ajánlott meg, mely kez
detben, a pénzhiányra való tekintettel, bizonyos
mennyiségű lótartási és katonai élelmezési ada
gokból (porciókból) állott. Az 1722. évben túl
nyomó részben készpénzre változtatták.
A nemesek tulajdonképi országos adót nem fizet
tek. Azonban az országgyűlés kivételesen, rendkí
vüli szükséglet idején a nemesek által is fizetendő
szubszidiumokat is megszavazott. A tkpi adókra
vonatkozó mentesség a különböző időszakokban
eltérő értelmezést nyert. Kezdetben az adómentes
ség személyhez volt kötve és minden nemes, akár
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volt birtokos, akár nem, s akár nemesi birtokon, azonban több esztendőre. Az 1790—91. évi XIX.
akár királyi városban lakott, nem tartozott adót t.-c. elrendelte, hogy az adó egyik országgyűléstől
fizetni; azonban az 1405. évtől kezdve a királyi a másikig és nem hosszabb időre ajánlható meg.
városokban lakott nemesek adókötelesek voltak. Szubszidium, illetőleg hadi adó címén az ország
A személyhez kötött adómentesség később a neme gyűlés a mutatkozó szükség szerint nagyon külön
sek által birt aüodiális javakra ment át; de azok böző összegeket ajánlott meg. 1692-ben 2 millió frt
a nemesi birtokok, amelyeket jobbágyok művel és 43,160 porció osztatott fel a törvényhatóságok
tek s amelyektől úrbéri szolgáltatás követelte közt; 1698-ban négymillió, 1764-ben 3-9 millió,
tett, adó alá tartoztak. Az 1647. évi XXVI. t.-c. 1791-ben 4'39 millió, 1802-ben 5 millió forintot tett
az adót minden armalista nemesre kiterjeszti. az országos adó. Az 1825—27-iki országgyűlés
Ezt a törvényt az 1723. évi VI. törv.-cikk oda konvencionális értékben 4.395,244 frt adót és
módosítja, hogy az armalista-neniesek hadi adót 75,000 frt hadfogadási segélyt ajánlott meg s ez az
nem, csak házi (vármegyei) adót tartoznak fizetni. összeg megmaradt az 1849-ik évig.
Azokra a nemesekre nézve, akiknek úrbéri birto
Az 1849-ik évben Magyarország a bécsi kor
kuk volt, különböző volt a gyakorlat. A tiszai mány aláhelyeztetvén, az osztrákbirodalmi adókés
vármegyék eme birtokok után nem követeltek se más állami bevételek reánk is kiterjesztettek s
hadi, se házi adót; azonban a legtöbb dunai vár az osztrák uralom idejéből származó adórendszer,
megye a nemesektől az úrbéri földek után hadi és eltekintve az adóteher igazságosabb megosztására
házi adót is szedett. Ennek az egyenlőtlen eljárás s a bevétel szaporítására irányuló 1875. évi adó
nak csak az 1836. XI. t.-c. vetett véget, mely az úr törvények által eszközölt lényeges módosításoktól
béri földek után a nemeseket mind a hadi, mind a s az 1875., 1879. és 1880. években behozott új
házi pénztár javára megadóztatni rendelte. Az or adónemektől, még ma is érvényben van. Az 1874.
szággyűlés által időről-időre megállapított adóösz- év végéig nálunk négy egyenes adó állott fenn,
szeg a porták alapján a megyékre és sz. kir. váro ú. m. a föld-, ház-, jövedelmi és a személyes kereseti
sokra osztatott fel. A porta fogalma a különböző adó. 1875. egyenes adóink jelentékeny átalaku
időszakokban eltérő jelentéssel birt. Eredetileg egy láson mentek keresztül. A személyes kereseti adó
jobbágyi házat és telket jelentett; az 1609-ik év az ujonan alkotott első, második, harmadik és
óta 4 paraszt-udvar és 12 zsellérház vétetett egy negyedik osztályú kereseti adóba ment át; a volt
portának. Az 1647. XXXVI. t.-c. új porta-össze- jövedelmi adó, mely az iparjövedelemre, állandó
irást rendelt el, olykópen, hogy egy portába oly fizetésekre s a kamatjövedelemre terjedt ki,részint
jobbágyokból, akik 4—6 ökörrel járnak, négy, 2 az új kereseti adóba olvadt be, részint három önálló
Ökrösökből nyolc jobbágy ós marhátlan jobbágyok adónemmé (tőkekamat- és járadékadóvá, bánya
és zsellérek közül 16 vétessék. Később a porta adóvá s a nyilvános számadásra kötelezett vál
képzeleti egységgé változott, amely egység az adó lalatok ós egyletek adójává) alakult át. Az 1875.
kötelesek fizetési képességét fejezte ki. Az egész évi adótörvények új adónemeket is hoztak be,
országra bizonyos portaszám vétetvén fel, a meg jelesül a szállítási, vadászati és lőfegyver-adót s
ajánlott adóösszeg ugyanennyi részre osztatott fel a cselédtartásra, kocsi- és lótartásra, tekeaszta
s a hány portát rovott az országgyűlés valamely lokra és játékhelyiségekre rótt fényűzési adókat,
vármegyére vagy kir. városra, annyiszor kellett mely utóbbiakat azonban öt évi fennállásuk után
az illető törvényhatóságnak az egy-egy portára az 1879. XLVIII. t.-c. hatályon kivül helyezte. A
eső hányadot lefizetni. Az országgyűlés 1715-ben hozadéki törzsadókat bizonyos százalékkal fel
és másodszor 1825-ben a porták felosztásának emelő általános jövedelmi pótadót az 1875. XLVII.
átvizsgálását rendelte el. Az átvizsgálás meg is t.-c, a nyeremónyadót az 1879. XLIX. t.-c, végre
történt, de a hamis bevallások miatt nem lehetett a a hadmentességi díjat az 1880. XXVII. t.-c.léptette
kivetés alapjául felhasználni és 1830. ós 1836-ban életbe. A II. oszt. kereseti adót és tökekamatadót
a rendek a nádort kérték fel, hogy a portákat a régi az 1908. évi V. t.-c. mérsékelte.
alapokon osztassa fel a vármegyék, kerületek és
Egyenes adóinkban mélyreható változást idé
kir. városok közt. A porták száma az 1696-ik évben zett elő az 1909-ben keresztül vitt adóreform, mely
8000-et, 1723-tól 1791-ig Horvátország nélkül a II. oszt. kereseti adót, az általános jövedelmi pót
56613/4-et, 1791-től 1849-ig Magyar- és Horvát adót és a családtagok adóját teljesen megszüntette,
országban 6346V8-ot tett. Az egyes községekre eső az I. oszt., a IV. oszt. kereseti adót és a bányaadót
adónak kulcsául a rovások, az á. n. díkák szolgál más adónemekbe vitte át, az addigi hozadéki adó
tak. A vármegye maga határozta meg dikáinak kat megjavította, illetőleg ujjáalkotta és új adó
számát, valamint azt, hogy mennyi adótárgy teszen nemként a jövedelmi adót hozta be. Az új adótör
egy dikát. A vármegyére kirótt adóilletőség annyi vények a következők: A földadókataszter kiigazí
részre osztatott, amennyi dikája volt a vármegyé tásáról és a földadó százalékának megállapításáról
nek, s ahány dikája volt valamely községnek, szóló 1909. V. t.-c, a házadóról szóló 1909. VI.
annyiszor kellett az egy dikáraeső összeget fizetnie. t.-c, a tökekamat- ós járadékadóról szóló 1909.
A régi időben történt dikális összeírások módjára VII. t.-c, a nyilvános számadásra kötelezett vál
nézve nincs biztos adatunk. 1715 óta rendesen 90 lalatok kei-eseti adójáról szóló 1909. VIII. t.-c, az
rovat vétetett fel, melyekben fel voltak jegyezve általános kereseti adóról szóló 1909. IX. t.-c. és
az adókötelesek 18—60 éves korukig, továbbá a végül ajövedelmi adórólszóló 1909. X. t.-c. Az em
marhák, lovak, juhok, sertések, méhkasok száma, lített törv.-kel ellenkező korábbi törvények egyben
a vetésekből várható haszon, fáizási, korcsmai, hatályon kívül helyeztettek. Egyenes adóink tény
malomi haszonvételek stb. Az adót az országgyűlés leges eredménye 1868. évtől 1907. évig 123 millió
rendszerint csak egy évre ajánlotta meg, olykor | koronáról 291 millió koronára emelkedett.

Adóalany
Irodalom. Vocke, Die Abgaben, Auflagen u. die Steuer vom
Standpunkte d. Geschichte. 1887: Fessler, Gesch. derUngarn;
Virozsil, 1865; Thallóczy, A kamara haszna s története, 1879;
Acsády, Magyarország pénzügyei 1526—1564,1888 ugyanattól
Adótörténet a Közg. Lexikon I. kötetében; Földes, Magyaror
szág adószolgáltatása 1838—1877, Nemzetg. Szemle, 1880: A
házadó a XVIII. sz.-ban. Századok 1888. A pénzügyi viszo
nyok történetéhez I. Eákóczy György idejében Tört. Tár.
189i: Marczali, Magyarország adórendszere 1770-ben. B. Sz.
XXXVI. 370.

Adóalany, az a fizikai v. jogi személy, aki a
törvény szerint az adó megfizetésére köteles. Az
A.-tói megkülönböztetendö az adófizető és az adóviselö. Adófizető az a személy, aki az adót tényleg
lerója, adóviselö pedig az, akinek jövedelme v.
vagyona az adót végeredményében fedezi. L. még
Adó és Adóáthárítás.
Adóalap, az a hozadéki v. jövedelmi összeg,
illetőleg az a vagyonérték, mely után az adót ki
számítják. L. Adóforrás.
Adóátalány alatt az adóköteles tárgyak való
színű mennyisége szerint majd szabad egyezke
dés útján (adómegváltás), majd pedig egyoldalúan
az adófizetőkre rótt adóösszeg értendő. Az adó
beszedésnek ez a kényelmes módja apasztja a ke
zelési költségeket s az adófizetőket megóvja az
ellenőrzés zaklatásaitól, de végeredményében v.
a kincstár, v. az adózók megkárosítására vezet.
Adóáthárítás alatt az adófizetőre rótt adónak
v. egy részének a magángazdasági esereforgalom
útján másokra való áttolását értik. Az A.-nakkét
faja van. Az egyik az, melyre az adóztató hata
lom számit, amikor olyanoktól szedi be az adót,
akiket nem akar vele végeredményben terhelni.
így pl. a termelőnél beszedett fogyasztási adókkal
az állam nem a termelőt, hanem azokat akarja
megadóztatni, akik az illető adóval terhelt cikke
kot fogyasztják. Az A. másik fajánál az adóztató
hatalom nem célozza az A-t, hanem éppen az
hárítja át másra az adót, akit az állam az illető
adóval terhelni nem akar.
Adóbehajtás, 1. Adóigazgatás III.
Adóbélyeg, oly értékjegy, mely bizonyos adók,
nevezetcsen egyes forgalmi ós fogyasztási adók
beszedésére szolgál. Hazánkban most már csak a
játékkártyák fogyasztási adóját róják le ilyen
bélyeg alakjában.
Adóbérlet, 1. Adóigazgatás II.
Adóbeszedés, 1. Adóigazgatás II.
i Adóbevallás, az adótárgynak v. adóalapnak az
adóköteles által az illető hatósági közegnél való be
jelentése. Azoknál az adónemeknél, melyeknél az
Sidótárgy v. adóalap kizárólag hatósági nyomofeás útján egyáltalában nem, v. csak az egyéni és
Bsaládi jogokat mélyen sértő eljárással állapítHtató meg, pl. a személyes jövedelmi adónál, a
Eöld-, házbér- és iparadónál, a tőkekamatadónál
Rtb. az adókötelesek bevallását nem lehet melBőzni. A jövedelem v. a vagyonérték meghatározáísánálaz adózónak társadalmi és gazdasági helygiete, fogyasztása, az iparüzlet terjedelme, a föld-,
máz- és iparadó-lajstromok, az ingatlanokra s a
Relzálogi követelésekre nézve a hitel-telekkönyvek
Ks nyújtanak némi adatokat, melyeket a bevallás
Biűségének ellenőrzésére esetleg fel is lehet haszinálni, de nem elégségesek az adóalap meghatárolaására. Ennélfogva az adótörvények az említett
{adónemeknél bevallásra kötelezik az adózókat.
Rémi Nagy Lexikona. 1. líöt
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Az A. kötelezettsége vagy az adóalap egyszerű
bejelentésére szorítható, v. pedig részletesebb
megjelölésre terjeszthető ki. A részletes bevallás
az adózóknak nagyobi) nehézséget okoz, de az ál
lamkincstár jogos érdekeit jobban biztosítja, mert
a bevallás szigorúbb ellenőrzését teszi lehetővé s
az adóalapnak a tényleges állapotot megközelítő
kinyomozására több támpontot szolgáltat.
A kötelező A. a modern adórendszerekben az
adómorál felkeltésének jelentékeny tényezője.
A bevallás elmulasztását némely államok adótör
vénye meglehetős szigorúan bünteti. Az 1909.
évben megalkotott egyenes adóinknál a mi tör
vényhozásunk is a kötelező bevallás álláspontjára
helyezkedett, melynek szankcióját minden tör
vénynek az a rendelkezése képezi, hogy az adó
l°/ 0 -át fizeti pótlék fejében az, aki vallomását a
kitűzött határidőben be nem adja, illetőleg még
további -íVo-at akkor, ha külön felszólításra sem
ad vallomást.
Adótörvényeink szerint évenként bevallandók:
1. a házbéradónál a bevallás időpontjában járó
bérhozadék, ide számítandó a lakásbér, természetbeni szolgáltatások, a bérlő által fizetett öszszes ellenértékek (a tulajdonos helyett fizetett
adók, kárbiztosítási dijak, vízvezeték, világítás,
átalakítás, s más ilynemű mellékköltségek) címén
fizetett szolgáltatások; 2. a tökekamat- és járadék
adónál az ily adónem alá eső jövedelem minő
sége, a tőke mennyisége, a kamatláb, a kamatok,
járadékok, dologi jogosítványokból eredő jöve
delmek, külföldi részvények után járó osztalékok
stb. összege, az életjáradék jogcíme, az adós, v.
a járadék fizetésére kötelezett egyén neve és la
kása ; 3. nyilvános számadásra kötelezett válla
latok kereseti adójánál a vállalat megalakulása
után 15 nap alatt az alapszabályok bemutatása
mellett a befizetett alaptőke, az anyaintézet és az
összes fióktelepek neve ós székhelye, később pe
dig a megelőző évi nyers üzleti hozadék, a levon
ható költségek és a tiszta üzleti eredmény; 4. az
általános kereseti adónál az üzleti álló és forgó
tőkék nagysága, haszonbérleteknél a haszonbér
és egyéb elvállalt kötelezettségek, terhek és szol
gáltatások évi értéke, az értelmi foglalkozásnál
v. a vállalatnál alkalmazottak száma, járandósá
gaik egy évi összege, az évi lakás- és üzlethelyi
ségbér, a fizetendő bányaniérték-illeték, továbbá
önálló segódvájásoknál a bányavállalkozók által
fizetendő díjak, mészárosoknál a megelőző évben
levágott állatok száma, bérkocsisoknál és társaskocsi tulajdonosoknál a megelőző évben tartott
lovak száma, teherszállító hajók tulajdonosainál
hajóiknak tonnánkénti hordképessége. Az A.-ban
a nyers bevétel és kiadás is részletesen kimutat
ható s ahhoz esetleg borítók alatt a nyereség- és
veszteségszámla is mellékelhető; 5. a jövedelmi
adónál az adókötelesnek s a közös háztartáshoz
tartozó családtagjainak bármely forrásból eredő
adóköteles v. adómentes jövedelme a források
megjelölésével. Vallomást adni nem kötelesek
azonban a közszolgálatban levők és ezek özvegyei,
árvái a közpénztárakból felvett járandóságaik
ról, továbbá azok, kiknek adóköteles évi jöve
delme a 2000 koronát meg nem haladja, végül a
nvilvános számadásra kötelezett vállalatok.
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Adóbizonyitvány, adóhivatali s ha az adót a
községben fizetik, községi bizonyítvány az évi
adó összegéről; jelentősége különösen a bírói el
járásban azokban az esetekben van, amelyekben
az eljárás tárgyának az értékét az állami adó
alapján kell meghatározni; nevezetesen a peres
eljárásban az eljárás és a felebbvitel nemének
és bíróságának a szempontjából, a végrehajtási
eljárásban az ingatlan árverésénél, az örökösö
dési eljárásban stb. L. Árverés, Pertárgy ér
téke, Örökösödési eljárás.
Adócsonkítás alatt értik az államkincstárnak,
illetőleg más adóztató hatalomnak az adóügyi
kihágás által okozott kárát.
Ad o c u l o s (lat.) a. m. szem előtt; A. demon
strálni a. m. valamit szemmel láthatólag megma
gyarázni.
Adóegyenérték v. adóequivcdens alatt értik a
jogi személyek, társulatok és egyesületek tulaj
donában levő ingatlanokra kivetett külön adót,
mely az örökségi s általános vagyonátruházási
adó pótlására szolgál. Az A. indokát abban leli,
hogy az említett testületek és társulatok ingatlan
vagyona hosszú időkön keresztül forgalomba nem
lép, az államkincstár tehát az emiatt eleső örö
kösödési, illetőleg vagyonátruházási adóért ma
gát A.-kel kárpótolja.
Adóegység, az adótárgynak mérték, pénzérték
v. darabszám szerint meghatározott az a része,
amely után az adót kivetik. Ennélfogva az adózó
annyiszor fizeti a birtokában levő adótárgy után
az adótételt, a hány A. az adótárgyban előfordul.
Az A. az adótárgyak szerint változik. A fejadó
nál, mely az adótárgyat az adóalannyal egyesíti,
a személy az A.; a hozadéki adóknál részint a
hozadéknak pénzben kifejezett bizonyos része (pl.
100 K), részint mértékegység (pl. a földadónál egy
hold) részint (pl. a forgalmi érték nyomán kivetett
földadónál) vagyonegység; & jövedelmi adónál a
jövedelemnek pénzben kifejezett bizonyos része;
a vagyonadónál a vagyonérték meghatározott
része. Oly adótárgyakra vetett némely fogyasz
tási adónál, amelyeknek nagyon eltérő minőségű
fajai vannak, a mérték- v. darabegységen kivül
minőségi egységek is használatban vannak. Ily
minőségi egységek: a szeszadónál a szesztarta
lomnak, a söradónál az édességtartalomnak foka,
a dohányadónál a dohány finomabb v. közönsé
ges minősége, az ásványolajadónál a sűrűségi fok.
Adóelengedés, az adótartozásnak leszállítása
v. törlése elemi csapások v. adótárgy megszű
nése címén. Az A.-t az államkincstár érdeke is
igazolja, mivel a megokolt A. megtagadása s az
adó erőszakolt behajtása az adóköteles személy
gazdaságát megronthatja s az adózót jövőre
teljesen fizetésképtelenné teheti. A magyar adó
kezelési törvény szerint a földadó elengedésére
igényt nyújtanak: 1. jégeső, árvíz és tűz általá
ban ; 2. a földtermékeknek rovarok és növénybe
tegségek által okozott elpusztítása nagyobb ki
terjedésű területeken; 3. szántóföldekre nézve oly
fagy, tartós szárazság, oly árviz v. más elemi
csapás, amely nagyobb területeken a bevetett föl
deknek termését oly módon és időben semmisíti
meg, hogy a földeket abban az évben újabb veteményezéssel már egyáltalában nem lehet jöve
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delmezőkké tenni; továbbá a rozsda és burgonya
vész, a hőütés és a mezei egerek által okozott
károk ; 4. az erdőknek tűz, tartós szárazság, ro
varok, hótörés és szélvihar által való pusztítása;
5. szőllőknél a fagy, a szőllőmoly, szöllőilonca, ba
goly-pille rovarok, fakórothadás, peronoszpóra és
filloxera által okozott pusztítás és abban az eset
ben, ha a filloxera által megtámadott szőllőterületet költségesen mívelés alatt tartják, ez a fentartási költség; 6. komlókertekre nézve a fagy;
7. más egyéb esetekben, ha a pénzügyminiszter
az elemi csapásnak adóelengedésre igényt nyújtó
minőségét kimondja. Az erdőt érő tűzkár kivé
telével az A. csak egy évre, a folyó adóra nézve
érvényes. A törvény az illető földrészlet után
járó adónak egy v. két harmadrészét, illetőleg
az egész adót engedi el, ha a termés hasonló
mérvben semmisült meg. Oly esetben, midőn a
ház elemi csapás által megsemmisül, a házadó az
adótárgy megszűnésének napjától kezdve leíratik.
Az adótárgy elenyészése esetében, pl. ha a kere
seti adó alá tartozó üzlet v. a tőkekamatadó alá
tartozó kamat-élvezet megszűnik, szintén adóle
írásnak van helye. Az adótartozás elengedését, il
letőleg leírását a pénzügyigazgatóság (Budapesten
a kir. adófelügyelő) rendeli el, melynek határo
zatát a törvényhatósági közigazgatási bizottság
adóügyi bizottságához és esetleg utolsó fokon a
közigazgatási bírósághoz lehet felebbezni.
Adóellenőrzés, 1. Adóigazgatás IV.
Adóelméletek, 1. Adó.
Adóelőleg alatt értik a csak jövőben esedékessé
válandó adók előzetes beszedését. Ez az eljárás az
adóztató hatalom szorult helyzetében leli ma
gyarázatát és a pénzügyi bomlás legaggasztóbb
kórtünetei közé tartozik.
Adóequivalens, 1. Adóegyenérték.
Adó- és vámegyesülés. Az 1867. évi XVI. t.-c.
Ausztria és Magyarország között szorosabb pénz
ügyi kapcsolatot alkotott. Ez a törvény a két ál
lam között vámszövetséget létesített és két mo
nopóliumot s három termelési adót tett egyönte
tűvé. Ennek folytán egyik államból a másiknak te
rületére vitt tárgyakra semminemű vám ki nem
vethető, a közös vámhatáron belül egyforma vámdíjszabások, vámtörvények, vámszedési és keze
lési szabályok érvényesek. A só- és dohányjöve
dék, valamint ama közvetett adók, melyek az ipari
termelésre közvetetten befolyással vannak, névszerint a pálinka (helyesebben szesz-), sör-és cukor
adó mindkét állam területén, a vám- és kereske
delmi szövetség ideje alatt, egyenlő törvények és
igazgatási rendszabályok szerint kezelendők. Az
említett törvénynek hatálya csekély módosítások
kal az 1878. XX. t.-c, majd az 1887. XXIV. t.-ckel további tíz-tíz évre meghosszabbíttatott. A szer
ződés, ill. szövetség több, rövid időtartamra szóló
meghosszabbítás után 1899. év végével lejárt,
anélkül, hogy a két állam között új megegyezés
jött volna létre. Ezzel a magyar korona országaira
nézve az önálló vámterület jogállapota állott elő.
Ez alapon az 1899. XXXI. t.-c. a vám- és keres
kedelmi szövetségnek megfelelő tényleges állapo
tot az 1907. év végéig meghagyta. Az 1908. évtől
kezdve már az 1908. XII. törvénybe iktatott ke
reskedelmi és forgalmi szerződés lépett életbe,
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melynek hatálya 1917. évi dec. 31-ig terjed. E szer
Adófizetési halasztás alatt az adóhatóság ál
ződés értelmében a két államban a só- és dohány tal adott az a kivételes engedély értendő, mely
jövedék egyenlő törvények és igazgatási szabályok nek alapján az adóköteles fél tartozását a törvé
szerint kezelendő, amelyek csakis közös egyet nyileg megállapított fizetési határidőn túl róhatja
értéssel változtathatók meg. Az ipari termelés le. A magyar adókezelési törvény (1909. XI. törv.sel szoros összefüggésben álló közvetett adók te cikk, ma még az 1883. XLIV. törv.-cikk) sze
rén, nóvszerint a sör-, szesz-, ásványolaj és cukor rint oly esetben, midőn az adózó időleges fize
adó terén a szerződő feleknek kerülniök kell az tésképtelenségét igazolja, a pénzügyigazgatóság
olyan intézkedéseket, melyek a másik fél ipará (Budapesten a kir. adófelügyelő) a f. egyenes
nak versenyképességét csökkenthetnék. Ha mind adókra nézve legfeljebb félévi és az adóév végén
azonáltal valamelyik szerződő fél iparának ilyen túl sohasem terjedhető A.-t engedélyezhet. A pénz
károsítása bekövetkeznék, ez esetben ez a fél jo ügyigazgatóság (főv. kir. adófelügyelő) végzését a
gosítva van arra, hogy az illető forgalmi tárgyak fél a törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz
nak a másik állani területéről, esetleg Bosznia és és ez utóbbinak eltérő végzését a pénzügyminisz
Hercegovina területéről való behozatala alkalmá terhez felebbezheti. Rendkívüli esetekben a pénz
val is, azok után a megfelelő kiegyenlítő adót ügyminiszter a közigazgatási bizottság meghall
szedhesse. Mindegyik szerződő félnek jogában áll gatása után mind a f. adóra, mind a hátralékokra
a másik állam vezető, valamint beszedő és ellen nézve az év végén túl is terjedhető A.-t adhat;
őrző hatóságainak, ül. hivatalainak ügyvitelébe sőt oly esetben, amidőn valamely község adózói
megbízott tisztviselők által betekinteni. A közös elemi csapások következtében több éven át fel
vámterület helyébe az egységes vámhatár által szaporodott hátralékaikat egy óv alatt nem képokörülvett két szerződéses vámterület lépett, a kö sek lefizetni, a pénzügyminiszter az illető község
zösség egymással megszűnt az egész vonalon B összes adózóinak hátralékaik törlesztésére több
helyét a kölcsönösség foglalta el. A közös vám évre terjedő fizetési részleteket is engedélyezhet.
tarifa helyett végülaz önállóságot kidomborító ú. n. L. Adóhitel.
autonóm t-«mto/'t'/a(1907. LIH. t.-c.)lépett életbe.
Adófizető, 1. Adóalany.
Adófedezet (adófundáció) alatt a jegyfedezet
Adóforrás, azoknak a javaknak összesége, ame
ama rendszere értendő, melynél fogva az állami lyekből az adót fizetik. Az adó eszerint fizethető a
bankjegyek, illetőleg a tulajdonképeni állami pa jövedelemből, vagy a vagyonból. Egyes jogi írók
pírpénz értéke valóságos ércfedezet helyett az (pl. Wagner) megengedhetőnek tartják, hogy az
állam részére teljesítendő adó-, illeték- és egyéb adó a tő ke vagy ónból fedeztessék, mert ezáltal a
fizetések összegére alapíttatik.
vagyon- és jövedelemmegoszlás kedvezően befo
lyásolható. Ily irányú adóztatás erős demokratikus
Adófelosztás, 1. Adóigazgatás I.
Adóf elszólamlási bizottság. Minden vármegye áramlatról tanúskodik, de az örökösödési adókon kí
székhelyén és minden törvényhatósági joggal fel vül általában azért nem javasolható, mert az adó
ruházott városban, 3—3 évi időtartamra A. ala mint visszatérő szolgáltatás a vagyon kimerülése
kítandó, mely az adókivető bizottságnak az álta esetén nem felelhetne meg rendeltetésének ós a ta
lános kereseti adóra, illetőleg jövedelmi adóra vo karékosságot csökkentené. Észszerű A.tehát csak a
natkozó megállapítása ellen benyújtott felebbezé- jövedelem lehet és ebből is legföljebb csak annyi
vonható el, amennyi az elsőrendű szükségletek
sek felett dönt.
Adófelügyelő. A székesfőváros törvényható fedezése után fenmarad. Az A.-tól megkülönbözságának területén az egyenes adókra vonatkozó tetendő az adótárgy, mely alatt az a dolog, cse
áll. közigazgatást, a vármegyékben felállított kir. lekmény vagy tény értendő,mely után adó fize
pénzügyigazgatóságokkal teljesen megegyező tendő.
hatáskörrel, a székesfővárosi kir. A. vezeti. Mű
Adófőkönyv, az adókivetési laj stromokban meg
ködési köre kiterjed ama feladatok teljesítésére, állapított adótételek, valamint az évközi adósza
amelyek az egyenes adók kivetése, az adómentes porulatok, adótörlések, lerovások, túlfizetések,
ségek s adóelengedések megállapítása, az adóle- hátralékok, késedelmi kamatok ós végrehajtási
írások, az adók visszatérítése, az adók tkv.-i biz költségek bevezetésére ós könyvelésére szolgál.
tosítósa, fizetési halasztás engedélyezése, az adó Az A.-et a községi (városi) közegek, ül. a közvet
közegek ellenőrzése, továbbá akár az államkincs len adófizetőkre és az egyes községekre (városokra)
tárnak, akár az adózó feleknek nyújtandó kárté nézve a kir. adóhivatalok vezetik. Az A. egyes t ó - '
rítés kötelezettségének és összegének megállapí telei hű tükrei az egyes adófizetők tartozásainak
tása és az adózókra s adóközegekre rovandó bír és befizetéseinek. L. Adóív.
ságok kiszabása tekintetében a vármegyék terü
Adófundáció, 1. Adófedezet.
letére nézve felállított kir. pénzügyigazgatóságo
Adóhitel, annak a megengedése, hogy az adó
kat illetik meg. Az adófelügyelet az ügymenet megfelelő biztosíték mellett az esedékesség idején
gyorsítása céljából 1898. decentralizáltatott oly- túl terjedő későbbi időpontban fizethető. Az A.-nek
képen, hogy a pesti oldalon minden kerületben különös jelentősége a fogyasztási adóknál van. Az
egy-egy, a budai oldalon pedig összesen két kir. adóhitelezésnek az a célja, hogy az adófizetés kö
adófelügyelöi osztály állíttatott fel, melyek az zelebb hozassék a fogyasztás időpontjához. Nálunk
adófelügyelö-helyettesek vezetése alatt a hozzájuk a szeszfőzők, sörfőzők, cukorgyárak és ásvány
utalt ügyekben önállóan intézkednek s más ható olaj-finomító gyárak vállalkozói keüő biztosíték
ságokkal közvetlenül leveleznek. Az adófelügy elö- mellett 6 havi, ill. szeszfogyasztási és csekélyebb
íhöz egy adóbehajtási osztály tartozik. L. Adó- fokú sörlé után járó söradónál 4, ill. 3 havi hitelt
\igazgatás I.
vehetnek igénybe. L. még Adófizetési halasztás.
T
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Adóhivatalok kétfélék, ú. m. városi és kii'. A.
A városi A. az adókivetés összes előmunkálatait,
a bevallások gyűjtését, az egyenes adók és illeté
kek beszedését és behajtását végzik. A kir. A. az
államháztartás csaknem valamennyi ágának keze
lésébe befolynak s így joggal a pénzügyi igazga
tás mindeneseinek tekinthetők. Hatáskörükbe tar
tozik a készpénzben lerovandó illetékek kiszabása,
az egyenes adók községenkénti s a közvetlen fize
tőkre nézve egyénenkénti könyvelése, az összes
egyenes adók bevételezése, a közvetlen adófizetők
től való behajtása, a fogyasztási adók előírása, be
szedése, az adóhitelek nyilvántartása ; az illetékek
ós díjak számfejtése ós egész kezelése; az adó- és
illetékhátralékok telekkönyvi bekebeleztetése; az
állami hitelügyek körül egyes teendők ellátása; a
bélyeganyag, a váltóürlapok és a vadászati jegyek
kezelése; a dohánybeváltással, gyártással és el
adással járó bevételek ós kiadások teljesítése; a
letétek őrzése, végre az utalványozott kiadások
teljesítése. A .pénzügyigazgatóság szókhelyén levő
A. a megrongált papirjegyeknek kicserélésével is
meg vannak bízva. A kir. A. száma 1909. év vé
géig 345 volt. L. Adóigazgatás II.
Adóigazgatás (adókezelés), összesóge azoknak
a szabályoknak és intézkedéseknek, melyekkel az
adóztatás az érvényben levő anyagi jog határo
zatai szerint teljesedésbe megy. Az A. az általános
közigazgatás egyik ágazata lévén, az adókezelés
szervezete ós fejlődése az általános közigazgatás
szervezetétől és fejlődésétől függ. Az A.-t majd ki
zárólag állami közegek, majd legalább bizonyos
adóügyi teendőkre nézve az általános közigazga
tást végző önkormányzati szervek látják el, és né
mely adónemek kirovását minden államban az
adózók soraiból alakított bizottságok teljesítik. Az
önkormányzati közegeknek s az adózóknak az
adókezelésben való közreműködése az adóztatást
eredményesebbé és igazságosabbá teszi. Önként
értetődik, hogy az A. csak oly államban hozható
az önkormányzattel s az adózók közreműködésé
vel kapcsolatba, ahol a politikai értelmiség és
élénk polgári kötelességérzet nem hiányzanak;
valamint az is kétségtelen, hogy az önkormány
zatra s az adózók közreműködésére alapított adó
kezelési szervezetet csak a hozadéki jövedelmi, va
gyoni és közvetlen fogyasztási adókra nézve lehet
életbe léptetni. A legtöbb forgalmi ós közvetett fo
gyasztási adót csak kellő szakképzettséggel biró
állami közegek kezelhetik. Az adókivetés, adóbesze
dés, adóbehajtás és adóellenőrzés alkotják az A.-t.
I. Az adókivetés az egy-egy polgár által fize
tendő adóösszegnek az arra rendelt közeg által
való megállapítása. Az adókivetést az adóköteles
személyek s az adótárgyak kinyomozása előzi meg,
mely hivatalos összeíráson, az adófizetők önbevallá
sain ós idegen személyek által szolgáltatott adato
kon nyugszik. A különböző adók természetétől
függ, hogy e módok melyike alkalmazható a leg
nagyobb sikerrel, avagy, hogy e módok együtte
sen alkalmaztassanak-e. A főkövetelmény az,
hogy a megállapítás teljes legyen, anélkül, hogy
az érdekelt adófizetőket zaklatná és a forgalmat
zavarná. Amennyire az egyes adók természete
megengedi, célszerű az adóalanyok és adótárgyak
állandó megállapítása és kataszterekbe való fel
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vétele, melyekbe azután kellő nyilvántartási el
járással csak az időközi változásokat kell beve
zetni. Ez a mód alkalmazható különösen A tárgyi
adóknál, névszerint a föld- és házadónál s általá
ban azoknál a hozadéki adóknál, amelyek csak a
külső támpontok nyomán kipuhatolandó hozadék
megadóztatására irányulnak. Az általános jöve
delmi adónál, a jövedelmi adó elveit követő küiönös
adónemeknél (pl. a tényleges jövedelem terhelését
célzó föld-, házbér-, ipar- és tökekamatadónál),
valamint a vagyonadónál a kivetés az adózók be
vallására alapított bizottsági becslés útján történik.
Az adó kivetése során kiváló gond fordítandó arra.
hogy mindenki a törvény intenciójának megfelelő
adóösszeggel terheltessék.
Az egyenes adók egyénenként való kivetésére
nézve kétféle módszer van használatban, ú. m. a
felosztásos és a százalékos. A felosztásos (reparticionális) módszernél az illető adónemből befolyandó
összes bevételt, vagyis az adóösszeget (adókontin
genst) a törvény előre megállapítja, mely azután
az ország egyes kerületei és ezeknek adózói között
arányosan felosztatik. Ellenben a százalékos mód
szernél a törvény az adókulcsot szabj a meg. Eszerint
a felosztásos módszernélazegy-egy adóegységután
fizetendő adótétel, és a másik módszernél az illető
adónemből az ország egész területén befolyandó
bevétel csak az összes adókötelesek adóalapjainak
kinyomozása után válik ismeretessé. A felosztásos
módszer, melynél nem az egyes adófizető, hanem
az érdekelt igazgatási terület összes adózóinak kö
zönsége a tulajdonképi adóalany, azzal még tovább
is fejleszthető, hogy a törvény az ugyanegy kerü
letben, illetőleg adóközségben lakó és ugyanazt a
foglalkozást űző adóköteleseket egy-egy adózó
társaságnak tekinti s az egy-egy adózó-társa
ságra utalt adóösszegnek egyénenkénti felosztását
magára az adózó-társaságra ruházza. A felosztásos
rendszernek nagy hátránya a százalékos kivetés
sel szemben, hogy az adók természetes fejlődő ké
pességét nem használj a ki, mivel az adóösszeg csak
törvényhozási úton emelhető. Felosztásos rend
szerrel találkozunk Franciaországban, Württembergben és Ausztriában. Nálunk az általános kere
seti adó maximális főösszege szintén törvényhozásilag állapíttatott meg. Az adókivetés megváltás
útján is történhetik, midőn egyesek az általuk
fizetendő adóra nézve az adóztató hatalommal
bizonyos időre kiegyeznek. Nálunk ez a bor
ital- és húsfogyasztási adónál fordul elő. Ha
zánkban az egyenes adók kivetésére vonatkozó
összes munkálatokat Budapesten a fővárosi kir.
adófelügyelő, a vidéki törvényhatóságok területén
pedig a pénzügyigazgatóságok vezetik. Az adóki
vetést a községi (városi) közegek, a pénzügyigaz
gatóságok (Budapesten a kir. adófelügyelő) s az
adózók kebeléből alakított adókivető bizottságok
teljesítik. Éspedig: 1. a községi (városi) közegek
a földadót, házadót ós a fegyveradót; 2. a pénzügyigazgatóságok (fővárosi kir. adófelügyelő) a tőke
kamat- és járadékadót, anyilvános számadásra kö
telezett vállalatok kereseti adóját s a hadmentes
ségi dijat; 3. az adókivető bizottságok az általános •
kereseti adót és a jövedelmi adót vetik ki.
II. Az adóbeszedés gondoskodik arról, hogy az
egyesekre kivetett adók általuk tényleg be is
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fizettessenek. Az adóbeszedésnél különös gond
fordítandó az adózók kényelmére. Evégből a fize
tési határidők a jövedelemszerzés idejére teen
dők s indokolt esetekben fizetési halasztások engedélyezendők. A közvetett fogyasztási adókat,
valamint a legtöbb közvetlenül fizetett forgalmi
adót mindenütt állami közegek szedik be; azon
ban az egyenes adók beszedésével több állam
ban a községi közegek, sőt Angol- és Franciaor
szágban a begyült összeg bizonyos hányadából
álló dlj fejében magánosok is meg vannak bízva.
Az ó- és középkori államokban az adóbeszedési
jog haszonbérbe adása volt szokásban, s az adó
beszedésnek ez a módja némely államban (így ná
lunk is a borital- és húsfogyasztási adónál) még
ma is előfordul. A magyar adókezelési törvénynek
az adóbeszedésre vonatkozó fontosabb határozatai
a következőkben foglalhatók össze : A folyó adó
évre kivetett egyenes adók s az illető évre felosz
tott régibb adótartozási részletek négy egyenlő
részben, és pedig minden évnegyed első napján
esedékesek s az illető évnegyed közepéig fizeten
dők. Addig, amíg a folyó évi adókivetés eredménye
nincsen az adózó adó-ivébe bejegyezve, az évnegyedi részleteket a megelőző évi kirovás szerint
kell fizetnie. Aki az évnegyed közepéig le nem rója
esedékes adótartozását, évi 5°/0 késedelmi kamatot
fizet az egész évnegyedre. A kis- és nagyközségek,
a rendezett tanácsú, valamint a törvényhatósági
joggal felruházott városok, továbbá a közbirtokos
ságok és a volt úrbéri közösségek a kir. adóhiva
talnál fizetik egyenes adójukat. Más adózók által
az egyenes adók: a) kis- és nagyközségekben,
amennyiben évi adótartozásuk 200 K-nál kevesebb,
a községnél, amennyiben pedig évi tartozásuk a
200 K-t eléri vagy meghaladja, a kir. adóhivatal
nál ; b) rendezett tanácsú és törvényhatósági jog
gal felruházott városokban, az adótartozás nagy
ságára való tekintet nélkül, a városi adóhivatalnál
fizetendők.
III. Adóbehajtás (adóvégrehajtás) a. m. az esedé
kessé vált s a törvényes határidőben nem törlesz
tett adótartozásnak kényszer útján való beszedése.
Nálunk az adótartozásoknak, és pedig nemcsak az
egyenes adóknak, hanem egyszersmind a közvetett
adóknak, illetékeknek, az egyenes adók módjára
beszedendő egyéb kincstári követeléseknek, to
vábbá a bűnvádi eljárási költségeknek, törvény
hatósági és községi adóknak, ipar- és kereske
delmi kamarai illetékeknek stb. behajtásával a
pénzügyigazgatóság (a fővárosi kir. adófelügyelő)
felügyelete alatt a községi közegek, főszolgabirák
s az állami végrehajtók vannak megbízva. A tulajdonképi végrehajtást megintés előzi meg, ame
lyért mérsékelt illeték fizetendő. Ha a megintés
foganat nélkül marad, azonnal a zálogolás követ
kezik. Mindama tárgyak ós jövedelmek, amelyek
a birói végrehajtásról szóló törvény értelmében
birói végrehajtás alá nem esnek, az adóvégrehaj
tás alól is ki vannak véve. Ingatlanra csak abban
az esetben terjeszthető ki a végrehajtás, ha a hát
ralékosnak a hátralék összegének megfelelő egyéb
vagyona nincs. Ha a hátralékos a zálogolás napját
követő 15 nap alatt a hátralékot járulékaival le
fizeti, a zárlat feloldottalak tekintetik, ellenkező
esetben pedig a végrehajtással megbízott közeg a
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lefoglalt tárgyakat nyilvános árverésen eladja. A
végrehajtási költségeket a hátralékos tartozik
viselni.
IV. Az adóellenőrzés célja egyrészt az adókive
tési adatok kiegészítése' másrészt a megállapított
adók könyvelésének, befizetésének, behajtásának
helyszíni megvizsgálása és ezzel kapcsolatban adó
rövidítések, valamint hivatali visszaélések meg
akadályozása, illetőleg felderítése. Az A.-t az egyes
pénzügyi hatóságok és hivatalok kiküldöttei tel
jesítik.
Adóív, megegyezik az adófőkönyv, ill. a had
mentességi díj főkönyvének egy-egy adózóra vo
natkozó adataival. A községi (városi) közegek
évenkint minden önállóan adózó részére A.-et tar
toznak kiállítani, melynek egyik oldala adónemen
ként a kivetést, továbbá a törlést és szaporodást,
másik oldala pedig a túlfizetést ós lerovást fog
lalja magában. A. állítandó ki a fegyveradó kive
téséről is. A kivetett adó elleni felebbezési határ
idő az A. kézbesítését követő 15. napon jár le. L.
Adófökönyv.
Adókezelés, 1. Adóigazgatás.
Adókiváltság, a szolgáltatási képességgel biró
magángazdaságoknak adó alól mentesítése. Ré
gente nagy jelentőséggel bírt, mint a kiváltságos
rendek egyik legfontosabb kedvezménye. A mai
személyi adómentességek az előző évszázadoknak
maradványai. L. Adó (története) és Adómentesség.
Adókivetés, 1. Adóigazgatás I.
Adókivető bizottság, í. Adóigazgatás I.
Adókontingens, az az előre megállapított adó
főösszeg, amely bizonyos meghatározott terület v.
ugyanazon foglalkozás szerint összetartozó adózók
összesége által viselendő s az egyes adókötelesek
közt felosztandó. Az összeg meghatározása az
adókontingentálás. L. Adóigazgatás I.
Adóközösség jön létre az olyan államok kö
zött, amelyek az adóztatásnak egyenlő módon való
megvalósítására szövetkeznek. így pl. szeszadóközösségben voltak 1887. évig az ószaknémet ál
lamok. L. Adó- és vámegyesiüés.
Adóközség, Horvát-Szlavonországban a közig,
közs. kebelében fordul elő s azzal a jelentőséggel
bír, hogy az összes áll., megyei és közs. egyenes
adók A.-enkónt iratnak elő és szedetnek be.
Adókulcs (adóláb), a pénzösszegben kifejezett
adóegység ama százaléka, amely adóképen fize
tendő. P. a magyar földadó kulcsa 20°/0> azaz
nálunk a földbirtok kataszteri tiszta hozadékának
minden 100 koronája után földadó fejében 20 ko
rona fizetendő. A közvetett fogyasztási adóknál s
a legtöbb forgalmi adónál az egy-egy adóegység
után fizetendő adó nem százalékban, hanem meg
határozott pénzösszegben van kifejezve, amely
pénzösszegnek adótétel a neve.
Adólajstromok, azok a feljegyzések, amelyek
az adófizetőket, adótáigyakat és azokat az adato
kat és támpontokat tartalmazzák, amelyek nyo
mán az adóhatóság az adóalapot s az adótartozást
megállapítja.
Adóleírás, 1. Adóelengedés.
Adoli (Adolphus), szent. A XII. sz.-ban szüle
tett gazdag és előkelő nemzetségből. Ennek da
cára az egyházi pályára lépett, hol kivált eré
nyeivel tűnt ki. Kölni kanonokká, később osna-
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brücki püspökké lett, bár ő zárdába akart vonulni.
1222 febr. 11-én halt meg.
Adolf (a gót Ataulf-ból keletkezett), gyakori
név a német eredetű uralkodóházakban.
[Holstein.] 1. VIII. A., Holstein grófja és
ScMeswig hercege, a Schauenburg-nemzetségből,
szül. 1401., megh. 1459 dec.4-én. 1448-ban felaján
lották neki a dán koronát, de nem fogadta el,
hanem kivitte, hogy helyébe unokaöccsét, Keresztély oldenburgi grófot válasszák meg királynak.
Ez megerősítette az V. Valdemár által adott Constüutio Waldemarianát, mely szerint Schleswig
hercegség Dániával s a dán koronával sohasem
fog egyesíttetni. A. gyermektelenül halt el s
vele nemzetsége férfiágon Schleswig-Holsteinban kihalt.
[Luxemburg-.] 2. A., előbb Nassau hercege,
majd Luxemburg nagyhercege, szül. 1817 jul. 24.,
megh. 1905 nov. 17.1. Vilmos herceg íia ; fiatal
korában az osztrák hadseregben szolgált. 1839.
vette át Nassau kormányát, melyet az akkor ural
kodó reakció szellemében vitt, birodalmi ügyekben
pedig Ausztriához szított. Az 1866. évi háborúban
szintén Ausztria mellé állott, amiért Bismarck a
hercegséget Poroszországba bekebelezte, mi ellen
a Bécsbe költözött herceg eleintén tiltakozott, de
később 9 millió tallér végkielégítés mellett trón
járól lemondott. Királyunk a hozzá ragaszkodó
fejedelmet mindvégig nagyon kedvelte és osztrák
táborszernagyi rangra emelte. II. Vilmos, Német
alföld királyának halála esetére, ki már régebben
gyengélkedett, a Németalföld és Luxemburg kö
zött fennálló perszonális unió véget érvén, a luxem
burgi nagyhercegség trónjára A. emelhetett első
sorban törvényes igényt. 1889. Vilmos király oly
súlyosan megbetegedett, hogy a luxemburgi ka
mara ideiglenes kormányzónak A.-t hívta meg,
mint törvényes örököst. Midőn III. Vilmos 1890
nov. 23. meghalt, A. (dec. 8.) véglegesen elfoglalta
új trónját. Halála után fia, Vilmos nagyhg. (1. o.)
lépett örökébe ; leánya, Hilda, II. Frigyes badeni
nagyhg. felesége. V. ö. Kolb, A., Grossherzog
von Luxemburg (1897).
[Mainz.] 3. A., mainzi érsek, szül. 1353., megh.
1399 febr. 6., Nassaui Adolf német király déduno
kája ; az erfurti egyetem alapítója (1390 jan. 24.).
[Mecklenburg.] 4. A. Frigyes, mecklenburgstrelitzi nagyherceg, szül. 1848 jul. 22.; atyja
Frigyes Vilmos nagyherceg elhunytával 1904 máj.
30. jutott uralomra. 1877. nőül vette Erzsébet
anhalti hercegnőt. Gyermekeik: Adolf Frigyes
trónörökös, szül. 1882.; Mária hercegnő, szül.
1878., nőül ment 1899. Jametel Georges pápai
grófhoz, kitől 1908. elvált; Jutta hercegnő, szül.
1880., nőül ment 1899. Danilo montenegrói trón
örököshöz.
5. A. Frigyes, mecklenburg-schwerini herceg,
II. Frigyes Ferenc nagyherceg fia, szül. 1873 okt.
10., porosz őrnagy; 1907. Közép-Afrikába tudo
mányos kutató expedíciót vezetett, melyről Ins
innerste Afrika c. művében számolt be (1909).
[Nagy-Britannia.] 6.A. Frigyes,angol herceg,
Cambridge hercege, 1. o.
[Németország.] 7. Nassaui A.,németkirály,
szül. 1255 táján, II. Walram nassaui gróf fia,
megh. 1298 jul. 2. HabsburgiRudolfhalálautána
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német választófej edelmek Rudolf üának, Albreohtnek mellőzésével 1292 május 5. A.-ot emelték a
királyi székbe. Albrecht csak látszólag ismerte el
A.-ot új urának, a városok pedig a főpapoktól ke
gyelt fejedelem iránt bizalmatlanságot tanúsítot
tak. Utóbb, hogy a választófejedelmek igája alól
felszabaduljon, Habsburg Rudolf példájára ós adott
szava ellenére ő is családi hatalom megalapítására
törekedett. B célból Thüringiára vetette szemét,
melynek gazdája, az «elkorcsosult» Albrecht, Thüringiát a királynak eladta, de Albrecht flai (Fri
gyes és Diezmann) által 1294. és 1296-ban A.
vissza vére tett. Ekkor a választófejedelmek Osztrák
Albrechttel, kit veje, III. Endre magyar király is
támogatott, kezet fogtak. A.-ot letették, Osztrák
Albrecht pedig a királyt Göllheim mellett, az
ú. n. «nyulak halmán» véres lovas-csatában le
győzte. A csatában A. is elesett, a hagyomány
szerint maga Albrecht szúrta őt agyon. V. ö. Roth,
Gesch. d. röm. Königs A. I. (1879); Domeier, Die
Absetzung A. v. Nassau (1889).
[ S c h a u m b u r '-Lippe.]8. A. György,Schaumburg-Lippe fejedelme, szül. 1817 aug. 1., megh.
1893 máj. 8. 1866-ban Poroszországhoz csatlako
zott, a háború után pedig tagja lett az északi német
szövetségnek. Az uralkodásban legidősebb fia,
György (1. o.) követte. Legifjabb fia, Adolf (szül.
1859 jul. 20.), Valdemár lippei fejedelem elhunyta
utána schaumburg-lippei ós lippe-biesterfeldi ágak
örökösödési pőrének (1. lÁppe) eldöltéig (1895—
97) a lippei fejedelemség régense volt. Most porosz
tábornok.
[Schieswig~Hoistein.i9. A., schleswig-holsteini
herceg, I. Frigyes dán király fia, szül. 1526 jan.
25., megh. 1586 okt. 1., az oldenburgi uralkodó
ház gottorpi ágának alapítója.
(Svédország.] 10r. A. Frigyes, Svédország
királya, Keresztély Ágost holstein-gottorpi her
ceg fia, szül. 1710 máj. 14., megh. 1771 febr. 12.
Lübeck püspöke volt, midőn orosz befolyással svéd
királlyá választották 1743 máj. 23-án (az áboi béke
u. i. csak e föltétel mellett köttetett). Trónját csak
I. Frigyes halála után, 1751 ápr. 5. foglalta el.
Középszerű tehetségű, gyenge jellemű ember volt,
ki a fenhéjázó főnemességgel nem bírt s az ország
ügyeire úgyszólván semmi befolyást sem gya
korolt. Csak miután lemondásával fenyegetőzött,
sikerült az udvarnak az angol befolyás alatt álló
uralkodó pártot, a sapkások-at megbuktatni. V. ö.
Malmström Sveriges polit. História (Stockh.
1897-1901).
Adolfovo selo, község Verőce vm. slatinai
j.-ban, (1900) 99 lak.; u. p. és u. t. Bukoviea.
A d o l f s d ' o r , svéd ós pommerániai aranypénz
= 1050 M.
Adolph, Kari, osztrák író, szül. 1869 máj. 10.
Bécsben. Előbb szobafestő volt, aztán hivatalnok
lett. A bécsi népéletet erősen visszatükröző regénye:
Haus Nr. 37. (1908) révén lett ismeretes, mely
pályadíjat nyert.
Adoma (az ad igéből a nyelvújítás idejében sza
bálytalanulalkotott szó, mintegy, «adalék, adatka»
jelentéssel s az «anekdota» magyar műszavául (1.
o.), kisebb elbeszélő műfaj, melynek tárgya egyes
személyekhez v. társadalmi osztályokhoz fűződő
s való v. költött, többnyire élces, de mindig jel-
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lemző történetke, rövides és kerek szerkezettel,
meglepő fordulattal, tréfás, humoros, olykor érzel
mes hangulattal, s könnyed és jóízű előadásban.
Az A. a legszaporább irodalmi fajok egyike, mely
az élet mindenféle alkalmával kapcsolatban meg
terem s már az élőszóban könnyen megtalálja a
műalakot; az adomák legnagyobb része nem is
jut följegyzésre. Vannak kifogyhatatlan adomázok,
kik természetes műérzékkel adják elő, terjesztik,
sőt találják ki az adomákat. Az ügyes előadás
mellett a tárgy újsága biztosítja leginkább az A.
hatását. Kevósbbé fontos az újság, mint inkább a
jellemzetessóg a történeti adomákban, melyek
híres emberekről, emlékezetes eseményekről fo
rognak közszájon, minők nálunk pl. a Mátyás ki
rályra, Kinizsire s újabban Deák Ferencre vo
natkozó adomák. Nagy számmal vannak az egyes
néposztályok sajátságait és furcsaságait feltüntető
adomák is, gyakran ez osztályok egy-egy tipikus
alakjához fűzve. Ilyenek a papokról, tudósokról,
diákokról, furfangos parasztokról,zsidókról, az élel
mes cigányokról, katonákról stb. szólók. Ez ado
mákból újabb időben nyomtatott gyűjteményeink
is vannak (Jókai, A magyar nép eke; Tóth Béla,
A magyar anekdotakincs, 5 köt. 1899—1902).
Adomány, I. Adományrendszer.
Adománygyűjtés, a közönség jótékonyságá
nak igénybevevése önhibájukon kivül károsodott
s leginkább elemi csapásoktól sújtott vidékek,
községek lakosai nyomorának enyhítésére. Ado
mányul pénzt, v. a nyomor enyhítésére szolgáló
tárgyakat szoktak gyűjteni. Az A.-t miniszteri
rendeletek szabályozzák s a gyűjtés csak bekötött,
lapszámozott, vonalzóit, átfűzött és hatósági pe
cséttel ellátott gyüjtökönyv mellett történhetik.
Adománylevél, okirat, mely az adományozás
jogerejüvé válása után az adomány<osnak kiadatik.Régi hazai jogunkban A. (litterae donationales)
az a kiváltság alakjában készült okirat, melyet
az ország szent koronájára törvényesen visszabáramlott fekvő jószágoknak a király v. a nádor
(Erdélyben a fejedelem) részéről történt adomá
nyozásáról kiállítani és kiadni szoktak.
Adományozás (a bányajogban), a bányaható
ságnak az a ténye, amellyel az ez iránt folyamo
dónak meghatározott területre bányamívelési jo
got ad, vagyis feljogosítja az illetőt, hogy meg
határozott területen fentartott ásványokat (1. o.)
kiaknázhasson (kitermelhessen)ós tulajdonul meg
szerezhessen. Az A.-i okirat kiállítása jelenleg
az ált. bányatörvény 63. §-a és a végrehajtási
szabályok 49. és 50. §-ai alapján történik.
Adományozott címer, 1. Címer.
Adományrendszer, azoknak a jogszabályok
nak összege, melyek a magyar magánjogban
— a királyi hatalomnak megszilárdulásától a
tulajdon intézményének az 1848. évi törvények
szellemében törtónt gyökeres átalakulásáig — a
nemesi birtok eredeti szerzésének és elvesztésé
nek módjait meghatározták. Az A. a királyi jog
nak (jus regium) volt a kifolyása, amely utóbbi
alatt a magyar szent koronának azt a hatóságát
(jurisdictio sacrse regni coronse) kell érteni, mely
nél fogva az összes földbirtokot képviseli és min
den magánbirtoknak forrása. Nagy Lajos 1351.
évi törvénye óta a szent korona tekintetett min

—

A d ó m e g s z a v a z á s és m e g t a g a d á s

den szabad (nemzeti) birtok forrásául. Ez az álláspontannak a jogszabálynak révén jutott gyakorlati
érvényre, hogy nemesi birtokot (tulajdont) köz
vetlenül és gyökeres joggal csakis királyi ado
mány útján lehet szerezni. A királyi adomány volta
kép nem volt egyéb, mint a királyi jognak hazaílui
érdemek jutalmául az adományosra való átruhá
zása, úgy azonban, hogy az adomány által nem
csak az adományos szerzett jogokat, hanem ennek
az adománylevélben megnevezett utódai is, minek
folytán az adományosnak, illetve a későbbi birto
kosnak rendelkezési szabadsága — a vele jogkö
zösségben álló családtagok érdekében — többrend
beli korlátozásnak volt alávetve (1. Ősiség).
Épp úgy korlátozva volt az adományos, illetve
a későbbi birtokos rendelkezési szabadsága a ki
rályi jog megóvása szempontjából is. Az adomány
útján szerzett tulajdonhoz ugyanis két bontó fel
tétel volt kapcsolva, amennyiben abban az eset
ben, ha az adományosnak az adománylevélben
megjelölt utódai kihalnak (magszakadás), v. ha az
adományos jószág birtokosa a törvény szerint
hűtlenséget képező bűntettet (nóta infldelitatis, 1.
Hűtlenség) követ el: a jószág a szent koronára
háramlik vissza (devolutio) s újból adományozhatóvá válik. A királyi jog nem tette ugyan abszo
lúte lehetetlenné az adományos jószág elidegení
tését, de az elidegenítés csak a királyi jog sérelme
nélkül történhetett; s ezért, mihelyt az adomány
levél értelmében a háramlási esetek valamelyike
beállott, a királyi jóváhagyás nélkül létrejött át
ruházás a szent koronának ismét feléledt jogával
szemben hatálytalanná vált.
Az adomány különböző nemei voltak: a) a ki
rályi kézből történt, vagyis a teljes adomány, mi
dőn az adományozás tárgyát oly jószág képezte,
melyet már a flskus elfoglalt; b) a peres adomány,
midőn a visszaháramlás esete már beállott, de a
jószágot az adományozott királyi jog címen az
előbbi birtokostól ki kellett perelni; v) új ado
mány, melyet a birtokos akkor szerzett, ha joga
kétes volt, de midőn mellette saját és elődeinek
hosszas ós békés birtoklása harcolt; d) a fiúsítás
(1. o.); e) a nádori adomány, melyet a nádor, mint
királyi helytartó adhatott; f) a fegyver jog címe
alatt törtónt adomány, mely az országnak a törö
köktől újonnan visszafoglalt részeiben adatott, úgy
hogy az adományos a visszafoglalás hadi költségei
aránylagos részét a kir. kincstárba befizetni tar
tozott.
Az érvényessé vált adománynak jogi hatása két
irányban nyilvánult: egyrészt abban, hogy az
adományos és törvényes maradékai nemességet
nyertek, s másrészt, hogy az adományos és ennek
az adománylevélben megnevezett utódai az ado
mányozott jószágra nézve örök és visszavonhatat
lan tulajdont szereztek A. fentebbiek ma már csak
jogtörténeti értékkel binrak.
Adómegszavazás és megtagadás. Az adó
megszavazás joga egyik alkotmányi alapjog, mely
kettős értelemben használtatik: nevezetesen je
lenti az adókat megállapító, tehát új adókat be
hozó törvények megszavazását; szorosabb érte
lemben pedig a törvényekben már meghatározott
adóknak időszakonkint, rendesen évenkint való
megajánlását, vagyis fölhatalmazását a kormány-
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zatnak arra, hogy azokat az adókat tényleg beszed len. Egyedül a főpap élhetett vele egyszer évente :
hesse. Utóbbi jelentése szerint az íi. n. budgetjog a kiengesztelődés ünnepén mondott imádságában.
körébe tartozik. Magyarországon ősi alkotmá A biblia legelső fordítása a görög nyelvű septuanyunkból eredő soha kétségbe nem vont joga a ginta a JHVH szótkyrios (úr) szóval adja vissza,
nemzetnek az adók és szubszidiumok engedélye az egyházatyák is dominus-szaí fordították.
zése az országgyűlésen. Tilos volt mindenkor
Adón Hiram, Salamon templomának építőmes
egyesnek úgy, mint a törvényhatóságoknak.ország- tere ; a szabadkőművesek a mesteri erények minta
gyűlésileg meg nem szavazott adókat megaján képének tekintik.
lani, iizetni, azok behajtásánál közreműködni.
Adoni, Brit-Indiában Madrasz kormányzóság
A ma hatályos törvényhatósági törvény — 1886. Bellari kerületének főhelye, (iS9i) 26,243 lak.
XXI. t.-c. — is világosan kiveszi a végrehajtás
Adonia, ). Adonis.
kötelezettsége alól azokat a kormányrendeleteket,
Adonidin, az Adonis vernalis L. (1. Adonis)
melyek országgyűlésileg meg nem szavazott adók hatásos mérgező anyaga; színtelen és szagtalan,
nak tényleges beszedésére vonatkoznak, s csu rendkívül keserű ízű kristályok. Alkoholban könypán az előmunkálatokat rendeli telj esi tendőknek, nyen, éterben és vízben kevésbbé könnyen oldó
amennyiben törvényekben meghatározott adókról dik. Az A.-t gyógyszerül használják, hatása ha
volna szó. A kormány maga az ú. n. ex-lexben, sonló a digitalinéhoz.
vagyis állami költségvetési, illetőleg indemnitiAdonikus-vers, görög verssor; két ütemű daktörvény hiányában való adóbeszedésnél 1899., tilusi rend:
x „ ~ | x 1.
1903., 1905. és 1910. évben a törvényhatóságok (Pl. Pallas honores). A legkedveltebb antik metru
közreműködését olyképen értelmezte, hogy köze mok egyike, többnyire a sapphói versszak (1. o.)
geik az önkéntesen beíizetett adókat beszedni végén.
kötelesek, csak az adóknak végrehajtás útján való
Adonis, Kinyras kypbehajtására nem szoríthatók. Egyes törvényható rosi királynak saját leá
ságok azonban a kormány felfogásával szembe nyától, Myrrhától való
helyezkedve, közegeiket még az önkéntesen be csodaszépségű fia, kit
íizetett adóknak beszedésétől és a kir. adóhiva Aphrodité már gyermek
talokba való beszállításától is eltiltották. Az adó korában megkedvelt s
törvények, illetve javaslatok elvetése, tehát az egy szekrénykében Perúj adók megtagadása kétségen felül álló joga sephone őrizetére bízott
»z országgyűlésnek, épp úgy, mint bármely tör volt. Mivel Persephone is
vényjavaslat elvetése, de nem ilyen világos az, szerelemre gyuladt a
hogy a törvényekben megállapított adók egész szép gyermek iránt, nem
mérvükben megtagadhatok volnának. (L. Állami akarta visszaadni, mire
költségvetés). Hasonló módon, mint az országos Zeus úgy döntött, hogy A.
adókra az országgyűlés, adómegszavazási jogot köteles az évnek egyhar
gyakorolnak a törvényhatóságok bizottságai és a madát Persephonénál az
községek képviseletei a vármegyei, illetőleg köz alvilágban, másik har
ségi adókra és pótadókra, a törvények határain be madát Aphroditénál a
lli 1. Az erre vonatkozó határozatokhoz azonban min- földön tölteni, a harmadik
dig a felügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges. harmadban kedve szerint
Adonis.
választhatja társaságát.
Adómegváltás, 1. Adóigazgatás I.
Adómentesség keletkezik, ha az adóztató ha A. erre Aphroditét választotta. Midőn az ifjút
talom a pénzügy hatalmi körébe eső személyek vadászaton egy vadkan halálra sebesítette, Aphro
v. tárgyak bizonyos csoportjait adó alól kiveszi. dité keservesen siratja. A. kultusza szir-föniciai
Az A.-ek létalapjuk szerint három csoportba so eredetű, de csakhamar elterjedt Egyiptomban,
rolhatók. Létalapjuk lehet az államjog. Ide tarto Kis-Ázsiában és Görögországban. A. mítosza a
zik az államfőnek, az uralkodó család tagjainak, természet egyre változó életének, újjáóbredésének
a külföldi államok követeinek, konzulainak, ka ós elhalásának megszemélyesítése. A. ünnepét, az
tonatiszteknek, köztisztviselőknek A.-e. Az A.-ek adoniákat a Keleten, Görögországban s később
második csoportjának létalapja a gazdasági viszo Rómában is különösen az asszonyok ülték meg:
nyokban rejlik, amikor is az állam az A. által a első napján sírással, jajveszékelve gyászolták A.
közgazdasági viszonyok fejlesztését veszi célba. eltűntét, a másik napon örvendezve adtak hálát, ami
B végből A.-ben részesülnek az új házak, új ipar ért újból visszatért. Az ünnepen virágcserepekbe
vállalatok, záloglevelek stb. Végül az A.-ek har ültetett gyorsan viruló és hervadó virágok szere
madik csoportjába tartoznak a szükségbeli A.-ek, peltek, A.-kertek, melyek a tavasz gyors letűntét,
amelyek a szolgáltatási képtelenségben lelik in a mulandóságot jelképezték. A képzőművészetben
dokukat. Ezzel függ össáe a létminimum A.-ének A. ábrázolásai nem éppen gyakoriak, képünk a ná
kérdése is. Az A.-ek lehetnek még személyi vagy polyi múzeum egy szobrát mutatja; A. mítoszá
tárgyi, továbbá időleges v. állandó A.-ek aszerint, nak egyes jelenetei többször fordulnak elő szarko
hogy időhöz vannak-e kötve vagy nem. (Az A.-ek fágokon, etruszk tükrökön, vázaképeken. V. ö.
egyes eseteit 1. az illető egyenes adónemeknél.) Brugsch, Die Adonisklage u. das Linoslied (Berlin
Adonáj (héber, a. m. uram). Ezt a szót hasz 1852); Gr eve, DeAdonide(Leipzigl877); Boscher,
nálják a zsidók mindenütt, ahol a szentírásban a Lexikon d. griech. u. röm. Mythologio (Leipzig
négybetűs istennév (JHVH, helytelenül Jelwva) 1884) A.-cikke. Képes beszédben «A.» a. m. csoda
van. A JH VH pontos kiejtése ma már ismeret szép ifjú.
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A d o n i s L. (uöv., hérics), a Ranunculaceae iránt tanúsítanak (imádás). Külső jelei kiválóan
(boglárkafélék) család génusza, melynek 20 faja a térdhajtás, két térdre ereszkedés stb. Az A. mint
Európa és Ázsia mérs. övében él. Füvek és kórós örökvmadás, az oltáriszentség szüntelen imádása, a
növények, finoman szabdalt levelekkel, végálló keleten már az V. sz.-ban megvolt, innét átjöttnyuvirágokkal. Hazánkban is közönséges fajai: A. gatra is. L. még Pápaválasztás.
aestivalis L. (nyári hérics), szirmai sárgásvörösek,
Adorális, anatómiai mesterszó a szájnyílás ol
ritkán sárgák, tövükön mindig feketék. A csésze dalán fekvő irány megjelölésére.
kopasz. Terem vetésben az egész országban. A.
Adorea, a 268. planetoid.
vemalis L. (tavaszi hérics), szirmai nagyok, sár
Adóreform, az állam adórendszerének átalakí
gák, számuk 10— 20, a virág átmérője 5—7 cm. tása. Mivel a pénzügyi politikának egyik sarka
Csészéje és termése szőrös. Napos, főleg meszes latos törvénye az adórendszer állandósága: ezért
dombokon terem. Mellókgyökeréből az adonidin az A.-nak csak nyomós közszükség esetében van
nevű glikozidát nyerik, melyet vizibetegség ellen helye. Az egyes érdekcsoportok gazdasági küz
és hashajtóul használnak. A génusz minden faja delmei, a birtok- és kereseti viszonyok változásai,
kerti virág is lehet. Szibériában a gyökerét sárga a politikai szervezet és a pénzügyi szükséglet
festékül használják.
módosulásai mind olyan jelenségek, melyek a kö
Adony (ezelőtt Duna-A.), nagyk. Fehér vra. vetelményeket már ki nem elégítő adórendszer
adonyij.-ban, (i9oo) 610 házzal és4471 lak., (4057 módosítását teszik szükségessé. Az A.-nak általá
magyar, 379 német; 4137 róm. kath., 132 ref., ban két formáját kell megkülönböztetnünk. A
137 izr.), vasúti és hajóállomással, postával, te fiskális vagy pénzügyi A. csupán a bevételek fo
lefon- és táviróhivatallal. Szolgabirói székhely, kozására irányul; a társadalompolitikáik, ellen
járásbíróság, telekkönyvi hatósággal, csendőrörs, ben a nagyobb pénzügyi bevételekre való tekin
önk. tűzoltóság; gyógyszertár, takarékpénztár, tet nélkül az adótehernek gazdaságilag helyesebb
gr. Zichy-félc mezőgazd. gépgyár, kitűnő föld- és igazságosabb megosztására törekszik. Az A.
mívelés, szöllőtermelés, marhatenyésztés. Nagy kedvező időpontban valósítandó meg, mert zava
fakereskedós. Közelében volt a Vetus salina nevű ros politikai vagy pénzügyi viszonyok között a
római gyarmat. A castrum romjai Szt. Mihály- célba vett teherfokozás vagy teheráttolás a leg
pusztán. Nádasdy és Thurzó 1602. okt. rövid időre nagyobb körültekintéssel készült A.-nál is meg
visszafoglalták a töröktől. A. és Ráczalmás kö hiúsulhat.
zött állott egykor Bolondvár. L. még Éradony,
A magyar A.-okat eddigelé az állam kedvezőt
Xyíradony, Tiszaadony.
len pénzügyi helyzete miatt túlnyomóan a fiská
Adonyi prépostság (Szűz Máriáról nevezett). lis érdekek szerint kellett keresztülvinni, ezek a
Már a XIII. sz. létezett. A premontrei rend birtoka szempontok uralkodtak az 1868-iki s még inkább
volt. Feküdt Nagy-Váradhoz három órányira Ér az 1875-iki magyar A. körül. Az adórendszer
adony mellett, hol romjai máig is láthatók. Je kiáltó hiányai még 1892. év tavaszán arra indllenleg a nagyváradi egyházmegyéhez tartozik. tottákWekerle Sándor akkori pénzügyminisztert,
hogy az A.-ot a képviselőházban bejelentse serről
Adóösszeírás, 1. Adóigazgatás.
Adopció, 1. Örökbefogadás. Afftliáció és Arro- 1893. emlékiratot tegyen közzé, melyet 1896 ta
vaszán az e célra egybehívott szaktanácskozmány
íjáiió.
Adópótlék az olyan járulékos adószolgáltatás, részletesen megvitatott. A közvélemény abban
melynek összege a törzsadók bizonyos százaléká állapodott meg, hogy az addigi tárgyi adókat az
ban állapíttatik meg. Ilyen nálunk az állami egye állam pénzügyi követelményeinek, meg az adózók
nes adók után kivetett országos betegápolási pót teherviselő képességeinek megfelelő egyéni ala
'•
adó, az önkormányzati testek háztartásában fenn pokra kell fektetni.
álló vármegyei, községi pótadó, útadó, községi
A ni. kir. pénzügyminisztérium egyenes adóink
iskolaadó, tanonciskola-adó, óvodai adó; a fogyasz reformja céljából az idevonatkozó adatokat össze
tási adók körében a szesz- és söradópótlék. A.-ot gyűjtötte és azokat feldolgozta. Az adatgyűjtéssel
létesítettek továbbá az lv)09. évi egyenes adótör párhuzamosan a pénzügyminisztérium kiküldöt
vények, melyek szerint l°/o" os és esetleg még to teivel a helyszínen is tanúimányoztatta adórend
vábbi 4°/0-os pótlékot az tartozik fizetni, ki adó- szerünk és kezelésünk bajait. Miután 1899. az
vallomását a kitűzött határidőben be nem adja.
anyaggyűjtés befejezést nyert, 1900 folyamán a
Adoptál (lat.), örökbe fogad, általában valamit kodifikálás munkája kezdődött, melynek eredmé
nyeként 1901. az egyenes adók reformjára vonat
(véleményt stb.) elfogad.
Adoptiannsok, a VIII. sz.-ban Elipandus tole- kozó előadói tervezet elkészült. E tervezet a föld
dói érsek és Félix urgellesi püspök (megh. 818) adó, házadó, tőkekamat- és járadékadó, bánya
tanának követői. Szerintük Krisztus isteni termé adó, vállalati adó, illetményadó, kereseti adó és
szete szerint igazi istenfta ugyan, de emberi ter az általános jövedelmi pótadó, tehát nyolc egye
mészete szerint Istennek csak fogadott (adoptivus) nes adónemünk reformját foglalja magában és a
fia. Ezt a tant több zsinat kárhoztatta; híveit földadó kivételével az A.-ot nem novelláris úton
Nagy Károly császár elnyomta. Elipandus és kívánta keresztülvinni, hanem egyenes adóink
Félix halála után az egész mozgalom elenyészett. rendszerét szerves egészszé összefoglalva tár
A d o r v. adoreum (nov.), Plinius szerint a ró gyalja.
maiak legrégibb gabonája, 1. lenkely.
A kedvezőtlen politikai viszonyok azonban kés
Adoráció. A tudományos teológia által megálla leltették a közvélemény által is folyton sürgetett
pított műszó a tisztelet ama nemének jelölésére, A. törvényhozási tárgyalását, míg végre 1906.
melyet a teremtmények legfőbb uruk, istenük ugyancsak Wekerle Sándor pénzügyminiszter el-
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érkezettnek látta az időt, hogy az A.-ot megvaló
sítsa. Még 1907 elején közrebocsátotta a pénzügy
minisztériumban működött A.-ügyosztálynak ki
váló tanulmányát Korunk nevezetesebb egyenes
A.-jai clm alatt, melynek teljesen modern irány
elvei előfutárai voltak az ennek nyomában elké
szített és még 1907 őszén a törvényhozás elé ter
jesztett törvényjavaslatokban foglalt elveknek.
Eme törvényjavaslatok, lényegtelen változtatások
kal, mint az 1909. évi V—XII. t.-c.-kek öltöttek
testet.
A reformalkotás kettős alapgondolaton épült
fel. Egyik szociális jelentőségű alapgondolata,
hogy ki-ki szolgáltatási képessége arányában vi
selje a közterheket, ennek folyamányaképen a
szegényebb néposztályok az adó alól lehetőleg
mentesíttessenek. E célból a jövedelmi adónál
egyrészt létminimumot létesít évi 800 K jövede
lemmel, másrészt a progresszivitást hozza be
5%-ig emelkedő adókulccsal. Másik alapgondo
lata a pénzügyi eredményre vonatkozik, s az
egyenes adókból addig elért eredmény biztosítá
sát célozza. A reform tehát csupán teherátvitelt
jelent: a gyöngébb vállakról az erősebbekre.
Ez az A. nagy haladás a múlttal szemben. Egy
részt a nem életképes régi adókat, nevezetesen a
II. osztályú kereseti adót, az aránytalan adózást
még inkább fokozó általános jövedelmi pótadót,
valamint a kereseti adók minden osztályánál a
családtagok külön adóját teljesen megszüntette,
az I. és IV. osztályú koreseti adót, valamint a
bányaadót pedig megjavítva más adónemekbe ol
vasztotta, másrészt bevált hozadéki adóink magas
adókulcsait leszállította és egyéb hibáit és hiányait
orvosolta s végül modern igényeknek megfelelő
új adónem, az egyéni viszonyokat és a szolgálta
tási képességet is tekintetbe vevő jövedelmi adó
kreálása által az alanyi adózás követelményét is
megvalósította.
Az egyenes adótörvények a földadóra vonat
kozó rész kivételével szerves egészet alkotnak.
A kivetési eljárás terén a kötelező bevallás érvé
nyesül, melynek következménye az elmaradt be
vallásból keletkezett adóeltitkolás megbüntetése,
mely a kivetett adónak l°/0-át, illetve a vallomás
nak felszólítás ellenére elmaradása esetében to
vábbi 4%-át teszi ki. A földadó revíziójáról, vala
mint a házadóról szóló törvények már 1910. évi
jan. 1. életbe léptek, míg a többiek hatálya az
1910. III. t.-e. értelmében 1913. jan. 1-ére határoztatott meg. (L. még az egyes adónemeket kü
lön.) V. ö. Fellner Frigyes, Adóreform (Közg.
Lexikon I. köt.); Exner Kornél, Az egyenes adók
reformja 1894.; A magyar egyenes adók reform
jának ismertetése (K. Sz. 1907 nov.) ós Magyar
íénzügyijoq,2. kiad. 1910; Sieghardt, DieSteuerreform in Osterreich (Finanz-Archív, 1897. I.);
Elster, Preussische Steuereform (Handwörterbuch der Staatswlssenschaften).
Adórendszer alatt valamely államban érvény
ben álló összes adónemek foglalatját értik. Az
egyes adózási alakokat s adónemeket szerves
módon s oly képen kell összefoglalni, hogy egy
mást kiegészítő hatásukkal az adóztatás főelvét,
t. i. azt, hogy a nemzet valamennyi tagja és
minden önálló gazdaság a valóságos szolgáltatási
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képesség arányában járuljon hozzá a közterhek
viseléséhez, lehetőleg érvényre emeljék. Az A.
helyességének legfőbb kellékei: a) az adózási
kötelesség általánossága olyan értelemben, hogy
egyetlen adófizetési képességgel bíró állami
tag se legyen a közterhek viselése alól fel
mentve ; b) az adóteher arányos és igazságos meg
osztása, hogy a közterhekből senki se legyen kény
telen nagyobb részt elvállalni, mint arailyen szol
gáltatási képességük arányában a többi adózókra
nehezedik. Ez alapon az alsó néposztályok adóter
hének könnyítését, a fizetési képességet csök
kentő egyéni viszonyok (gyermeklétszám, beteg
ség) figyelembe vételét a fundált jövedelmeknek
erösebb megadóztatását, s a nagyobb jövedelmek
nek fokozatosan emelkedő adótétellel való meg
rovását kívánhatjuk; c) arra kell törekedni, hogy
az adót tényleg az viselje, akit a törvény vele ter
helni akar (1. Adóáthárítás); d) az adóztatás úgy
rendezendő, hogy az adófizetők gazdasági helyze
tét meg ne rontsa, s a termelést és forgalmat le
hetőleg kevéssé háborítsa; e) az adóztatás jogos,
adóbevétel az állami célok elérésére szük
séges legyen; f) ne álljon az A. túlságosan sok
adóból, mivel az adónemek nagy száma nemcsak
a nép terheit, hanem az adókezelési költségeket is
szaporítja.
Adórestitució, 1. Adóvisszatérítés.
Adori, város a szászországi Zwickau kerületben,
az Elster mellett, (1905) 7079 lakossal, hangszer-,
szövő és himzőiparral.
Adorján (Adrianus), több szent a, kat. egyház
ban. Nevezetesebbek: 1. A. vértanú Nikomédiában, akit 303. nagy kínzással végeztek ki. Emlék
napját a r. kat. egyház szept. 8., a gör. egyház aug.
26. ünnepli. — 2. A. vértanú Palesztinában. Firmilianus caesareai kormányzó előbb vadállatok
elé dobatta s midőn ezek nem bántották, megfoj
tatta 309. márc. 15. Emléknapja ugyané napon. —
3. A., Probus császár fia, szintén Nikomédiában
szenvedett vértanúhalált. Emléknapja aug. 26. —
4. A. hitvalló, nagytudományú férfiú, canterburyi
érsek, a canterburyi Sz. Péter és Pál kolostorának
apátja. Megh. 710. jan. 9., mely emléknapja is.—
5. A., skót püspök, vértanú, 874. a Skóciába be
tört dán kalózok a Forthfolyó torkolatánál fekvő
szigeten 6000 hívével együtt felkoncolták. A szi
geten később templom épült; ennek kriptájába
temették el. Emléknapja márc. 4.
Adorján (Hadrianus) néven hat pápát számlál
a kat. egyház. 1.1. A., római születésű, pápa volt
772—795. Nagy Károly császár benső barátja.
Dezső longobárd király megtámadván őt, Károly
773-ban Itáliába vonult, a longobárd uralmat meg
döntötte s atyjának, Pipinnek adományát megnö
velvén, 774. tulajdonképeni megalapítója lett az
egyházi államnak. Iréné gör. császárnővel egyet
értve A. hívta össze 787-ben a II. nicaeai zsinatot
a képtisztelet fölött a keleti egyházban kitört vi
szály megszüntetése végett. Róma önállósága és
a pápaság fénye igen sokat köszönhetett neki.
2. II. A., szent, római születésű, 867. lett pápa
és négy évig kormányozta az egyházat. Megh.
872. jul. 8., amely emléknapja is. II. Lothár ha
lála után a Lotharingia birtokáért versengő Ko
pasz Károly és Német Lajos ellen a törvényes
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örökös, II. Lajos ügyét pártolta. Az ő pápasága
idejére esik a Photiusszal (1. o.) vívott nagy harc.
3. III. A., szent, 884—885. alig egy évig ült a
pápai széken. Emléknapja jul. 8.
4.IV. A., ang. származású szerzetes, ered. Breakspeare Miklós, 1154—1159.volt pápa. I. (Rőtszakállú) Frigyes császár pártfogolta, s a pápa világi
uralma ellen fölkelt rómaiak vezérét, bresciai
Arnoldot elfogván, kiszolgáltatta neki. Arnoldot
Rómában máglyán végezték ki. A. I. Vilmos
szicíliai királyt is rákényszerltette, hogy országát
pápai hübérnek ismerje el.
ő.V. A.(Ottobuono),a genuai Fiesconemzetség
ből; csak 38 napig volt pápa, 1276.
6. VI. A., szül. 1459. ütrechtben, megh. 1523.
szept. 14. Löwenben a bölcselet tanára volt s
1507-ben I. Miksa császár őt hívta meg unokája,
a későbbi V. Károly császár tanítójának. 1517.
bibornok lett, 1520. V. Károly császár, midőn
Németországba utazott, rábízta Spanyolország
kormányzását. A császár támogatásával lett pápa
1522-ben. Miután az egyházi állam belső békéjét
helyreállította, az egyházban elharapózott vissza
élések megszüntetésével és belső reformok útján
remélte a reformáció terjedésének elháríthatását;
de a németországi elszakadottakat hiába igye
kezett visszatéríteni. Tudós és erényes féríiú volt,
de a bonyodalmak megoldására nem volt ereje,
reformtörekvései pedig a római papság ellensé
ges magatartását idézték föl ellene. Alig másfél
évi uralkodás után csalódottan szállt sírba.
Adorján, III. Béla korában kir. jegyző és kan
cellár, egyidejűleg budai prépost s végül 1189-től
erdélyi püspök, megh. 1203 után. L. Anonymus
Belae Regis Nótárius.
Adorján, \. Andor,ivd, szül. Szombathelyen 1883Jogi tanulmányokat végzett. írt egy regényt:
A szeszélyes lány hangulatai (Bpest 1901), számos
modern francia színdarabot fordított a bpesti szín
házak számára. Molnár F . : Ördög ós Lengyel M.
Iájfun c. színdarabját pedig franciára fordította.
2. A. Berta (Paulayné), színésznő, 1. Paulay.
3. A. Boldizsár, költő és novellista, szül. GortvaKisfaludon (Gömörm.) 1820., megh. szülőhelyén
1867 jul. 13-án. Jogi tanulmányokat végzett s
mint ügyvéd Pesten telepedett meg, hol a 40-es
évek folyóirataiba és lapjaiba verseket és elbeszé
léseket irt; barátságban volt Petőfivel, ki verset
is írt hozzá. írói munkásságát korán megakasztotta
sorvasztó betegsége. Aszabadságharc után cs. tör
vényszéki ülnök lett Rimaszombatban. Munkái nin
csenek összegyűjtve. — Felesége LemoutonEmilia írónő, szül. Pesten 1827., megh. 1869 jan. 22-én
Gortva-Kisfaludon. Francia származású, 1846.
ment nőül A.-hoz. Közölt eredeti és fordított elbe
széléseket (Pesti Divatlap) és külön füzetekben
elkezdte kiadni: Shakespeare Vilmos összes szín
művei prózában c. gyűjteményét, mely az 5. füze
tig haladt.
4. A. Emil, író, szül. Nagyváradon 1873. Jogi
tanulmányait Bpesten és Berlinben bevégezvén,
Nagy-Váradon ügyvéd lett. Müvei: Komoly püla)ia<ofe(Bpestl899), Olivia bosszúja,regény(Na,gyVárad, 1899) Osztrák jog (Bpest 1900); ezen
kívül számos jogi értekezést s főleg gyorsírási
munkákat és tankönyvet írt.

—
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5. A. Sándor, hírlapíró, szül.Debreczenben 1858.
Hírlapírói működését az JSllenőr-nél kezdte, majd
a Nemzet-nél folytatta. 1899. a Magyar Nemzet
felelős szerkesztését vette át. A szabadelvüpárt
bomlása után visszavonult a hírlapirodalomtól és
a politikától. Kinevezték amagyar államvasutak
hoz tisztviselőnek, hol most felügyelő. Művei:
Keleti képek (1888); Félhomályban (1893); Gólyafészek (1895). Fordította Zola Germinal-)át, Turgenyev Halál titán művét, továbbá több francia
színmüvet a Nemzeti ós Népszínház számára,
írói álnevei: Alkibiadesz, Camille d'Epernay.
Adorján, 1. kisközség Szatmár vm. szatmári
j.-ban, (1900) 526 magyar lakossal. U. p. és u. t.
Sárközújlak.Már 1262.szerepel Szt.-Adrián néven;
birtokosai az Adorjányi-, majd a Ráthonyi-család
voltak. — 2. A., Magyarkanizsához tartozó népes
puszta Bács-Bodrog vm. zentai j.-ban, (IÜOO) 1258
lakossal; vasúti állomás, posta és táviróhivatal.
Adorjánfalva (ezelőtt Adriáncz), kisközség
Zala vm. alsólendvai j.-ban, (1900) 1451 vend la
kossal ; u. p. és u. t. Belatincz.
Adorjánháza, kisközség Veszprém vm. de vecseri j.-ban, (1900) 821 magyar lak.; u. p. Csögle,
u. t. Czelklömök.
Adorján vára, Biharvmegyében Szalárd mellett
feküdt, hol romjai most is láthatók. 1284. Pál
országbíró pártütő fiait IV. vagy Kun László pa
rancsára Debreczen földesura, Rafain comes itt os
trommai győzte le, mire a király a várat a Borsa
nemzetségből való Tamás fiainak ajándékozta.
Az egyik fiú, Jakab, a «kopasz» nádor, utóbb Károly
Róbert ellen ütött pártot, minek következtében
1316. életével együtt javait, köztük a várat is el
vesztette. Azután királyi birtok maradt A. 1401-ig,
mikor a Csákyak kapták, kik azóta adorjániaknak
is nevezik magukat. A vár utoljára 1556-ban sze
repelt, midőn Csáky Pál föladta I. Ferdinánd vezé
reinek.
Adorjás, kisközség Baranya vm. siklósi j.-ban,
(1900) 306 magyar lak.; u. p. Kémer, u. t. Vajszló.
Adós, 1. Adósság.
Adósfogság, az adósság behajtása céljából al
kalmazható végrehajtási eszköz volt, melyet Ró
mában Kr. e. 325. a Lex Poetilia állapított meg
az addig fennállott adés-szolgaság (1. o.) helyébe.
Az A. több más európai jogrendszerben is helyet
foglalt. Magyarországon az A.-ról Werbőczy Hár
maskönyve (II. R. 68. c. és III. R. 28. c.) és az
1486. XXIX. t.-c. tanúskodik. Megállapítja az
A.-ot az 1852. ideiglenesen életbeléptetett polg.
perrendtartás is, mely Fiúméban ma is hatály
ban van.
Adóslevél (kötvény, kötelezvény), az adós által
adósságáról a hitelező számára kiállított okirat.
Hogy az A. bizonyítékul szolgáljon, annak bi
zonyos belső és külső kellékekkel kell bírnia.
Az első tekintetben jelesül tartalmaznia kell: a
hitelező és az adós nevét, a követelés tárgyát és
összegét; ha pénzről szól, ennek nemét, a jogcímet
(p. o. kölcsön), habár az újabb tudományos irány
a jogcím kellékének kiküszöbölésére törekszik;
továbbá a fizetés idejére, helyére, módjára, a ka
matra vonatkozó s más oly mellékhatározmányokat, amelyeknek felvétele az adós v. a hite
lező érdekében szükségesek. Az alaki kellékeket
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a törvénykezési rendtartás határozza meg és pe lépett több adós az eredeti adós mellé v. helyébe.
dig eltérően a többi okirat bizonyító erejére meg A kezes azonban nem adóstárs, mert kötelezett
állapított kellékektől. L. Okirat és Kötelem.
sége csak járulékos a főadósó mellett.
Adószám, 1. Ciklus és Naptár.
Adósok könyve. Árútízletben igen gyakran az
Adószámviteltan, az az ismeretág, mely az:
adósoknak és hitelezőknek külön főkönyvet ve
zetnek, ami azonban a gyakorlatban a legtöbbször egyenes adók kiszámításának, kivetésének, köny
nem bizonyult helyesnek, mert ma valaki adós, velésének és nyilvántartásának módját rendsze
de már holnap hitelező lehet. Az ily esetek azután resen tárgyalja. V. ö. Kritsa Lukács, Adószám
tévedésre adnak alkalmat, miért is célszerű az viteltan a magyar egyenes adókról, járulékairól
összes személyszámlákat közös könyvbe írni, ez és számfejtéséről. L. Számviteltan.
a könyv az Adósok és hitelezők főkönyve v.
Adótárgy, 1. Adóforrás.
Folyószámlakönyv.
Adótétel, 1. Adókulcs.
Adótőke, az adótárgy azon része, mely meg
Adósság, pénzben v. pénzértékben álló szolgál
tatás, mellyel valaki (az adós) másnak (a hite adóztatás alá kerül (pl. 2000 koronából 1200 K).
lezőnek) tartozik, akinek ez az A. viszont kö
Adótörténet, 1. Adó.
vetelését képezi. Kereskedelmi könyvekben az
Adótörvény. Az állami háztartás iránt való
A. a számla alanyának «tartozik» (Debet, Soll), a legfőbb rendelkezés a törvényhozást illeti meg.
követelések a «követel« (Credit, Habén) rovatába Ennek folyománya, hogy egyedül és kizárólag az.
jönnek. A kettőnek összehasonlítása adja a «mér- jogosult mindennemű állami adóztatásokra, ily
leget», mely aszerint, amint a «követel» összege a adók behozatalára és módosítására. A törvény
«tartozik» összegét meghaladja, v. megfordítva, hozásnak erre vonatkozó akaratkijelentései A.-ekcselekvő v. szenvedő. A váltón alapuló A.-t «váltó- nek neveztetnek. Az önkormányzati, így a tör
adósságnak», azt, mely csak a hitelezőnek keres vényhatósági, községi adózások, továbbá egyházi
kedelmi könyveibe van bevezetve, «könyvadósság- adók is csak törvény, ill. törvényerejű országos
nak», a jelzáloggal biztosítottat «jelzálogosA.»-nak szokásjog alapján követelhetők.
szokás mondani. Az A., mint bármely más köte
Adott, filozófiai műszó, melyet Kant tett közke
lem : szerződésből, vétségből v. törvény rendel letűvé. A megismerésben ő különbözteti meg azt,
kezéséből származhatik. L. Kötelem.
ami adva van, attól, amit mi csinálunk. Ismere
Adósságelengedés, abból áll, hogy a hitelező tünknek egyik része vagy mozzanata nem függ tő
adósát kielégítés vagy fizetés nélkül bocsátja ki a lünk, adva van nekünk, ilyenek az érzéki benyo
kötelezettségből. Az A.-hez az adós hozzájárulása mások, másik része vagy mozzanata azonban a mi
is szükséges. Az A. kényszerű is lehet, pl. csődben. tevékenységünk eredménye. Ami adva van, isme
Adósságelvállalás (tartozás-átvállalás). Szer retünk anyaga, amelyet mi formálunk, egybekap
ződés, melynek célja, hogy a fennálló adóssági csolunk, egyesitünk. L. Kant.
viszonyba új adós lépjen be. Ez történhetik úgy,
Adour (ejtsd : adúr, lat. Aturus), hajózható folyó
hogy az eddigi adós is kötelezve marad (cumula- Franciaországban, a felső Pirenéusokból 1931 m.
tiv intercessio), de ilyenkor inkább adóstárs belé magasan ered ; átszeli a gyönyörű Campanvölgyet
péséről szólunk. Tulajdonképi A. csak az, amely s Bayonneon alul ömlik a Viscayai-öbölbe; hosznek célja, hogy az eddigi adóst új adós váltsa fel sza 335 kilométer.
(primitiv intercessio). Az A. folytán a régi adós
Adóügyi bizottság, minden vármegye székhe
teljesen felszabadul, ha őt a hitelező a kötelezett lyén és minden törvényhatósági joggal felruházott
ségből kibocsátotta, ellenkező esetben a régi adós városban a közigazgatási bizottság tagjaiból ala
a hitelezőnek a követelés behajthatóságáért enged kul. Az általános kereseti adó és a jövedelmi adó ki
ményezőkép szavatol. Egész vagyon átruházásá vételével minden más egyenes adóra s az egyenes
nál a vagyon átvevője az adósságokért bizonyos adók körében kirótt bírságokra nézve, valamint
korlátok között külön A. nélkül is felel az átruházó általában a pénzügyigazgatóságoknak (Budapesten
hitelezőinek; így van ez különösen az 1908 : LVII. a kir. adófelügyelőnek) egyesek egyenes adóügyei
t.-e. szerint a kereskedelmi üzlet átruházása ese ben, adó- és illetékfizetési halasztás ügyeiben v.
tében.
a borital- és húsfogyasztási adók ráutalása iránt
Adós-szolgaság, az ókorban divó végrehajtási hozott minden határozatára nézve az A. gyako
eszköz, melynek alapján a hitelező a nem fizető rolja felebbezési hatóság jogkörét.
Adóügyi kihágások, az adózók oly cselekmé
adóst rabszolgájává tehette, sőt a római tizenkéttáblás törvény értelmében meg is ölhette. Az A. nyei vagy mulasztásai, melyek a fennálló adósza
Rómában a Kr. e. 325. hozott Lex Poetilia által bályok megsértésével az adóztató hatalom meg
enyhébb természetű adósfogságra (1. o.) lett át rövidítésére vezetnek. Az A.-nak főleg két esete
van, a köteles adóbejelentések elmulasztása, vagyis
változtatva.
Adóstársak. Ha az adósság oszthatatlan dologra adótárgyak eltitkolása és a hamis bevallások. Az
vonatkozik, a dolog természeténél fogva valameny- A. rendszerint a kárösszeg többszörösében meg
nyien az egész dologgal tartoznak, azért felelő szabott pénzbüntetésekkel, ennek behajthatatlan
sek s azt a hitelező az adóstársak mindegyikétől sága esetén szabadságvesztéssel toroltatnak meg.
Adova, 1. Adua.
egészen követelheti. Osztható dolog esetében ellen
ben az A. mindegyike csak a maga — kétség ese
Adóvégrehajtás, 1. Adóigazgatás III.
tében egyenlőnek veendő — részeért felelős, az
Adóviselő, 1. Adóalany.
egyetemlegesség (1. o.) kötelem-esetének kivételé
Adóvisszatérítés, a tartozatlanul befizetett adó.
éi. Az A. mindegyike önállóan adós, akár erede nak az állampénztár által eszközölt visszaszolgál
tileg többen vállalták az adósságot, akár utóbb | tatása. A. nemcsak a vagyoni, hozadéki és jövedel
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mi, hanem a forgalmi és fogyasztási adóknál is elő
fordul. Ha az adót a kivető közegek jogellenesen
szabják ki, vagy az adózó felek tévesen fizetik
be, és a felek igénye a visszakövetelésre nézve
még el nem évült, az állampénztár a fölösen le
rótt összeget visszatéríti. Adókezelési törvényünk
szerint a felek igénye a tévesen befizetett vagy
törvényellenesen beszedett köztartozások vissza
követelésére a befizetéstől számítandó 5 év alatt
évül el. Az államkincstár a felek kérelmére abban
az esetben is visszaadja az előre befizetett adó
összegnek még esedékessé nem vált részletét, ha
az adótárgy a kivetési időszak lejárta előtt el
enyészik, pl. az épület elpusztul, az ipari vállalat
vagy más haszonhajtó foglalkozás megszűnik, ille
tőleg a forgalmi adóknál, ha a vagyonátruházás
iránt kötött jogügyletet a felek közös beleegye
zéssel visszavonták, vagy a jogügyletet a bíróság
megsemmisítette. A fogyasztási adó visszatérí
tésének (adórestitució, exportbonifikáció) akkor
van helye, midőn az adóval terhelt árú külföldre
szállíttatik. Az adómegtérítés címén visszaszolgál
tatandó összeg nagyságát elvben könnyű meg
állapítani. Az államnak ugyanoly összeget kell
visszaadnia, aminőt a külföldre szállított árú után
annak idején adó fejében bevett. Az életben azon
ban csaknem elérhetetlen feladat a fogyasztási
adók visszatérítésének ügyét úgy rendezni, hogy
a visszatérítendő összeg pontosan az adó fejében
beszedett összeggel egyezzék. Teljes pontossággal
soha és akkor éppen nem lehet a külföldre szállí
tott árút terhelő adóösszeget kinyomozni, ha az
adó nem a kész termék, hanem a benne levő
nyers anyag után fizettetett vagy átalányozás
útján rovatott ki. Ezenfelül az adót, szigorúan
véve, minden oly külföldre szállított árú után
vissza kellene adni, amelynek termeléséhez a ter
melő belső fogyasztási adóval terhelt nyers anya
got használt fel. Azért az ellenőrzés nehézségé
nél fogva s a vámkezelés egyszerűsítése kedvéért
az államok csak a nevezetesebb fogyasztási adó
tárgyak után szokták az adót visszapótolni.
Az osztrák-magyar vámterületről a közös vám
vonalon át kivitt sör, cukor és szesz után járó A.-k
az 1878. évi jul. l-ig a vámjövedék tiszta hozadé
kából nyeiték fedezetüket, ami végeredményében
egyenértékű volt azzal, hogy Magyarország az A.hez a kvóta arányában járult. Mivel pedig Ausz
tria az osztrák cukor- és sörtermelés túlnyomósága következtében sokkal több cukrot és sört
szállított külföldre, mint amennyi reá saját kvó
tája arányában esett volna, az osztrák cukor- és
sörgyárosoknak sokszor Magyarország térítette
vissza azt az adót, melyet ők az osztrák állam
kincstárba befizettek. Bz érzékeny és igazságtalan
károsodás elhárítása, illetőleg enyhítése céljából
Magyarország már az 1878. évi kiegyezés meg
kötésekor kivívta, hogy az A. terhében oly arány
ban vegyen részt, aminőben áll a magyar kincstár
nak az illető adónemnél elért nyers bevétele a
mindkét államban ugyanazon adónemnél elért
nyers bevételhez. Ausztria azonban jóval nagyobb
arányban szállít a külföldre fogyasztási adóval
megrótt cikkeket, mint amennyit az illető adó
nemnél tényleg bevesz s így Magyarországot e
rendszer mellett is még mindig érzékeny veszte
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ség érte. Végül 1900 jan. 1-töl kezdve az A. ügye
olyképen szabályoztatott, hogy a közös vámvona
lon át kivitt, fogyasztási adó alá vetett tárgyak
után járó A.-ek és kiviteli jutalmak már nem osz
tatnak fel Magyarország és Ausztria között az
illető adóban elért nyers bevétel arányában, ha
nem mindkét állam a saját tényleges kivitelének
megfelelő A.-t viseli.
A d o w l y (ang., ejtsd: édauii), űrmérték Bombayban ; gabonánál = 4 sihr = »/„ parah, rizsnél =
7Va sihr, sónál = 3/2i parah.
A d o x a (növ.), 1. Adoxaceae.
A d o x a c e a e (pézsmaboglárfélék), a kétszi
kűek családja, melybe csak egyetlen egy faj tar
tozik, az Adoxa moschatellina L. (pézsmaboglár).
Virága himnős, virágtakarója egyszerű. Porzói
tövig kettéhasadtak. A magház félig alsó állású,
3—5 termőlevélből áll, ugyanannyi bibeszállal.
Termése húsos, zöld bogyó. Évelő fű, hármas le
velekkel. Virágzata pózsmaillatú. Európa, Ázsia
ós É.-Amerika mérsékelt övében fordul elő, ár
nyas erdőkben.
Ad p a r t é m (lat.) a. ni. részben.
Ad p a t r e s (lat.) a. m. az atyákhoz (menni),
meghalni.
Ad p e r p e t i i a m m e m ó r i á m (lat.) a. m. örök
emlékezetre.
Ad p i a s c a u s a s (lat.) a. m. szent célokra, ke
gyeletes alapítványokra; ad pios usus, jótékony
célra.
Ad p o s t e r i o r a (lat.) a. m. az utóbbihoz, a há
tulsó részre.
A d p r o p r i a l i o (lat.), 1. Appropriáció.
A d q u a e s t n s c o n j u g a l i s (lat.), a házastár
saknak a házasság tartama alatt gyűjtött közös
szerzeménye, 1. Közszerzemény.
Adra, város a spanyolországi Almeira provin
ciában, a Rio Grandénak a Közép-tengerbe való
torkolásánál, U9oo) 11,188 lakossal, ólom bányák
kal és cukornádültetvényekkel.
Adragantin, 1. Basszoriu.
Adraha, város Palesztinában, 1, Edrei.
Adramitti, 1. Edremid.
Adrammelekh, a biblia szerint (Királyok II.
17.30) asszír istenség, melyet különösen a szipparbeíiek tiszteltek. Ugyané forrás szerint A. kultusza
gyermekeknek elégetésében állott. A talmud
szerint ló- vagy öszvéralakja volt. A. nevet viselt
Szanhórib király egyik fia is, aki testvérének,
Sarecernek segítségével 681-ben Kr. e. apját meg
ölte. Erről az eseményről, amelyről II. Kir, 19,37.
Ézs. 37,38. van szó, az asszír források is tesznek
említést.
Adramyttion, parti város Mysiában. Kazazi G.
görög fedezte fel a mai Adramytitól délnyugatra
13 km.-nyire, Kemér közelében. Valószínű, hogy
Lydia királyának, Krőzusnak a fivére alapította.
1100-ban Tzahasz török tengeri rabló elpusztította,
aztán Alexios császár rendeletére beljebb, mai
helyén építették fel újra, ugyanott, ahol régesrégen Thebe Hypoplakie város feküdt.
Adranum (Hadranum), ókori város volt Szi
cíliában., az Aetna DNy.-i lejtőjén (ma Aderno):
nevét az egész Szicíliában tisztelt Adernus isten
től kapta, kinek temploma a város közelében
állott. Az isten szent állatja a kutya volt, templo-
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mában ezer nagy kutyát tartottak, melyeknek
csodás idoniitásáról sokat mesél Aelianus.
Adrar (Aderer), 74,000 km2, berberek lakta
hegyvidék a Ny .-Szaharában az é. sz. 21° alatt,
számos oázissal: búza-, árpa-, datolya-, köles- és
görögdinnyetermeléssel, állattenyésztéssel. A né
gerekkel erősen keveredett lakosság structollakkal, datolyával, sóval kereskedik Főhelyén és a
karavánkereskedós csomópontján, Singetin kivtil
még3 városa és könilbelüllő faluja van.Amarokkói
ós ny.-szudáni kereskedelmi úton fontos pont s
már a XVI. században a portugáloké volt, most
francia protektorátus alatt áll.
Adrastea, a 239. planetoid.
Adrasteia (gör. a. ni. «az elkerülhetetlen)), lat.
Adrastea v. Adrastia). görög istennő, ki mint
az igazságtalanság megboszulója rokon, sőt né
mely helyeken egy a Nemesissel.
Adrastos, a görög monda szerint Argos királya,
ki elűzetvén Sikyonba, anyai részről való nagy
apjához, Polyboshoz menekült, kinek leányát
nőül vette s kit az uralkodásban is követett. Ké
sőbb visszatért Argosba. Az ő ösztönzésére har
coltak a lietek s később az epigonok Téba ellen.
Sikyonban hérosz gyanánt tisztelték.
Ad r a t i f i c a n d u m (lat.) a. m. megerősítés,
jóváhagyás végett.
Ad r e f e r e n d u m (lat.) a. m. jelentéstétel
végett, előadás céljából.
Ad r e u i (lat.) a. m. a dologra; ad rem nü
focit a. m. nem tartozik a dologra.
Adienklm(adrepalon,epinephrin,suprarenin),
a mellékvesék (1. o.) alkotórésze, amelyekből, úgy
szintén mesterséges úton elő is állították. Tapasz
talatiképlete C9HlsN03.Apirokatechin[C6H4(OH)2]
származékának tekinthető másodrendű alkohol.
A mellékvesékből úgy állítható elő, hogy juh v.
marha összeaprított mellékveséit ecetsavas vízzel
áztatják, majd a vizes oldatból az idegen anyago
kat alkohollal lecsapják és a légüres térben be
párologtatott szüredékből ammónia-oldattal a
nyers A.-t lecsapják. Tisztítására ecetsavval sa
vanyított alkoholban oldják és az oldathoz, a
szennyezések lecsapására, étert öntenek. A csapa
dékról leszűrt folyadékból az A.-t újból ammóniaoldattal választják le. Mesterségesen a pirokatechinból, szintézises úton,állltják elő (suprarenin).
Színtelen, keserű ízű kristálytűk v. lemezkék.
Vízben oldható; az oldat lúgos kémhatású. Az A.
bázis, savakkal sókat alkot. Hevítéskor kb. 205°-on
sárgásbarna színt ölt, majd elbomlik. Oldata, kissé
megsavanyítva, ferrikloridtól smaragdzöld szint
ölt, kissé meglúgosítva pedig kárminvörös színűvé
válik. Oxidációkor protokatechusavvá (dioxibenzoesavvá) alakul. Enzimek hatására az A.-ból
barnásfekete festékek, melaninok keletkezhetnek.
Mivel a tirozinból szópia-enzimek hatására szin
tén melanin keletkezik, a tirozin és az A. egy
mással közeli összefüggésben vannak. Az A., va
lamint a többi kevésbbé tiszta mellékvese-készít
mények és kivonatok hatalmas izgatói az összes
sympathicus idegvégződéseknek és erélyes izom
összehúzódásokat okoznak a velük összefüggő
sima izmokban. A vérbe fecskendéskor az összes
vérerek összehúzódnak a szív és tüdő erei kivé
telével ; sőt az előbbinek erei még kitágulnak, s a
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szív jobban tápláltatik. A vérnyomás tehát roha
mosan emelkedni, a szívmunka javulni fog. Mindez
azonban csak 1—2 percig tart, mert az A. a vér
ben, szövetekben hamar elpusztul. Bevéve, vagy
bőr alá fecskendve tönkre megy, mielőtt hathatna.
Az A. élettani jelentőségét bizonyítja, hogy a vér
ben állandóan jelen van: pusztul, de folyton újra
képződik a mellékvesében. Hiánya (teljes mellék
vesekiirtás) óriási vérnyomáscsökkenéssel, hőcsökkenéssel és 24 órán belül halállal jár. A
gyógyításban megbecsülhetetlen szereink közé
tartozik. Vérző sebfelületet, nyálkahártyákat l°/00
oldatával megecsetelve, azok az érzsugorodások miatt elfehérednek és nem véreznek. Az A.-nal
együtt befecskendezett kokain nem szívódhat fel
gyorsan és így nem veszélyes; érzéstelenítő hatá
sát pedig nagyon fokozza. Újabban élesztési kísér
leteknél is sok sikerrel használják: a szívbénulás
miatt halál szélén állóknak 6—8 csepp 1°/00 A.oldattal kevert flziologikus (0-9°/0-os) konyhasó
oldatot v. »/j— 1 om. l°/oo A.-t fecskendeznek a
gyüjtöerébe. A magyar készítmény neve tonogen
suprarenale Riehter. L. Mellékvese.
A d r e s s e (fr., ejtsd: adresaz), a közönséges életben
a. m. cím, jelzés, vm. küldemény felirata vagy a
küldeményen a személy címe; a politikai életben a.
m. felirat, válaszfelirat.
Adria, 1. Adriai-tenger.
Adria, a rómaiak Atria, Hatria v. Hadriá-ja,
ma A. Venetának is hívják, város az olaszországi
Rovigp tartományban, a Pó és Adige torkolatai
közt, most 22 km.-re a tengerparttól, püspöki
székestemplommal (1901) 15,678 lak., bőriparral, se
lyemszövéssel, gabona-, ló-, marha- és halkeres
kedéssel. A rómaiak idejében a tengerparton fe
küdt. Az Adriai tenger A.-tól kapta nevét.
Adria, a 143. planetoid.
Adria magyar királyi tengerhajózási rész
vénytársaság, székhelye Budapest; üzleti ügyei
nek vezetésére Fiúméban üzletigazgatóságot tart
fenn. Alaptőkéje 10.000,000 K. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter jogosult a társaság igaz
gatóságába két, a pénzügyminiszter pedig egy
tagot kinevezni. Az elnök és a két alelnök meg
választásának érvényéhez a keresk. miniszter
megerősítése szükséges. Az elnöknek, az alelnö
köknek és az igazgatósági tagok két harmadának
magyar állampolgároknak kell lenniök. A társa
ság ügykezelési nyelve a magyar s üzlete a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter felügyelete
alatt áll, aki azt az e célra kinevezett miniszteri
biztos és a fiumei m. kir. tengerészeti hatóság
által gyakorolja. Az A. 1881. alakult. Az állam
hoz való viszonyát és szerződéses kötelezettsé
geit az 1880. XXV. t.-c. helyébe lépett 1891.
XXX. t.-c, majd az ezt követő 1901. VII. t.-c.
szabályozza. Az államtól 1.140,000 K évi segélyt
kap, melynek fejében köteles hajózási üzletével
Magyarország kereskedelmi, szükség esetén az
osztrák-magyar monarchia hadügyi érdekeit
szolgálni. És pedig menetrendszerű kötött járato
kat köteles fentartani Fiúméból: évenkint 12-t
Glasgowba, 12-t Leithba v. Ny.-Burópa egy más
kikötőjébe, 12-t Londonba, 24-et Liverpoolba, 12-t
Hull v. Newcastleba, 12-t Rouenba v. É.-Franciaország egy más kikötőjébe, 12-t Bordeauxba,
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52-t Barcelonába v. Valenciába, 72-t Olaszország
és Szicília fontosabb kikötőinek, valamint Máltá
nak érintésével Marseilleba, 6-ot Hamburgba v.
Kopenhágába, Antwerpen v. Rotterdam v. Am
sterdam érintésével, 12-t Braziliába, 12-t Antwer
penbe v. Rotterdamba v. Amsterdamba, 12-t Por
tugália egy kikötőjébe s havonként egy járatot
az é.-afrikai fontosabb kikötőkbe, úgyszintén az
összes itt felsorolt kikötőkből ugyanannyi jára
tot Fiúméba. Az A. földközi-tengeri járatain,
ú. m. 1. a marseillei, 2. a spanyolországi és
3. é.-afrikai vonalán személyszállításra is beren
dezett gőzösöket járat. 1898. a magyar és az osz
trák kormány között Fiume és Trieszt hajózási
kiszolgálása tekintetében területmegosztási egyez
mény jött létre, melynek értelmében az A. Fiume
és Trieszt nyugati, az osztrák Lloyd pedig Trieszt
és Fiume keleti hajóösszeköttetéseit látja el. Ez
az egyezmény 1906. végével lejárt s azóta némi
módosításokkal provizórikus meghosszabbítást
nyert. Az A. hajóparkja ezidöszerint 33 hajóból
áll, amelyek összes bruttó tonnatartalma 70,000
tonna, hordképessége 105,000 tonna. Szállítási
ügyleteinek lebonyolítására a hajói által rend
szeresen érintett kikötőkben ügynökségeket tart.
A Gunard liverpooli hajóstársasággal 1904. kö
tött szerződése értelmében az A. átvette a neve
zett társaság magyarországi kizárólagos képvi
seletét s a Cunard gyorsgőzöseivel kéthetenkinti
rendszeres járatokat tart fenn a kivándorlási
forgalom lebonyolítására Fiume és New-York
között.
Adriai biztosító társulat (Riwnione Adria
tka di Skurta). Alakult 1838. 8 millió korona
alaptőkével. Működési köre kiterjed : tűz-, élet-,
szállítmány-, betörés- és üvegbiztosításra; a bal
eset és jégbiztosítási üzletet e célra alapított
leányintézetei által művelteti. A társulat szék
helye Trieszt, képviselete azonban a világnak
majdnem minden kulturországában van. Ha
zánkban, önálló hatáskörrel, a társulat magyar
országi igazgatósága működik. A társulat dijés egyéb tartalékai az 1908. évi mérleg szerint
137 millió, évi bevételei 44 millió, készfizetései
az intézet fennállása óta az elemi ágazatokban
530 millió és az életbiztosítási ágazatban 110
millió koronát tettek ki.
Adriai-tenger, a Földközi-tengernek az Apennini-félszigetet a Balkánitól elválasztó része. D.-en
a 72 km. széles Otrantói-szoros összeköti a Jontengerrel. Hossza kb. 900, szélessége 150 km.
Partvonalának hossza 1980 km. Mélysége általá
ban nem nagy; D.-en kb. 1000 m.; Brindisi és
Cattaro közt éri el a legnagyobb mélységét, az
1590 m.-t: É. felé azonban gyorsan veszít mély
ségéből. É.-i vége a Velencei- és Trieszti-öböl,
amelyet Isztria félszigete választ el a Quarnerótól, a Fiumei-öböltől. Ny.-i partjai egyhangúak, a
Manfredoniaitól eltekintve öblökben igen szegé
nyek ; ÉNy.-on pedig mocsarak és lagunákban
bövelkedök. K.-i partjai ellenben szaggatot
tak, sziklásak, meredekek; ezek el5tt számos,
kisebb-nagyobb sziklás sziget ós szirtzátony,
húzódik el. E szigetek kiválóbbjai: Veglia,
Cheiso, Lussin, Arbe, Pago, Isola Grossa, Brazza,
Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta és Meleda. Az.
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A.-ba torkoló folyók közül a legnagyobbak a Pó
és az Adige, amelyek iszapjukkal a szárazföldet
folyton növelik; parti folyók mindkét oldaláról
táplálják; a K.-iek közül a nagyobbak: a Narenta,
a Drin és a Viosza. Sótartalma meglehetősen nagy.
Áramlatok alig érezhetők ,rajta; a legfontosabb
a dalmát partok mentén B.-ra és az olasz parto
kon D. felé tart. Az ár és apály igen gyönge, 03
és 18 m. között váltakozik. A rajta végig szá
guldó É.-i szél a bora, a D.-i a sciroeco. A ton-,
szardella- és makrela-halászat különösen az olasz
partokon jelentékeny. Nagyobb parti városai:
Ny.-on Velence, Chioggia, Rimini, Pesaro, Sinigaglia, Ancona, Manfredonia, Barletta, Trani, Malfotta, Bari, Monopoli, Brindisi, Otranto; É.-on és
K.-en Trieszt, Pirano, Rovigno, Pola, Fiume,
Buccari, Zengg, Zára, Sebenico, Spalato, Raguza,
Cattaro, Durazzo és Avlona. A legélénkebb for
galmú kikötő Trieszt, melyhez csatlakoznak Ve
lence és Fiume, amely utóbbi a magyarországi
tengeri árú- és személyforgalom legnagyobb ré
szét bonyolítja le. Brindisi K.-Azsiába vezető sze
mély- és posta-forgalom kiinduló pontja. Leg
nagyobb és elsőrangú hadi kikötő : Pola; kisebb
Dalmáciában Spalato és Cattaro, olasz földön
Velence és Ancona. Jelentékeny zoológiai állomás
van Triesztben.A hajóforgalmat főképen az osztrák
Lloyd, a magyar Adria, az Ungaro-Croata, a
Navigazione Generálé Italiana tartják fenn. V. ö.
Wolf u. Luksch, Physische Untersuchungen im
Adriatischen u. Sizilisch-Jonischen Meer (Wien
1881); Schweiger-Lerchenfeld, Die Adria (u. o.
1883); Krisch, Die Fischerei im Adriatischen
Meer (Pola 1899). Magyar történeti szempontból
Dobos Fer.,Az A. uralmának kérdése a 14. század
ban (Kolozsvár 1905); Clüumecky br., Italiens
Kampf um die Vorherrschaft in der Adria (1907);
Philippson, Das Mittelmeergebiet, II. kiadás;
Stradner, Rund um die Adria (Graz i 904). — Tér
képek : Generalkarte in 4 Bláttern nach den Aufnahmen d. österr.-ungarischen u. d. italienisehen
Kriegsmarine 1: 350000 (Triest); Küstenkarte v.
hydrografischen Amt d. k. u. k. österr. Kriegs
marine. 1:180000.
Adrián (ejtsd: edrienn) az ószakamerikai Michigan állam Lenawee county-jának fővárosa, d9oo)
9654 lak., malmokkal, és vasöntőkkel; fontos
gabonapiac.
Adrianopolis, 1. Drinápoly.
Adrianus, 1. Adorján.
Adria Veneta, város, 1. Adria.
A d r i t t a r a (ol.), helyesebben a dirittura a. m.
egyenesen, közvetlenül, akadály nélkül. 1. Váltó
jogi műszó annak kifejezésére, hogy «egyenesen
az adósra intézvónyezett». így pl. a visszkereseti
összeg erejéig a visszkereső hitelező a visszkere
seti adós ellen visszváltót a váltóforgalom elvei
szerint csak «a dirittura •> bocsájthat ki, azaz intézvényezettként magát az adóst kell kijelölnie
és pedig ennek lakhelyén s nem nevezheti meg
benne intézvényezettül adósának valamely adósát,
sem nem telepítheti a váltót. 2. A fuvarozási
(szállítási) ügyletnél A. a jószágnak egyik helyről
a másikra való közvetlen szállítását jelenti, át
rakás nélkül.
A d r o i t (francia), ügyes, csinos.
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Adrumetum, 1. Hadrumetum.
A d s c r i p t i o (lat.) a. m. hozzáírás, ajánlás.
Adscriptus glebae a. m. földhöz ragadt, jobbágy.
Adscriptusoknak nevezték a rómaiaknál az oly
rabszolgákat, kik az általuk mívelt földnek tar
tozékát képezték, s azzal együtt adattak el.
Ad s e p a r a t u m (lat.) a. m. különösen.
Ad s p é c i é i n (lat.) a. m. látszatra.
A d s p e c t u s p l a n e t a r u m , 1. Aszpekták.
A d s p e r s o r i u m (lat.) a. m. szentelő.
Ad. Statuas, dunamenti város és állomás Pan
nóniában ; most Gönyö.
Adstipulál (lat.) a. m. mellette szavaz, párt
jára áll.
A d s t r i n g e n t i a (lat., összehúzó szerek), olyan
orvosi szerek, melyek az emberi test szöveteit
zsugorítják, s e hatásuk folytán a szövet közt levő
üregek folyadékai, nevezetesen a vér, kiszorulnak
más testrészek felé, ezért is a behatás helyén a
test hőmérséklete csökken, a ki- és elválasztások
korlátozódnak s helybeli szegényvérűség és érzés
csökkenés mutatkozik. Ez okozza, hogy különösen
a gyuladt,dagadt, genyedő nyálkahártyákat az A.-k
lelohasztják és a genyedést meg is szüntethetik,
annál inkább, mert fertőztelenítő tulajdonságuk is
van. Nevezetes hasznuk, hogy a vér megalvadását
gyorsító és a vérerek falát összehúzó tulaj
donságuk folytán helybeli vérzéscsillapító hatásuk
is van, s ezért stypticának is neveztetnek. Belső
leg véve szorulást okoznak. Az A. közé tartoznak
a csersavtartalmú szerek (gubacs, ratanha-gyökér
stb.), a hígított savak, némely fémsók (különö
sen a vasnak, ólomnak, ezüstnek némely vegyü
letei), a timsó stb.
Adszorpció. A gázok, különösen a könnyen fo
lyósíthatok, a szilárd testek vonzó hatása folytán
azok felületén megsűrűsödnek.B jelenséget A.-nak
nevezik. Az üveg, porcellán és fémtárgyak a leve
gőn állva mérhető mennyiségben adszorbeálnak
vízgőzt és egyéb gázokat. Pontos méréseknél ez
okból a mérendő tárgyat mérés előtt ki kell heví
teni. Egy test adszorbeáló képessége annál na
gyobb, minél nagyobb a felülete. így nagy az A.
képessége a faszénnek, a ünomul eloszlott fémek
nek (platinatapló, platinakorom), a finomul elosz
lott csapadékoknak. A gázok Á.-ja hő fejlődéssel
jár, mely néha olyan tetemes lehet (platinakorom),
hogy az illető anyag izzásba jön. Némely finom
eloszlású fém (pl. alacsony hőfokon redukált vas)
a levegőből olyan hevesen adszorbeál oxigént,
hogy megtüzesedik. Az ilyen testeket pirofárok
nak (1. o.) nevezik. Finom eloszlású széntartalmú
anyagok, amilyenek pl. a szénának mikroorganiz
musok megindította erjedósszerü bomlásánál ke
letkeznek, szintén pirofóros sajátságúak. Ezzel
függ össze, hogy a boglyákba rakott friss széna
néha minden külsőleg látható ok nélkül meggyulad.
Ad t e m p u s (lat.) a. m. egy időre; A. vitae
a. m. életfogytig.
Adterminális áram, 1. Állati elektromosság
Ad t u r p i a n e i n o o b i i g a t a r (lat.) a. m.
gaztettre senkit sem lehet kötelezni.
Adua (Adóvá), az é.-abessziniai Tigré-tartomány főhelye, vulkáni hegyek aljában, füves
sikon, Axumtól 16 kni.-re, 3000 lakossal, kik jelen
tékeny kereskedést űznek, főként gyapotárúkkal
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és cédrusfával. Nevezetes arról a győzelemről,
melyet közelében Menelik abesszíniai király 1896
márc. 1. Baratieri olasz vezér csapatai fölött
kivívott.
Aduatukok (Aduatuci), germán néptörzs a
belga Galliában, a Maas és Rajna között. Caesar,
ki őket Kr. e. 57. leigázta, a cimberek és teutonok
nemzetségéhez számítja. L. még Tungrok.
A d u e , ol. zenei műkifejezés, kettesével, kétszölamulag, pl. a due von, két énekhangra.
Adula-Alpok, 1. Alpok.
Adulár (HSV.), anyagát tekintve az ortoklasz leg
tisztább faja; színtelen, áttetsző-átlátszó. Előfor
dul nagyobb és szép kristályokban az Alpok kü
lönböző helyén (a svájci Adula-hegyről nevezték
el), gneisz és egyéb régi kristályos kőzetek hasa
dékaiban fennőve. Hazánkban Felsőbányán, Vö
röspatakon stb. Némely ú. n. holdkö (1. o.) is A.,
továbbá ide sorolható a porflrkonglomerát hasa
dékaiban található paradoocit Bubáról (Szászorsz.)
é&&valencianit Valencia (Mexikó) ezüstbányáiból.
A d u l a t i o (lat.) a. m. hízelgés.
Adule v. Adulis, az ókorban tengeri város Etió
piában, a Vörös-tenger mellett, ma Zulla. A római
császárság korában fontos kikötőhely, mely ele
fántcsontot, majmokat, vizilóbőröket és rabszol
gákat szállított a birodalomnak az ország belsejé
ből. Az ókori földrajzra nézve fontos az a két fel
irat-töredék (Monumentum Adulitanum), melyeket
Kosmas Indikopleustes adott ki először (a VI. sz.ban).
Adullam, kánaáni város a Juda-hegy aljában.
Jeruzsálem ós a mai Bet-üzsibrin közt. Az A.-barlangban időzött Dávid hosszabb ideig, midőn Saul
üldözése elől menedéket keresett.
A d u l t e r (lat.) a. m. házasságtörő; adtdtera.
házasságtörönő; adidteratio. adulterium házas
ságtörés ; adulterinus, házasságtörésben született
gyermek.
A d u l t u s (lat., felnőtt korú), 1. Életkorok.
Ad u n u i n o i n n e s (lat.) a. m. egytől egyig,
valamennyien.
A d u r , mint hangsor: a, h, cisz, d, e, fisz, gisz;
mint akkord: a, cisz, e.
A d u r e n t i a (lat.) a. m. égő v. égető gyógy
szerek ; adustio, égés, égetés.
Aduról, fotográfiai előhívó. A Hauf által gyár
tott A. monoklórhidrokinon, a ScJiering-féle pedig
monobrómhidrokinon. Vízben jói oldódó kristályos
por. Mint előhívó a hidrokinonhoz hasonló, de
azzal szemben nagy előnye, hogy nem olyan érzé
keny a hőmérséklet iránt, jóval tartósabb, igen
gyorsan és tisztán dolgozik.
Ad u s u m (lat.) a. m. használatra; A. Délphivi,
címet adott Fénélon a francia trónörökös (Dauphin
lat. Delphin) számára készített olvasókönyveinek,
ahonnan a kifejezés ezt az értelmet kapta : Tanu
lók használatára.
Advaita (szanszkrit szó: a nem-dualizmus, nemkettösség, a nionizmus), az ind filozófia fogalma a vi
lágegyetem egységének jelölésére. T. i. Brahmanon, a lót ősalapján kivül nem létezik semmi: a
tapasztalati világosak látszat,káprázat (mája), csa
lódás, mely a nemtudásból (avidja) származik. E
tan leghíresebb képviselője Sankara mester, Sankarácárja volt, ki körülbelül 600. élt Kr. u. Kö-
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vetőit advaitavadin-nak (a monizmus vallóinak) meg, addig az «a. pec.» tulajdonjoga a gyermeké
nevezik.
ugyan, de kezelése és haszonélvezete az apai ha
Ad v a l o r e m (lat.), érték szerint.
talom tartama közben az apát illeti. E különb
Ad v a l v a s c u r i a e (lat.) a. m. a tanácsház ségeknek jogi jelentősége akkor szembetűnő, ha
ajtaira, azaz kifüggesztendő dolog.
arra gondolunk, hogy a régi római jogban házi
A d v e n a (lat. jövevény, idegen), az országba gyermeknek saját vagyona nem lehetett, hanem
bejövő külföldiek régebbi neve. így nevezi őket minden, amit szerzett, apjáé volt. Az apától ka
Kálmán király s több törvénycikkünk.
pott vagyon peculium profectitium s ennek tulaj
Advent (lat. adventus: megérkezés, eljövetel, dona, úgyszintén az, amit a M vele szerez, az apáé
tkp. Adventus Domini -. Úrjövet), előkészítő idő marad. — Adventitia dos a nőnek hozománya,
Jézus születésének ünneplésére. A római kat. egy mely nem a nőnek apjától v. atyai nagyapjától
ház, melyhez a protestáns is csatlakozott, négy származik, vagyis nem profectitia dos.
Á.-vasárnapot számlál. Á.-ban vannak a Szűz Mária
A d v e n t i t i u s v. adventiv (lat., járulékos), álta
tiszteletére való roráte-misék, melyeket a reggeli lában olyan növényszerv, mely nem a meghatá
órákban tartanak. L. Hajnali mise. Az Á.-i idő, rozott helyén, a tenyészőcsúcsból fejlődik, hanem
éppen úgy mint a böjti időszak, komolyabb val a rendes szabályok ellenére, másutt állandósult
lásos hangulatban töltendő bűnbánati idő, mely szövetből, határozatlan rendben. Az adventiv
alatt az istenitiszteletből minden ünnepélyesebb képlet keletkezése mindig endogén. — Adventiv
mozzanat kimarad. Az első A.-i vasárnappal kez flóra (florula advena v. adventitiae plantae), 1.
dődik az egyházi óv, a Krisztus élete és munkái Jövevény növények. Adventiv gyökerek, 1. Járu
sorozatának ez egyházilag megállapított láncolata. lékos gyökerek. Adventiv rügyek, 1. Járulékos
rügyek.
Ádventi böjt, 1. Böjt.
Adventisták, magyarul a. m. a Krisztus máso
A d v e r b i u m (lat.) a. m. határozó szó (1. o.).
dik eljövetelére várakozók; vallási felekezet az
A d v e r s a f o r t u n a (lat.), balsors; adversa
északamerikai Egyesült-Államokban és Angolor pars, ellenfél; adversativ, megszüntető v. meg
szágban. B felekezet tagjai egy minél előbb eljö szorító.
vendő ezeréves országban hisznek, mely Krisztus
A d v e r s a r i a (lat.), a római üzleti nyelvben az
újra eljövetelével látható alakban fog kezdődni üzleti események előleges feljegyzésére szolgáló
(1. Chiliazmus). E felekezet alapítója William könyvek; ujabb időbon oly irományok, melyek
Miller(1772—1849), ki 1831-től kezdve New- York, alkalmi jegyzeteket tartalmaznak. Filozófiai és
Massachusetts, Maine s más É.-amerikai államok nyelvtani jegyzeteket tartalmazó gyűjtemény is.
ban sok hivőt csoportosított maga köré, kiket az
A d v e r s o flnmine (lat.), Horácnak latin mon
ö neve után milleritáknak is neveznek. Miller a dása .- ár ellen, máskép ellenkező széllel (vitor
világ végének elérkezését először, 1843, azután lázni), azaz balsorssal küzdeni.
1844 márc. havára jövendölte meg. Ámbár követői
A d v e r t i s e r (ang., ejtsd: edvertáizör), híradó; an
nek többsége, miután jóslatai nem teljesedtek be, gol újságok címe.
elhagyta öt, közülök mégis tekintélyes számot
A d v i t a l i t i u m (lat.) a. m. valamely dolognak
tudott felekezetté tömöríteni. Az A. ma a kö életfogytiglan való haszonélvezete.
vetkező kisebb felekezetekre oszlanak fel: EvanA d v o c a t i e c c l e s i a e (defensores actores ecgelical Adventists: evangéliumi A.; Seventh Day clesiae, lat.), régen az egyházak és egyházi alapít
Adventisis: hetedik napi A.; Life and Advent ványok ügyvivői, ügyvédei.
Union: Krisztus élete és eljövetele egyességóA d v o c a t u s (lat.) a. m. ügyvéd (1. o.)nek adventistái: Age to come Adventists: az
A d v o c a t u s d i a b o l i (lat), kanonizáció (szen
eljövendő kor adventistái, amely kisebb felekeze tek közé iktatás) körül követett eljárásban a katek vallásos Intőket illetöleg csak néhány pontra nonizációt ellenző ügyvéd; a védő vele szemben az
nézve térnek el egymástól, mint pl. a gonoszok advocatus dei.
feltámadására és a halhatatlanságra stb. vonatkozó
Ad v o c e m (lat.) a. m. a szónál (megjegy
tanokban. Miller követőinek száma 1901. az É.- zendő), hasonló értelmű, mint a francia a propos.
amerikai Egyesült-Államokban 65,000, Európában
Advogato-fa és advogato-zsír, 1. Persea.
7700 volt. Az egyházak nagyon csekély vagyonnal
Ady Endre, költő, szül. Érmindszenten, Szi
birván, lelkészeik csaknem mindannyian lelkészi lágy vm., 1877 nov. 22. 1896. tett érettségi vizs
hivatásuk körén kivül keresik létfentartásuk esz gálatot Zilahon; ezután jogot hallgatott Debreközeit.
czenben, Budapesten, Nagy-Váradon. 1898—1900.
Adventitia b o n a (lat.) a. m. más úton, mint Debreczenben újságíró volt, később több mint 4
örökség útján szerzett javak. A.-rum peculium az évig Nagyváradon lapszerkesztő. 1904 óta részben
újabb római jogban az apai hatalom alatt álló gyer Budapesten újságíró, részben Parisban él és ír.
meknek minden szerzeménye, amely nem szár Munkái: Versek (Debreczen 1898); Még egyszer
mazik az atyától és nem castrense peculium (hadi (Nagy-Várad 1903); TJj versek (Budapest 1906, 2.
szolgálat által szerzett) v. quasi castrense peculium kiad. 1909); Vér és arany (u. o. 1908); Az Illés
^hivatal, ügyvédség, birói gondnokság által szer szekerén (u. o. 1909); Szeretném, ha szeretnének
zett, az uralkodó vagy uralkodóné által adományo (u. o. 1910); Sápadt emberek és történetek (Ma
zott vagyon s a lelkészi hivatalt viselőnek egész gyar könyvtár); A,tízmilliós Kleopátra és egyéb
szerzeménye). A megkülönböztetésnek j ogi j elentő- történetek (u. o.); Új csapáson, elbeszélés (Mozgó
sége van, mert míg a «castrense» és a «quasi c. p.» könyvtár). A. legjellegzetesebb képviselője s mint
a fiúnak teljes és szabad tulajdonát képezi, ame egy vezetője egy újabb hazai költői iskolának,
lyen az apát még a haszonélvezet joga sem illeti amely líránk újabb és felsőbbrendű fejlődési fokoRévai Nagy I^exilioim. I. köt.
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zatát törekszik megteremteni s költészetünket a
modern ember differenciáltabb, bonyolultabb ér
zésvilágának és hangulatfajtáinak tolmácsolására
alkalmassá tenni, még pedig nem a hazai hagyo
mányok alapján, sőt inkább azok ellen fordulva,
hanem a francia dekadensek nyomán és a Ny.európai irodalmakban divatba jött szimbolisták
modorában. Főleg 1903 óta vonta magára jobban
a figyelmet s elveivel és költői gyakorlatával élénk
mozgalmat támasztott, lelkes követőkre és heves
ellenzőkre tett szert.
Adyé (ejtsd: edi), John Miller, sir, angol tábor
nok, szül. Sevenoaksban (Kent) 1819., megh. 1900
aug. 26. Részt vett a krimi hadjáratban, harcolt
Indiában, Afganisztánban (1863—64) és mint Wolseley törzskari segédje Egyiptomban (1882). 1886ban Gibraltár kormányzójává nevezték ki. Művei:
The defenco of Cawnpore in Nov. 1857 (London
1858); A reviow of the Crimean war in the winter of 1854—55 (u. o. 1860); Sitana, a mountain campaign in 1863 (u. o. 1867); The British
Army (1875); Recollections ofa military life(1895).
A d y n a m i a , 1. Adinámia.
A d y t o n (gör.), 1. Aditon.
Adzamovci. adóközsóg, Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, (1900) 542 horvát-szerb lak.; u. p. és
u. t. Nova-Gradiska.
Adzsanta (Ajanta, angolul: Adjunta), falu BritK.-India haiderabadi kerületében; közelében a
hegyekben a sziklából mesterségesen, de a leg
tökéletesebb ós leggondosabb kivitellel van ki
vésve India e nemű emlékei közt a leghircsebb
24 kolostor és 5 templom, melyek belső falait
buddhista írások, freskók ós domborművek éke
sítik. A sziklatomplomok Kr. e. 200 — Kr. u. 600.
épültek. V.ö.Burgess, Notes on the Baudda Rocktemples of A. Bombay (1879): GUI és Fergusson,
The Rock-Scut temples of India ill. by 74 photographs (London 1864).
Adzsár, Transzkaukáziában, a batumi kerület
ben lakó mintegy 60,000 főnyi, a lázokkal rokon
nép, mely az 1877-iki orosz-török háború után
orosz fenhatóság alá került. Eredetileg kereszté
nyek voltak, de a XVIII. sz. folyamán lassan
mohammedánokká lettek. Többnyire szép test
alkatúak ; a zihúok nyelvét beszélik, hősiességük
híres. Néprajzi sajátságaik szerint az imeretinekhez sorozhatok.
Adzsária, transzkaukázusi orosz vidék abatumi
kerületben, (1890) 34,542 lak.
Adzsemoglán(tör.), idegen nemzetből való fiúk,
régibb időkben a szultáni udvar szolgálatára ne
velt, rendesen nem-török apródok.
Adzslun, Szíriának a Jordántól K.-re fekvő ter
mékeny része; Jármuk és Jabok közt; átlagos
magassága 5—600 m.
Adzsmir (Adzsmer, ang. Ajmere v. Ajmeer),
Középső-Indiának egyik kerülete. Ugyaniíy nevű
híres és régi fővárosa a Taragarh-hegy lábánál,
vasút mellett, (1901) 75,759 lak., kiknek a / s része
hindu. A várost fal veszi körül; szentségei közül
legfontosabb a XIII. sz.-beli Khodzsa Szajed mau
zóleuma, melyhez hinduk és mohammedánusok
is zarándokolnak. A város vizét az Anasszagar
tóból földalatti úton kapja. Székhelye a kerületi
commissioner-nek; van nép- ós két misszió-isko
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lája s a Radzsputana nemeseinek akadémiája: a
Mayo College. Átmeneti kereskedelme nagy; kivi
tele só, gyapot és mák, bevitelre manchesterárúk
kerülnek. Alapította 145- Kr. u. Adzsaia Pala. 685-től
kezdve sokszor cserélt urat, míg 1559. Akbar
császár a mogul-birodalomba kebelezte be; 1756.
a mahratták, 1817. az angolok kezére került.
Adzsmir-Mervara (angolul Ajmere-Mer war d),
indo-brit kommisszariátus Bengáliában, az é. sz.
25° 30'—26° 45' ós k. h. 73° 53'—75° 22' Gr. alatt,
7021 kma, (i9oi) 476,330 lakossal, kiknek ! y a
hindu, a többi mohammedán, mintegy 3000 ke
resztény kivételével. Az ország részben sik, homo
kos és kopár, részben a Taragarh (870 m. magas)
és az Arawali hegyei borítják. Pőfolyója a Banasz.
Búzát, gyapotot, olajat termel s juhokat ós szarvas
marhákat tenyészt. Az éhínség gyakran megláto
gatja. Fővárosa Adzsmir (1. 0.).
Aeacus, 1. Aiakos.
Aeakidák v. aiakidák, Aiakos (1. 0.) ivadékai.
A e b u t i a l e x (lat., Aebutius-féle törvény) a
Kr. e. 148—123 között hozott római törvény, mely
az ősi legis actiones helyébe a formuláris eljárást
hozta be a római perjogba, L. Formula és Legis
actiones.
Aeby, Ghristoph Theodor, német antropológus
és anatómus, szül. 1835 febr. 25. Pfalzburgban
(Lotaringia), megh. 1885 jul. 7. Bílinben. 1863.
Bernben, 1884. Prágában egyetemi tanár volt.
Retziussal szemben a koponyaalakok új beosztá
sát adta (eury- és stenokefal). Róla van elnevezve
az a vízszintes sik, mely az orr-gyöktől a mellső
alapi pontig fektethető. (L. Koponya.) Antropoló
giai munkái: Eine neue Methode zur Bestimmung
der Schadelformen des Menschen und der Saugetiere (Braunschw. 1862); Die Schadelformen des
Menschen und der Affen (Leipz. 1867); Über das
Verhaltniss der Mikrokephalie zum Atavismus.
(Stuttg. 1878).
A e c h m e a Ruiz et Pav. (növ.), a Bromeliaceaccsalád génusza 114 fajjal. Dél-Amerika forró vi
dékein fákon élnek, némelyik faj Európában is csi
nos szobai dísz. Fajai közül tenyésztik a követke
zőket : Ae. spectabilis Brongn. skarlátvörös vi
rágokkal ; Ae. distichantha Lem. (BiUbergia
polystachya Paxt.) csészéje piros, pártája kók;
Ae. bracteata Mez. (Ae. Barleei Bak. és Ae.
macracantha Brongn.) igénytelen virágokkal, de
maradó piros murvalevelekkel, stb. Valamennyi
könnyen tenyészthető melegházakban.
A e c i d i u m (növ.), a rozsdagombák szaporodási
szerve. L. Rozsdagomba.
Aedelforsit (ásv.). Kétféle anyagot neveztek el
így: az egyik vörhenyes színű, anyagára nézve
tisztátalan wollastonit, a másik laumontit-szerü
víztartalmú szilikát. Mindkettő előfordul Aedelforson (Svédország).
Aedelit (ásv.). Nem egyéb, mint Prehnit (1. 0.)
Aedelforsról (Svédország).
A e d e m o n e Kotschy (növ.), 1. Aeschynomene.
A e d i c n l a (lat.),l. az antik római templomnak
az a része, melyben az istenség szobra állott. —
2. Fülke a római házak homlokzatfalában a védő
isten számára.
A e d i f i c a t i o (lat. építés), a kat. egyházjogban
a kegyuraság megszerzésének egyik alapja és
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kelléke. Ebből a szempontból a templom fölépíté
sét jelenti a kegyúr költségén. L. Kegyuraság.
A e d i l e s , római tisztviselők és pedig: 1. A.
plebit, kiket a nóptribunusokkal együtt Kr. e.
•494-től kezdve választottak. Kezdetben csak a
tribnnusok Ítéleteinek végrehajtói, egyúttal írno
kai is voltak, kik a plebsnek Ceres-templomában
(aedes C.) elhelyezett levéltárát kezelték. 454-től
kezdve már népgyűlést is egybehívhattak és
ügyészi teendőket végeztek a népgyűlés elé terelt
bünperekben. 449-től kezdve sérthetetlenek (sacrosancti) voltak s a szenátus megbízásából rend
őri felügyeletet is végeztek. — 2. A. curules, ki
ket 366-tól kezdve választottak, először a patriciusi rendből, később felváltva a két rendből; nem
voltak sérthetetlenek, de joguk volt a bíborsze
gélyes tóga (tóga praetexta) viselésére, a szená
tusban kurulisi székre és auspiciumok tartására.
Idők folytán egy testületet alkottak a plebs hason
nevű tisztviselőivel, kiknek ügyköre mindinkább
elkülönült a tribunusokétól. Hivatásuk volt a rend
őri felügyelet piacokon, terek, utak, csatornák,
templomok és egyéb középületek jó karban tar
tása, Róma élelmezése (cura annonae), a városi
levéltár (tabularium) vezetése, a nagy ünnepi já
tékok rendezcse, melyeknek költségeit maguk fe
dezték s igy ezek alkalmat adtak nagyravágyó
tisztviselőknek pazar fényűzéssel népszerűség
szerzésére. Ügykörükben bírói hatalmuk is volt ;
kereskedelmi perekben ők mondtak ítéletet. —- 3.
A. Ceriales, e tisztviselői állásokat Július Caesar
szervezte 44-ben Kr. e.; rájuk volt bízva Róma
élelmezése és Ceres ünnepi játékainak rendezése.
A császárok korában az A. ügyköre nagyon össze
zsugorodott ; már Augustus elvette tőlük a város
élelmezését és a játékok rendezését s úgy látszik,
hivataluk már a Kr. u. III. sz.-ban megszűnt.
Aedon, a görög mesék szerint efezusi Pandareos leánya, a tébai Zethos neje, ki sógorasszo
nyának, Niobének gyermekekben való nagy áldá
sát irigy szemmel nézte, s mikor ennek legidősebb
fiát meg akarta ölni, tévedésből a maga egyszü
lött fiát, Itylost ölté meg. A kesergő anyát az
istenek fülemilévé változtatták, ki tavasz kezde
tén keservét bájos-bánatos dalolásban hallatja. A
monda egy másik változatát 1. Polytechnos.
Aedues v. Aedui, a régi keltáknak leghíresebb
törzse, Gallia népségei közül ők csatlakoztak leg
először a rómaiakhoz. Fővárosuk Bibracte, utóbb
Augustodunum (a mai Autun) közelében volt.
Jul. Caesar és Tacitus mint gazdag, de kicsapongó
népet emiitik. Az alamannok betörésekor, a IV.
sz.-ban kipusztultak.
Aegae, több ókori görög városnak a neve. A.
volt Achajában a Crathis folyó torkolatánál,
Buboea sziget nyugati partján (ma Limni), továbbá
Mysiában, Ciliciában ós Makedóniában is.
Aegaeon, 1. Aigaion.
Aegagropili (gör.), a. m. kecskeszőrök, 1.
Szői-kö.
Aegei tenger, 1. Egei tenger.
Aegeri (Égeri, lat. Aquae regiae), gyönyörű
völgy Zug kanton nyugati részében, Svájcban;
délnyugaton a Kaiserstock és Rossberg, délkeleten
Morgarten és északon a Rhone határolják. A völgy
ben fekszik728 m. magasságban a csendes Aegeri-tó,
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melynek vizét a pisztrángban dús Lorze viszi a
zugi tóba. A völgyben fekvő helyek közt nevezete
sebbek : Oberaegeri az Aegeri-tó alsó végén, (1900)
1878 lakossal;' 876-ban alapított plébánia-tem
plommal ; Unteraegeri, a Lorze kifolyásánál, 2589
lakossal, szanatóriummal görvélykóros gyerme
kek számára.
Aegeus, 1. Aigeus.
A e g i a l i t e s (illat,, 1. Lilefélék.
Aegialos, 1. Achúja.
Aegidi, Lttdwig Kari, ném. publicista és jogász,
szül. Tilsitben 1825 ápr. 10-én, megh. 1901 nov.
20. Berlinben. Jogtanár volt Brlangenben, Bonn
ban. Ő írta névtelenül az Ausztria ellen intézett
Preussen u. der Priede von Villafranca (1859) c.
pamfletet és több mást is. Sokáig tagja volt a
porosz képviselőháznak. Főbb munkái: Aus dem
Jahre 1819. Beitrag zur deutschen Geschichte
(Hamburg 1861); Die Schlussakte der Wiener
Ministerial-Konferenzen zur Ausbildung und Befestigung d. Deutschen Bundes (Berlin 1860);
Aus der Vorzeit des Zollvereins (Hamburg 1865);
amelyben először van okmányilag kimutatva,
hogy a vám-egyesület a porosz politika müve.
Klauholddalegyütt kiadta 1861—71-igDas Staatsarchiv, Samnüung der offlciellen Actenstücke der
Gegenwart c, több tekintetben igen fontos ok
mány-gyűjteményt, amelyet Delbrück Hans foly
tat. Magyarországot különösen érdekli a magyar
alkotmányos küzdelmet illető anyag kiadása
1863.
Aegidius, szent, 1. Egyed.
Aegidius a Columnis (Aegidius Romanus,
Egidio de Colonna, Gülcs de Romé), híres filo
zófus és teológus a XIII. sz.-ban. A skolasztiku
sok Doctor fundatissimus-nak és Princeps theologorum-nak nevezték. Mint ágostonrendbeli remete
Parisba ment tanulni, ahol Aquinói szt. Tamás és
Bonaventura tanításait hallgatta; Szép Fülöp taní
tója volt, majd meg a filozófia és teológia tanára
a párisi egyetemen. Megh. Avignonban 1316.
Számos filozófiai müvet Irt, melyekben Aquinói
szt. Tamás filozófiáját ügyesen s világosan adja
elő.
Aegidiusi alkotmány. A pápa világi uralma
alatt állott tartományoknak VI. Ince pápa alatt
1354. Albornoz Aegid bibornok által adott alkot
mány.
Aegila, kis sziget, mely Kytherától (ol. Cerigo)
délkeletre fekszik a Jón-tengerben; az ókorban a
tengeri rablók hírhedt menedékhelye volt. Terü
lete 10 km 2 494 lak. Ma AntikyfJiera, v. olaszul
Cerigotto a neve.
A e g i l o p s , 1. Könytömlö; növénytani értelem
ben 1. Kalászbojt.
Aegimius, 1. Aigimios.
Aegina, 1. Aigina ós Egina.
Aegina, a 91. planetoid.
Aeginai bronz, 1. Bronz.
Aegion, 1. Aigion.
A e g i p h i l a L. (n»v.), cserje, a vasfűfélék (Verbenaceae) családjában 30-nál több fajjal, Amerika tró
pusi vidékein. Ae. salutaris Humb. et. Bonpl. (Ae.
pubescens Willd.) Dólamerikában honos, bűzös
növény, melynek leveleivel a kigyómarást gyó
gyítják.
8*
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Aegir, 1. Egir.
Aegirin (ásv.j, a tőle lényegében alig különböző
akmittel együtt a piroxén csoportba tartozó szili
kát, FeNa(SiOs), egyhajlású, oszlopos habitus
sal. (Az A. tompább, az akmit hegyesebb végű). Az
A. előfordul zirkonszienitben Porsgrund (Nor
végia) környékén, az akmit kvarcban Brevignél
(Norvégiában), nálunk eleolitszienitben Ditrón.
Aegis, 1. Aigis.
Aegisthus, 1. Aigistos.
A e g i t h a l n s (áuat), 1. Cinegefélék.
A e g l e Correa (növ.), a narancsfélék génusza
3 fajjal Ázsia és Afrika tropikus tájain. Tövises
fák, hármas levelekkel. Az A. Marmelos (L.),
10—-13 m. magas; Kelet-Indiában honos; zamatos
gyümölcsének héja kökeménységű, pépje kelle
mes borízű, nyersen is eszik. A kereskedésbe szög
letes, sárgás héja darabokra tördelve kerül; bele
száradt pépje pirosas barna.
A e g o c e r a s Waag., 1. Ammonitok.
A e g o p l i o i i i a , 1. Egofónia.
A e g o p o d i u m L. (n6v.), 1. Podagrafű.
Aegos-Potamos, 1. Egosz-potamosz.
Aegrotus, Szilágyi Géza (1. o.) irói álneve.
Aegusa, sziget, 1. Favignana.
A e g y p t i a , egyiptomi len vagy pamutvászon
(1. Alapkötés), cm.-ként 32 lánc- és 34 vetéssel.
A lánc angol finomsági száma 32, a vetésé 26.
Aegyptom, 1. Egyiptom.
Aegyptus, 1. Aigyptos.
Aehrenthal (Lexa von Aehrenthal) Alajos gróf,
államférfiú, jelenleg osztrák-magyar külügymi
niszter, szül. 1854 szept. 27. Gross-Skalban (Cseh
ország), osztrák bárói családból. Bonnban és Prá
gában végezte tanulmányait és 1877. lépett a
külügyminisztérium kötelékébe, hol Kálnoky gróf
csakhamar az elnöki osztály élére állította. (Kál
noky mindvégig bizalmával tisztelte meg és iro
dalmi hagyatékának rendezését is A.-ra bízta).
Előbb a párisi, 1888 óta a szentpétervári nagy
követségen alkalmazták; 1894. Bukarestbe, ne
vezték ki rendkívüli követté, 1896. pedig Szent
pétervárra nagykövetté. Tíz évi ottléte alatt ritka
mértékben sikerült megnyernie a cár és az orosz
kormány bizalmát és bő alkalma nyílt a balkáni
és pánszláv-kérdések szálaival megismerkedni.
Midőn Goluchowski utódaként 1906 okt. 24. az
uralkodóház külügyminiszternek kinevezte, sokan
a szlavofil-politika inaugurálását látták e tény
ben, ámde ebben csalatkoztak. Pontos feladat há
ramlóit A.-ra, midőn Izvolszky orosz külügy
miniszterrel Bosznia annexiójára nézve kellett
megegyezésre jutnia, mely kérdés az ifjú-török
párt hatalomra jutása következtében aktuális fon
tosságra emelkedett. Tekintettel a török parla
ment összehívására s az osztrák-magyar déli szlá
vok között észlelhető izgatásra, valamint Szerbia
fenyegető magatartására, veszedelmesnek látszott
Bosznia-Hercegovina annexióját még továbbra ha
lasztani. Ez okokból A. 1908 okt. 5. közhírré tette
a megszállott tartományok bekebelezését az osz
trák-magyar monarchiába. Ezt a titokban elő
készített, most már immár befejezett tényt több
szláv állam és a hármasszövetség ellenfelei jólrosszul színlelt meglepetéssel fogadták, sőt úgy
látszott, hogy a vérmes reményeikben csalódott
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délszláv szomszédok ebben meg nem nyugosznak.
Különösen Szerbia csörgette a kardot, a duzzogó
Angliába és a magát állítólag kijátszottnak tartó
Oroszországba vetvén reményét. Szerencsére si
került A.-nak a világháború veszedelmét rövid
idő alatt eloszlatnia. Előbb Törökországot nyerte
meg pénzáldozattal az annexió elismerésére, az
után Anglia és Oroszország csöndesedtek el; az
izolált Szerbiával szemben pedig nagyszabású
mozgósítást alkalmaztak, mely nyomós, bár költ
séges intézkedés megtermetté a várt gyümölcsöt:
Szerbia engedett. E sikerek elismeréséül a fel
ség A.-t a Szent István-rend nagykeresztjével
tüntette ki, 1909 aug. 17. pedig grófi rangra
emelte. A. neje Széchenyi Paula grófnő, Széchenyi -•
Gyula gróf volt miniszter leánya, kitől három
gyermeke született.
A. E. I. O. U. (a lat. ábécének ötmagánhangzója)
a. m. Austriae Est Imperare Orbi Universo v.
Austriae Est Impérium Orbis Universi, Ausztriáé
az egész világ uralma; osztrák uralkodók régi jel
szava, így is olvassák: Austria Erit In Őrbe
Ultima: Ausztria a világ végéig fenn fog állani (az
utóbbi magyarázatot gúnyosan így travesztálták:
Austria Est In Őrbe Ultima: leghátul áll a vilá
gon Ausztria); vagy Aquüa Electa luste Omnia
Vincit stb. Németül is: Alles Erdrekh IstOesterrekh ünterthan v. AllerEhrenlstOesterrekh Toll.
V. ö. Tóth B., Szájrul szájra (Bpest 1901).
Aela (Aelana), ókori város, 1. Elana.
Aelen, város, 1. Aigle.
Aelfric, 1. Alfric.
Aelianus, 1. Glaudius, prasnestei születésű szo
fista, ki időszámításunk harmadik évszázada húszas
éveiben halt meg. Munkáit görög nyelven írta.
Az állatok világából című művében (17 könyv)
az állatok tulajdonságairól mesélget. Tarka ké
pek című, 14 könyvben írt műve csak kivonatos
alakjában maradt reánk s különböző szerzők mű
veiből összegyűjtött elbeszéléseket tartalmaz.Mindkettőt kiadta Hercher (Leipz.) 1864. először. Az
A. neve alatt ismeretes levelek apokrifok.
2. A., a taktikus, 1. Ailianos.
A e l i a S e n t i a l e x (lat.), Augustus alatt a rab
szolgáknak felszabadítását — főleg politikai okok
ból — korlátozó törvény.
Aelius, Lucius Ae. Stilo Praeconinus, római
grammatikus, az első «philologus» a Kr. e. II.
sz.-ban, lanuviumi római lovag. A római nyelvé
szet megalapítója, a tudós pergamoni Krates kö
vetője. Magyarázta a régi nyelvemlékeket: a
Saliusok énekeit s a XII táblás törvényt. Lucilius
neki ajánlotta szatíráinak első könyvét. Cicero és
Varró tanítványai voltak. V. ö. F. Mentz: De L.
Aelio Stilone (Leipz. 1890).
Aella, a leggyorsabb lábú amazon, kit Herakles ölt meg.
Aello, a harpiiák (1. o.) egyike.
Aelst (ejtsd: álszt, Alost, Aalst), város keleti
Flandriában, szövőiparból élö (1906) 32741 lak.
Szt. Márton templomában van Európa legrégibb
harangjátéka. Itt szül. 1453 Thierry Martens, aki
Németalföldre bevitte a könyvnyomdászatot. A
brüsszel-ostendei vasút csomópontja.
Aelst, 1. Pierre van Edinghen (&'Enghien), fla
mand szövőművész, 1497 óta vezette műhelyét és

A éltre

—

117 —

a művészettörténetben ama falszőnyegek készíté
sével örökítette meg nevét, melyeket Rafael kar
tonjai után a Vatikán Sixtus-kápolnája számára
készített; 1. Arazzi és Rafael. A. műhelyében
készült X. Leo pápa megbízásából a Krisztus
életét ábrázoló sorozat is, Rafael tanítványainak
kartonjai után (Vatikán), továbbá a trienti szé
kesegyházban levő 7 falszőnyeg, Krisztus életé
ből vett 3—3 ábrázolással. Ugyanez a sorozat
volt meg a győri székesegyház birtokában is, de
csak egy darab maradt meg belőle, a pásztorok
és napkeleti bölcsek imádása és az angyali üdvöz
let ábrázolásával. A szövőművészet e remeke
jelenleg a budavári királyi palotában van ; —
V. ö. Ebenhöch és Pulszky K., Archaeologiai Érte
sítő, 1889.
2. A., Willem van, hollandi festő, szül. Delftben 1625 v. 26., nagybátyjának, Évért van A.
(1602—57) festőnek tanítványa, olaszországi ta
nulmányútja után Amsterdamban telepedett le és
ott halt meg 1683 körül. Csendéletei a hollandi
festészet legkiválóbb ilyen termékei közé tartoz
nak. A budapesti szépművészeti múzeumban is
van egy ilyen képe 1667-ből.
Aeltre (ejtsd: aitre Aalter), mezőváros Belgium
Keiet-Flandria tartományában, a brüsszel-ostendei
vasútvonal mellett, (1900) 7265 lak.
A e l u r o p s i s , a szemrésnek a mongol-fajra
jellemző ferde állása.
Aemilia, 1. Emília.
Aemilianus, Marcus Aemilias, római császár,
mint Pannónia és Moesia helytartója megverte a
K.-ről beözönlő gótokat. Minthogy a gazdag zsák
mányt katonái között osztotta fel, 253. Kr. u. ki
kiáltották császárnak, de már 4 hónap múlva,
az időközben császárrá választott Valerianus kö
zeledtének hírére saját katonái meggyilkolták.
A e m i l i a v i a , a Marcus Aemilius Lepidus
konzultól Kr. e. 187-ben épített római hadi út,
mely Riminitől Bolognán, Parmán át Piacenzáig
vezetett. Ugyanaz a neve egy másik, M. Aemilius Scaurustól Kr. e. 190. épített felsőitáliai út
nak, mely Pisától Genuán át Tortonáig vezetett.
Aemilius, 1. Milius.
Aemilius Paullus, 1. Lucius, Kr. e. 219. mint
konzul, mialatt Hannibál Saguntumot ostromolta,
győzelmesen harcolt az illírek ellen. Pabius Cunctator diktatúrája után 216. másodszor lett konzul,
s ő is csak guerilla-módra kivánt harcolni Hanni
bál ellen, de konzultársának, C. Terentius Varró
nak hevessége és türelmetlensége miatt nyílt csa
tára kényszerült, s maga is elesett a cannaei csa
tában. — 2. Pia, Lucius Macedonicus, önzetlen
hazaszeretetéről híres hadvezér, 192-ben K. e.
mint praetor legyőzte a kalóz ligurokat; 60 éves
korában, 168., mint másodszor megválasztott
konzul a pydnai csatában véget vetett Perseus
makedóniai király uralmának, országát Róma
fennhatósága alá vetette és rengeteg hadi zsák
mánnyal szaporította Róma kincstárát. Piai közül
adopcló következtében az egyik a Fabius-családnak, a másik a Cornelius-családnak lett tagja;
ez utóbbi volt a híres Scipio Aemilianus Africanus
Minor.
A e i n u l a t i o (lat. a. ni. verseny), a római jog
szerint a tulajdonosnak saját tulajdonának kor
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látain belül véghezvitt oly cselekvénye, melyhői
reá gazdasági haszon nem háramlik, mely azon
ban szomszédjának ártalmára van. A magyar ma
gánjogi gyakorlat a tulajdonosnak szomszédja
ellen irányzott ily rosszakaratú, bosszantó cse
lekményét védelemben nem részesíti. L. Szom
szédjog.
Aenaria, sziget, 1. Ischia.
Aeneas (gör. Aineias), 1. trójai hős, Anchises
és Aphrodité istennő fia; mint a dardanosok királya,
csak akkor indult a trójaiak segítségére, mikor
Achilles rajta ütött s az Ida hegyéről nyájait el
hajtotta. A trójai seregben Hektor után az első
helyet foglalta el. Homeros Ilias-a szerint ő
van arra hivatva, hogy Trója pusztulása után új
hazát alapítson Troasban. Későbbi monda szerint
elaggott atyjával (kit vállára emel, azért pius,
kegyeletes) és fiával, Askaniosszal (v. Julosszal)
együtt elmenekül az égő Trójából (neje, Kreusa
elvész) s a megmaradt trójaiakkal útnak indulva,
hosszas bolyongás után Italiában, Latiumban új
hazát alapít. Ezt a vándorlást és honalapltást
énekli meg Vergilius az Aeneis-ben (1. 0.). Juno
— Karthágó hatalmát a majdani Rómától féltve
— gátolja a hőst célja elérésében s Afrika part
jaira veti. Ott az éppen felépült Karthágó király
néja, az özvegy Didó (1. o.) beleszeret s midőn
Aeneas elhajózik, öngyilkossá lesz. Cumaenál
Italiába érve, a Sibylla kisóretében leszáll az al
világba, ott találkozik meghalt atyjával, ki be
mutatja neki Róma dicső jövőjét. Majd sok viszon
tagság után a Tiberishez ér, nőül nyeri Latinus
király leányát, Laviniát, ki már a rutulus király
nak, Turnusnak volt eljegyezve, s a harcban meg
öli Turnust. Ezzel végződik az Aeneis. Ezután
A. várost alapít, melyet neje nevéről Laviniumnak nevez. Három évig uralkodik, a negyedikben
a rutulusokkal vívott harcban csodásan eltűnik.
A latin néptörzs héroszként tisztelte s a mondai
és költői hagyomány közvetve a római birodalom
alapitóját látta benne, mivelhogy az ő fia, Julus
alapította Álba Longát s az albai királyok tör
zséből született Romulus, Róma alapítója. A Júlia
gensből származott állítólag Július Caesar és
Augustus. V. ö.: Förstemann A., Zur Geschichte
des Aeneas-Mythos, 1894.
2. A., a taktikus, 1. Aineias.
Aeneas Silvius, 1. Pius II.
A e n e i s (lat.), Vergilius 12 énekre terjedő,
hexameterekben irt s Homeros hatását mindenütt
éreztető hőskölteménye. Tárgya a feldúlt Trójá
ból menekülő Aeneas kalandos bolyongása és
isteni végzet szerint Italiában való honalapí
tása. Célja Augustus monarchiájának szentesítése
V. ö. Némethy Géza, Az Aeneis mint nemzeti
eposz (Philol. Közi. 1888), u. a., Vergilius élete ós
müvei (Budapest 1902). Tudományos újabb kiad.
Ribbecktől van. Magyarra fordították: Baráti
Szabó Dávid, Rájnis József (részben), Sebők Ár
kád, Remete József, Barna Ignác.
Aenesidemos, 1, Ainesidemos.
Aenigma, latinosított görög szó, 1. Rejtvény.
Aenigmatit (ásv.), 1. Enigmatit.
Aenos, eol gyarmat, 1. Énosz.
Aenus, az Inn folyó (1. o.) régi latin neve.
Aeolhárfa, 1. Eolhárfa.
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A e o l i d i i d a e (állat), ahátulkopoltyus haslábuak
(Üpisthobranohiata) rendjének egyik családja a
csupaszkopoltyusok (Nudibranchiata) alrendjéből
Fajai mindannyian tengeriek s ezek között gyakoriabbak a Proetonotus Alo et Hane., Hermaea
Lov., Aeolidia Cuv. nemekbe tartozók. L. Sallangos csiga.
Aeolin, 1. Eolin.
Aeolipila, 1. Eolipila és Forrasztás.
Aeolis (Aiolis), 1. Eolisz.
Aeoli szigetek, 1. Lipari szigetek.
Aeolodion, 1. Eolin.
Aeolus, 1. Aiolos.
Aeolus (tecim.), 1. Szellőzés.
Aeol-zongora, 1. Anemokord.
Aeon, 1. Aión.
Aeonok, 1. Eonok.
Aepinus, Franz Maria TJlrich Tlieodor, fizikus,
szül. Rostockban 1724., megh. 1802. Szent-Pétervárott. Az elektromosság terén néhány fontos meg
figyelést tett. Művei közül, melyek nagyobbrészt
matematikával és csillagászattal foglalkoznak, leg
kiválóbb a Tentamen theorise Electricitatis et Magnetismi (Pétervár 1759) és On the distribution of
heat at the surface of the earth (1762).
A e p y o r n i s , ásatag struc-féle madár, három
ujjú futó lábbal. Madagaszkár szigetén több fajban
(Ae. maximus) élt a pleistocen korban, mint az
elsőember kortársa. Óriási tojása majdnem három
szor olyan nagy, mint a struccé, hossza: 34 cm.,
szélessége: 22-5 cm., köbtartalma pedig 8 liter.
B ritka tojás egy példánya látható a nemzeti mú
zeumban.
Aequalhangok az orgonában a 8 lábas regisz
terek, 1. Orgona.
A e q u a t i o c e n t r i , 1. Középponti egyenlet.
A e q u a t o r , 1. Egyenlítő.
A e q u a t o r e a l i s , 1. Asztronómiai műszerek.
A e q u i l i b r i s u m s (lat. aequilibrium a. m.
egyensúly), az akarat szabadsagának oly érte
lemben való fölfogása, hogy az akarat mindig az
erősebb indító oknak kénytelen ugyan engedni, de
ha a két ellentétes indító ok teljesen egyenlő, ak
kor szabadon határozza el magát arra, hogy melyik
oknak engedjen. Az A. így középúton jár a deter
minizmus és szabad akarat elmélete közt. L. Sza
bad akarat.
A e q n i l i b r i s t a , 1. Equilibrista.
A e q u i m o l e c n l a r i s , 1. Equimolekuláris.
A e q u i n o c t i a l i s , 1. Equinokciális.
A e q n i p o i l e n t i a (újlatin: egyértéküség, ami
egyenlő érvényű). A logikában két különböző mi
nőségű (igenlő, tagadó) ítéletnek értelemben való
megegyezését szokás A.-nak nevezni. Pl.: A
fémek elemek = a fémek nem kémiailag össze
tett testek. De ilyeneket is szokás ide számí
tani : Az egész nagyobb részénél = a rész kisebb
az egésznél, azaz, amidőn a két Ítélet egyáltalán
logikus formájára nézve különböző, de értelemre
nézve azonos. A kifejezéstlegelőszörApulejus hasz
nálta görögből fordítás alkalmával. Fogalmakat
is neveznek aequipollenseknek, ha ugyanazon tár
gyakra vonatkoznak, de más-más jegy szempont
jából : pl. egyenlő szögű és egyenlő oldalú három
szögek, v. Nagy Sándor nevelője = a tudományos
logika megalapítója.
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A c q u i p r o b a b i l i s u i u s , 1. Probabiliznms.
A e q u i t a s , a rómaiaknál a méltányosság meg
személyesítése. Bőség szarujával és mérleggel a
kezében szokták ábrázolni, 1. Méltányosság.
A e q u i v a l e n s , 1. Egyenlőértékű.
Aequivalens súly, 1. Egyenértéksúly.
A e q u i v o c a g e n e r a t i o (lat.), 1. ősnemzés.
A e q u i v o c u s (lat.) a. m. egyjelentésű, de azt
is jelenti, hogy kétértelmű. Aequivocumok (franc.
équivoques), kétértelműségek.
A e q u o a n i m o (lat.) a. m. lelkinyugalommal.
Aér (lat.), levegő.
Aér v. aérion, a görög szertartású istentiszte
letnél a legnagyobb kehelytakaró. A hitvallás
olvasásakor az áldozópap két kezével magasra
emeli és area előtt kiterjesztve tartja; a püspöki
liturgián pedig két segédkező áldozópap a püspök
feje fölé emeli és ott kiterjeszti. B szertartás a
Szentlélek ha,tó erejét, malasztját jelképezi.
A e r a , 1. Éra.
A é r a e m i a vagy caisson-betegség, búvárokat,
caisson-munkásokat s egyáltalában nagy mély
ségben dolgozó embereket érhet, ha a mélységből,
ahol több atmoszférányi nyomásban munkálkod
nak, hirtelen felhúzatnak a normális légköri nyo
mású felszínre. Ilyenkor az illető fülei, izmai,
izületei elkezdenek fájni; a beteg hány, súlyos
esetekben eszméletét is elveszti s pár óra v. nap
alatt meghalhat. Gyakran észlelni a gerincvelő
lágyulási tüneteit az ilyen betegnél (végtagbónulások, vizelési s székelési zavarok stb.). Mindennek
oka valószínűleg abban van, hogy a nagy lég
nyomás alól való felszabadulás pillanatában vérgázok (különösen nitrogén) szabadulnak fel és ez
az erekben ú. n. légemboliát (légokozta eltömődést) eredményez. Sokszor a jobb szívfél túlerőltetése okozza a halált. Nem halálosan végződő
esetekben apró vérzések támadnak a gerincvelő
ben, s ezek folytán keletkeznek benne azok az
ellágyulások, amik bénulásokban stb. nyilvánul
nak.
A e r a r i i (lat.), Servius Tullius alkotmánya
szerint azok, akik tribusokba osztva nem voltak,
ezért szavazati joguk nem volt és a légiókba
nem vették fel őket. Később bevették őket is a
tribusokba.
A e r a r i u m (lat.), a régi Rómában az állami
kincstár neve, mely a régibb korban állami levél
tárul is szolgált. A fórumon Saturnus templomának
hátsó részében volt elhelyezve. Ide folytak be a
rendes jövedelmek s itt fizették ki a kiadásokat.
A köztársaság idején a szenátus kvesztorok által
kezeltette, rendelkezési jogát azonban a császárság
korában mindinkább elvesztette, amennyiben a
közjövedelmek többnyire a császárok magánkincs
tárába (fiscus) folytak be és az A. városi pénztár
maradt. A III. század eleje óta már A.-ról nem
volt szó. Augustus a katonai kiadások fedezésére
az A. militare-t állította fel, melynek jövedelmeit
az örökségi és a fogyasztási adók képezték.
A é r c n c h y m a (növ.), levegős szövet, a mocsári
és vízi növényekben alakul és pedig vagy egész
testükben, vagy csak a gyökerekben. Feladata a
sejtek között a levegőnek, illetőleg a gázoknak
helyet biztosítani, hogy a növény belseje kellő
képen szellőződjék (1. Szellőztető szöveti Különö-
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sen jól van kifejlődve a lélekzőgyökerekben; lehet
lemezes v. szivacsos szerkezetű (1. az ábrát).
Aere p e r e n n i u s , 1. Exegi monumentum.
Aeriánusok, 1. Aerios.
AéridesZowr (növ.),a Kosborfélék(Orehidaeeae)
családjának génusza 15 fajjal, Ázsia trópusi őserdeiben fákon él. Az orchi
deák nagyon gyakran te
nyésztett, ritka szép virágú
fajai tartoznak ebbe a génuszba; a főbb faj ok ; A.odorata Lour. (Kelet-India és
Kokhinkhina), A- suavissima
Lindl. (Maiakká), A. afftnis
Lindl. és A. crispa Lindl.
(Kelet-India). Melegházi nö
vények, melyek közül a ki
sebb termetűeket kérges
törzsdarabokon tenyésztik, a
nagyobbakat pedig hézago
san lécezett v. átlyukasztott
ládikákban és cserepekben.
Ültetéskor a gyökerek közel
legyenek a felszinhez. Ned
ves levegőn csakhamar sok
Jussíeua gyökerének A légi gyökeret növesztenek,
keresztmetszete, B hosszmetszete, mely az aerenc/nymo-szövetet tünteti fel.
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A e r i n i t , a kaolinit-csoportbatartozó, még nem eléggé ismert, földes ás
vány a Pireneusokból.
Aérion, 1. Aér.
Aerios, egy róla nevezett eretnek felekezetnek,
az aeriánusoknak alapítója, szül. Pontuszban, a
IV. sz. elején. Barátja volt a szemiariánus Eustathius sebastei püspöknek, aki őt 360 körül pappá
szentelte ós a sebastei xenodochium elöljárójává
tette meg. Később azonban ellensége lett és a lakosoknagy részét magaköré gyűjtvén, egy új szektát
alapított, amelyről Epiphanius (Haer. 75.) értesít.
Főtanai voltak: 1. Püspök és pap között nincs
különbség; 2. a holtakért való imádság és áldo
zat hiábavaló; 3. a bőjtölés fölösleges stb.
Aerobata (gör.), kötéltáncos.
Aerobion és anaerobion (gör.). Pasteur mutatta
ki legelőször, hogy bizonyos baktériumfajok csak
oxigénmentes, némelyek még szénsavtól is men
tes légkörben, vagy a levegő teljes kizárása mel
lett fejlődnek, ezek az (obligát) anaerob bakté
riumok, ellentétben a levegőn tenyészőkkol (aerobok). Ez utóbbiak között vannak olyanok is, ame
lyek levegő jelenlétében és a levegő elzárása mel
lett is képesek szaporodni: fakultative anaerob
baktériumok. Az anaerob baktériumokat vagy
olyan üvegekben tenyésztik, amelyeket hatás
talan gázzal töltünk meg (hidrogén) vagy az el
zárt üvegben kötjük meg az ottmaradt oxigént, v.
pedig a tenyésztő anyagot bizonyos oxigénelvonó
anyagokkal keverjük, s ezzel a beoltott helyet
magas rétegben befödjük. Ilyen anaerob bakté
riumok pl. a tetanusz, a sercegő üszök baktéri
uma stb.
Aerobomba, 1. Légtorpedó.
A e r o d i n a m i k a , 1. AeromecJianika.
Aerodinamikai paradoxon néven szokás em
líteni azt a jelenséget, hogy egy tölcsérbe illő
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szűrőpapiros, ha a tölcsér csövébe fújunk, még
inkább a tölcsér falához tapad (Clóment és Désormes, 1826). A jelenség magyarázata az, hogy a
gyors levegőáram a tölcsér és papiros közét be
töltő levegő egy részét magával ragadja, légrit
kított tér keletkezik s a külső légnyomás a papi
rost a tölcsérhez szorítja. L. még Negatív nyo
más.
Aerodrom (gör. áspo-opójioc; szószerint levegőn
áthaladó), a szakirodalomban repülőgép általános
megjelölésére használják. Ujabban, különösen
Franciaországban, repülési gyakorlatokra és ver
senyekre berendezett területet jelent.
Aeroe (Arrö) dán sziget, Fünentől D.-re, a KisBalt bejáratánál, Odensee kerületben, (1906) 12,496
dán lak. Hossza körülbelül 25, legnagyobb széles
sége 8 km. Területe 92 km2. A dombos sziget elég
termékeny. Főhelye Aeroeskjöbing, elég élénk
forgalmú kikötővel.
Aerofon (gör.) a. m. harmónium (1. o.). Ugyanez
a neve egy jelzőkészüléknek, melyet Edison ter
vezett, s amely az emberi hang tetemes erősbítósére szolgál. Az egész egy nagy szócső, melynek
alsó végében a fonográf rezgő lemezéhez hasonló,
pecekkel ellátott lemez van. Midőn e lemezt a beszód hanghullámai érik, rezgései egy megszólal
tatott sípnak szellentyűjét nyitják-zárják, minél
fogva a síp rezgő légárama az emberi beszéd arti
kulációját kénytelen visszaadni. Ujabban C. A.
Parsons, a róla elnevezett gőzturbina feltalálója,
szerkesztett hasonló készüléket.
Aerofor (gör. «légvivő»). Azt a készüléket ne
vezik így, amely víz alatt, vagy egészségtelen le
vegőjű helyen a légzést lehetővé teszi.
A e r o g a m a e (uov.), 1. Anemogamae.
Aerogéngáz. Hogyha levegőt hajtunk könnyű
illó szénhidrogéneken keresztül, akkor a levegő
ezeknek páráiból annyit vesz fel, hogy meggyújt
ható ós világítólánggal ég. A könnyű szénhidro
géneket nyers kőolaj lepárlása alkalmával nye
rik, ezek gazolin, hidrür, szolin, petrolin stb. el
nevezés alatt kerülnek a forgalomba. Sűrűségük
0"65—0-7 terjed, azontúl már benzinnek nevezik
a párlatot.
A gazolin nem egynemű anyag, könnyebben és
nehezebben illó szónhidrogének elegyéből áll. A
rajta keresztülvezetett levegő annyival több szén
hidrogént vesz fel, minél illóbbak ezek ós minél
magasabb az a hőmérséklet, amelynél a levegő
szénhidrogénekkel érintkezik. Ha tehát a levegő
különböző forrpontú szénhidrogéneken halad ke
resztül, akkor előbb az illóbbakat, majd pedig a
kevésbbé illókat viszi magával. Ennek az a kö
vetkezménye, hogy minél tovább hajtunk levegőt
ilyen szénhidrogénelegyen keresztül, annál ke
vesebb szénhidrogénpárát vesz fel. Éhhez járul
még az is, hogy miközben a folyós szónhidrogé
nek párákká alakulnak át, meleget kötnek le. Ezt
a melegmennyiséget a párák a szénhidrogének
ből vonják el, miért is, minél tovább vezetünk
levegőt a szénhidrogéneken keresztül, annál in
kább csökken a folyadéknak hőmérséklete, ami
szintén csökkenti a levegőnek páratartalmát.
Az ilyen szénhidrogénekkel telített levegőt
léggáz elnevezéssel már régóta használják világí
tási célokra. A léggáz azonban az előadott okok-
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nál fogva sohasem volt egyenletes összetételű,
minek folytán pillangós-lánggal égetve, fényereje
is egyre változott.
Auer-féle izzótestekkel pedig kormozó lángot
ad, amíg sok szénhidrogén van a levegőben, vagy
pedig, ha megcsökken a szénhidrogén mennyi
sége, nem tartja kellőképen izzásban az izzótestet.
További nagy hibája volt a léggáz-világításnak
az, hogy hosszabb vezetékben elosztani nem lehe
tett, mert a levegő, ha azt fölös szénhidrogéneken
vezettük keresztül, teljesen telítődött és ha a ve
zetékben lehűlt, akkor a felvett páráknak jelen
tékeny része lecsapódott, ami nemcsak anyagveszteség, hanem egyenetlenné is teszi a világí
tást. Ezeken a hajokon segítettek az A.-zal amely
szintén csak léggáz, azzal a különbséggel, hogy
adott mennyiségű levegőhöz megszabott mennyi
ségű gazolint adnak, még pedig apró adagokban
és olyan arányban, hogy a levegő a teljes gazolin
adagot elpárologtatja, anélkül, hogy telítése fokát
elérné. Ennek az adagolási módnak eredménye az,
hogy minden egyes szénhidrogén adag teljesen
elpárolog, tehát az illóbb részek nem előzik meg
a nehezebben illókat, miért is az így készült lég
gáz mindig egyenletes marad; mivel pedig telítési
fokától távol áll, jelentékenyen lehűthető anélkül,
hogy lecsapódnék, minélfogva hosszú vezetéken
is elosztható. Amióta ilyen rendszerű léggázfejlesztöket használnak, városok világítására is al
kalmazzák a léggázt.
Ugyanilyen elv szerint, csak más szerkezeti
készülékben állítják elő a Benoid-gázt is. Ezen
gázok fütőkópessége köbméterenként 2500—3000
kalória. Jelenleg csak Auer-féle izzótestekkel ége
tik, és ezekben óránként 1 gyertyányi fényerő
előállítására 2—2 "5 liter gáz fogy el, míg a kőszén
gázból, amelynek fűtőképessóge köbméterenként
5000 kalória, 12—16 literrel állíthatunk elő 1
órán át 1 gyertyányi fényerőt.
Aerográf, légnyomás segélyével működő fes
tékszóró készülék, melyet lég-ecsetnek is nevez
nek. Segélyével leheletnyi finomságú festékréteg
gel látható el bármely rajz, nyomat, kő- vagy
érclemez úgy, hogy pl. egy csak a kontúrjában
elkészített rajz egy vagy több színben a legfinomabbtól a legmélyebb tónusokig színekkel látható
el. Egyaránt használják a kő- és könyvnyomdá
szatban, a kemigráflában és könyvkötészetben.
Aerográfia (gör.), a lég leírása.
Aerokarpia (növ.), a növények terméseinek a
levegőben való kifejlesztése, ellentétben ageokarinával, amikor is a termés a földbe fúródva érik
meg (pl. Arachis). Néha ugyanazon a növényen
mindkét fajta módon érnek a termések, ez az
amphikarpia jelensége.
Aeroklinoszkop. így nevezte el Buys-Ballot
(1860) a holland tengerparton általa alkalmazott
szél viharjelző póznákat. Rendeltetésük: a hajó
sokat a közelgő viharra figyelmeztetni. E célból
különféle jeleket használnak.
Aeroklub, a légi jármüvek műszaki fejleszté
sére és sportszerű felhasználására alakult társa
dalmi egyesület. Az egyes nemzetek A.-jai a Fédération Aéronautique Internationale-bsai egye
sülnek, mely sportkérdésekben a legmagasabb
fórum.
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Aerolit (gör.) a. m. meteorkő. Továbbá salak-,
vagy kavics-betonból préselt, belül üres építő-kő.
Alárendeltebb épületek készítésére használják.
Aerologia, a szabad légkör felső rétegeinek ku
tatásával foglalkozik. Régebben e célból kizárólag
léggömbön szálltak fel és a léggömbhöz erősített
kosárban végezték a megfigyeléseket. így tette
Glaisher, aki 1862—65. rendezte híres léghajó
útjait, melyeknek eredményeit soká alapvetőknek
gondolták. Most már kétségtelen, hogy Glaisher
hömérsékletadatai helytelenek, mert műszereit a
napsugárzás ellen kellően megvédeni nem tudta.
A múlt század 90-es éveiben a porosz kutatók újí
tották meg a szabad légkör kutatásának ezt a
módszerét Assmann vezetése alatt és több éven át
rendszeres és nagyarányú vizsgálatokat folytattak.
Az aspiráló hőmérő (1. o.), melyet Assmann szer
kesztett, a léggömbön is teljesen kifogástalan ada
tokat szolgáltatott.
Mai napság többféle eszközt használnak a felső
légrétegek kutatására. Nevezetesen 5—6 km.-ig
sárkányokat, melyek önjelző (regisztráló) műsze
reket hordanak. Ezeknek a felbocsátása azonban
csak kedvező szél esetén jár sikerrel, amiért is
csendes időben műszert vivő lekötött léggömbbel
(ballon captif) pótolják. Nagyobb magasságok el
érésére embert vivő szabad léggömböket használ
nak, melyeken a megfigyelők közvetlen méréseket,
végeznek. Minthogy azonban 10 km.-en túl az em
beri szervezet már nem igen birja a fiziológiai el
változásokat — a legnagyobb magasság 10,800 m.,
melyre Bersou és Süring 1901 jul. 31. a Preussen
léghajón emelkedtek — ennél nagyobb magassá
gokra regisztráló léggömböket (ballons sondes)
eresztenek fel, melyek újabban 25, sőt 30 km.-ig is
emelkedtek.
A sárkányokat legelőször az amerikai L. Eotch
honosította meg a Blue Hill-en levő obszervatóriu
mában. A sárkányok falécekből szerkesztett vázak,
melyekre vászon van kifeszítve. Peleresztéskor
zongorahúrhoz kötik, mely motolláról csavarodik
le abban a mórtékben, amint a szél a sárkányt a
magasba hajtja. Többnyire több sárkányt erősíte
nek a dróthoz, hogy a felhajtó erő nagyobb legyen.
A sárkány lehúzására kis motort alkalmaznak,
mely a motollát mozgásba hozza úgy, hogy a drót
megint rácsavarodjék. Hajókról is sikeresen alkal
mazzák a sárkányok felbocsátását, mert a hajó
mozgási sebességével könnyű a sárkányra ható
szelet szabályozni.
A regisztráló léggömbök alkalmazása Teisserenc de Bort-tól ered, aki obszervatóriumában
(Trappes-ban, Paris mellett) több éven át hidrogén
nel töltött papirléggömböket eresztett fel. A gáz
elvesztése után a léggömb a földre ereszkedett és
a műszerek rajzolta diagrammok többnyire meg
kerültek. A napsugárzás zavaró hatását pedig az
zal kerülte ki, hogy léggömbjeit az éjjeli órákban
bocsátotta el. Újabban Assmann paragummiból
készült léggömböket alkalmaz, melyek töltés után
alul légmentesen elzáratnak úgy, hogy a léggömb
gázveszteség nélkül emelkedik, emelkedés közben
pedig térfogata folyton nagyobbodik, míg a lég
gömb megpukkad. Esésekor esőernyő nyílik, mely
az esést enyhíti és a műszert a töréstől megóvja.
Néha két léggömböt kapcsolnak össze, melyeknek
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töltését olyképen szabályozzák, hogy csak az egyik
léggömb pukkad meg, míg a másik az esést eny
híti és a műszerekkel leereszkedik. Hergesell ez
utóbbi módszert a tengeren alkalmazta; a műszerkosárka alá parafa-úszót tett, a felette lebegő lég
gömb pedig messziről is jelezte a gőzösnek az úszó
műszerek helyét. Végül műszer nélküli gummiléggömböket (pilot-ballons) is bocsátanak fel, me
lyeknek útját alulról teodolittal (1. o.) követik.
Ezekkel azonban pusztán a légáramlás irányát és
sebességét állapítják meg különböző magassá
gokban.
A sárkányok és regisztráló léggömbök által fel
vitt önjelző műszerek (meteorográfok) néhány
meteorológiai elemnek a magassággal való válto
zását rajzolják egy papírlapra, mely óramű dob
jára van ráfeszítve. A sárkányoknál a hőmérsék
let, a nedvesség és szélsebesség regisztrálására
fémhőmérő, hajszálhigrométer és kis Robinsonke
reszt szolgál, a magasságot pedig a kifeszített drót
hosszúságából és azon szög nagyságából határoz
zák meg, mely alatt a sárkány látszik. A regisz
trálóléggömböknél finom Bourdon-cső regisztrálja
a légnyomás változását, melyből azután a magas
ságra következtetnek. Igen nagy gondot fordíta
nak a fémhőmérő szerkesztésére; Hergesell vé
konyfalú, nagy felületű új ezüst csövet használ,
Teisserenc de Bort kettős fémből készült görbe
lemezt, melynek térfogatváltozását egy toll az óra
mű által hajtott és korommal bevont papírlapra
jelzi. Minden műszernek a hibáit felszállás előtt a
laboratóriumban állapítják meg.
Az A.-i kutatások újabban mindinkább tért hóditanak.Különobszervatóriumokatállítottakfelily
irányú rendszeres megfigyelésekre. A nevezete
sebbek : a lindenbergi aeronautikai obszervatórium
(Poroszorsz.), a grossborsteli (Hamburg mellett) és
a friedrichshafeni (Boden-tó) sárkányállomás, a
Blue Hill-en levő obszervatórium (Boston mellett),
a trappesi (Paris mellett), a pavlovszki (orosz) stb.
Azonkívül nemzetközi együttműködés létesült,
melyet nemzetközi bizottság irányít; jelenlegi el
nöke : H. Hergesell strassburgi tanár. A közremű
ködő intézetek minden hónap egy-egy előre meg
határozott napján egyidejű felszállásokat rendez
nek, azonkívül folytatólag 3—4 egymásután kö
vetkező napon, évente 2—4-szer. Az adatokat a
nemzetközi bizottság egységes elvek szerint teszi
közzé.
A.-i expedíciók is indultak a tenger és száraz
föld érdekesebb pontjaira, ahol sárkányok és lég
gömbök felbocsátásával új adatokat igyekeztek
szerezni a fogyatékos ismeretek kiegészítésére.
Hergesella monakói fejedelem gőzösén ismételten
járt az Atlanti-tenger szubtrópusi tájain, Teisse
renc de Bort szövetkezve Eotch-esaí az Otáriagőzöst szerelte fel az egyenlítői tájak A.-i kikuta
tására, a Danemark-expedició Grönlandban vég
zett sárkányraogfígyeléseket, a franciák és svédek
Jüttlandban tartottak fenn 1 évig sárkányállomást,
Berson (német) tavaly járt Afrika belsejében a
Viktoria-Nyanza vidékén stb.
A nemzetközi megfigyelési anyag még tudomá
nyosan feldolgozva nincsen. A hőmérséklet függő
leges csökkenését illetőleg azonban ismereteink
bizonyos mértékig már megállapodtak. Eszerint a
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hőmérséklet az alsó légrétegekben 3 km.-ig körül
belül 0'4°-kal csökken 100 m.-kint, azontúl a csök
kenés fokozódik 100m.-kint 06—0'8°-ra, de csak
10 km.-ig. A legmeglepőbb kétségtelenül az az
eredmény, hogy a hőmérséklet csökkenése körül
belül 11 km.-nél megszűnik. Ezen túl a hőmérsék
let nagyjában állandó (izothermia), mert hol kissé
melegebb, hol kissé hidegebb rétegek következnek,
de tartós egyirányú változás már többé nem ta
pasztalható. A hőmérséklet függőleges változásá
nak ezt a megfordulását, visszásságát «felső inverzió»-nakmondják, megkülönböztetésül attól amegfordulástól, mely a talajhoz közel levő rétegekben
tapasztalás szerint napirenden van, kivált derült
csendes időben az éjjeli és délelőtti órákban.
Közép-Európában a hőmérséklet átlagos évi ér
téke
2 4 6 8 10 km. magasságban
körülbelül 0 —10—23—37—50° C.
A felső inverzió Közép-Európában 11, km.-nél
kezdődik, átlagos hőmérséklete —55°, az É.-i sarki
tengeren már 7 km. magasságban akadtak a felső
inverzióra, az egyenlítő táján pedig 17—18 km.
magasságban és itt észlelték egyszersmind a leg
alacsonyabb hőmérsékletet: —80°-ot. Ugy látszik,
a felső inverzió az egyenlítőtől a sark felé lejtősödik.
Irodalom. Wissenschaftliche Luftschiffahrten von R. Assmann und A. Berson, S kötet (Braunschweig 1900); Teisse
renc de Bort számos értekezése a Comptes rendus-ben. Kü
lön A.-i folyóirat: Beitr&ge zur Physik der freien AtmosptaSre, szerkesztője Hergesell Strassburgban.

Aeromechanika (pneumatika, gör.), a lég
nemű testek (gázok) mechanikája. Aerosztatikára
ós aerodinamikára szokás osztani, az a nyuga
lomban, ez a mozgásban lévő gázokkal foglalko
zik. Az egész A. a gázok alaptulajdonságain épül
fel, nevezetesen, hogy a gázok 1. teljesen mozgé
konyak, azaz alakváltozásnak nem szegülnek
ellen, mint a szilárd testek; 2. terjedékenyek, azaz
a rendelkezésükre álló teret — bármekkora legyen
is az — egyenletesen betöltik s viszont 3. igen
nagy mértékben összenyomhatok.
Az aerosztatika keretébe a nyugalomban lévő
gázok jelenségei tartoznak. Zárt edényben lévő
gáz terjedékenysége abban a nyomóerőben nyil
vánul, amelyet ez az edény falára (mindenütt merő
legesen) gyakorol. Az 1 cm2-re eső nyomóerőt a
gáz nyomásának nevezzük, manometer-rél (1. o.)
mérjük s vagy kilogrammsúlyban adjuk meg,vagy
annak a higany-, esetleg vlzoszlopnak a magas
ságával, amelynek fenéknyomása a kérdéses nyo
mással egyenlő. így pl. a földfelület közelében lévő
levegőnek (amelyet ugyan nem valami edény,
hanem a felsőbb légrétegek ránehezedő súlya tart
összenyomva), nyomása durva átlagban 1 kg.
1 cm2-re, ami ugyanannyi, mint 760 mm. magas
higanyoszlop fenéknyomása (1. még: Toricelli.
kísérlete, Barométer). Ezt nevezik egy atmosz/era-nyomásnak. A gázok térfogata alkalmas esz
közökkel (légsűrítők) igen nagy mértékben csök
kenthető, egyidőben azonban a nyomásuk növek
szik és pedig ugyanazon gázmennyiségnek nyo
mása fordítva arányos a térfogatával (BoyleMariotte törvénye), tehát pl. kétszerakkora lesz,
ha feletérfogatára szorítjuk össze, azonkívül a
hőmérséklet emelkedésével is arányosan nagyöb-

Aeronautika

—

122 —

bodik (1. Gáztarvények). Általánosan elfogadott
megállapodás szerint normálállapotúnak mondjuk
a gázt, ha hőmérséklete 0° C, nyomása 760 hi
gany mm. 1 m3 normálállapotú levegő súlyai 0293
kg., ennyivel könnyebb tehát 1 ms térfogatú test
levegőben, mint légüres térben (1. Archimedes
elve). A légnyomáson vagy általában a gázok nyo
másán alapulnak: a szivattyúk, a szívó- és nyomókút, szivornya (görbe szívó), Heron-kút, tűzi fecs
kendő, szódavizes palack stb.
Az aerodinamika keretébe tartoznak a moz
gásban lévő gázok jelenségei. Az idetartozó pro
blémák szigorú mechanikai tárgyalása igen nagy
matematikai nehézséggel jár, különösen a gázok
belső súrlódását (1. o.) is tekintetbe véve. Említésre
méltók: a gázkiömlésjelensége, a nagynyomások
nál kiömlő sugárban fellépő különös törések; az ú.
n. örvénylő mozgások jelensége (1. o.) s általában
az atmoszféra mozgásai; rezgések, hullámok ter
jedése a gázokban (hang), azután szilárd testek
gázokban való mozgása. Ezeknek a jelenségek
nek a tanulmányozásában — ami különben a leg
újabb időben a repülőgépek révén igen nagy len
dületet vett — különösen a mozgó testen fellépő
nyomások, légellenállások érdekelnek (1. Közeg
ellenállás). Ha a mozgás sebessége igen nagy, a
hang terjedési sebességénél is nagyobb (lövegek),
a test nyomán sajátságos hullámok lépnek fel.
Aeronautika ós aeronavigatio a. m. léghajó
zás ; aeronauta : léghajós. L. Léghajózás.
Aeronautikus obszervatórium, 1. Aerologia.
Aerope (gör.), Katreus leánya, Atreus (1. o.) fele
ségééit férj e a tengerbe dobatott, mert kedvesének,
Thyestesnek odaajándékozta Atreusnak arany
juhát.
A é r o p l i o n , 1. Aerofon.
A é r o p h o r , 1. Aerofor.
Aeropli.yta, 1. Euphyta.
Aeroplán, 1. Repülőgép.
A é r o s t a t , a léggömbnek (ballon) régebben
használt tudományos neve.
A é r o s t i e r (franc, ejtsd: aerosztjé), Franciaor
szágban a léghajós katona neve.
Aeroszkóp (gör.), levegővizsgáló készülék, a
levegő portartalmának vizsgálatára. A megvizs
gálandó levegőt szőllőcukor és glicerin keveréké
vel bevont üveglapnak fúvatják neki (Pouchet,
1868) vagy szűrőpapiroson szivatják át (Renk-féle
készülék); az odatapadt ill. felfogott port mikrosz
kóppal megszámolhatjuk, megmérhetjük stb.
Aerosztatika, 1. Aeromechanika.
Aerosztatikai mérleg (máskép baroszkóp),készülék annak a kimutatására, hogy légüres tér
ben a testek súlyosabbak, mint a levegőben (1. Ar
chimedes elvé). Lényegében kis mérleg, egyik
karján üres üveggömbbel, a másikon eltolható
rézsúllyal, amelyet úgy állítunk be, hogy (levegő
ben) a mérlegkar vízszintesen álljon. A légszi
vattyú burája alatt, ha a levegőt kiszivattyúzzuk,
az üveggolyó súlya — a térfogata nagyobb lé
vén — többel növekszik, mint a rézsúlyé, a mér
leg karja az üveggolyó oldalán lebillen.
Aerosztatikai sajtó (légsajtó), Romershausen
által szerkesztett készülék, melyet laboratóriumok
ban kivonatok készítésére használnak. Henger
alakú, felül nyilt fémedény, mely alul egy cső révén
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légszivattyúval közlekedik. Az edény közepe táján
egy sürü fémszita van megerősítve; erre helyezik
a porrá zúzott v. apróra tört kivonatolandó anyagot
s egy másik sűrű fémszitával leszorítják. Föléje
vizet, szeszt v. más alkalmas folyadékot öntenek.
Az edény alsó részéből kiszivattyúzván a levegőt,
a légnyomás a folyadékot keresztiilnyomja a két
szita közé szorított anyagon s a kivonat kész.
Aerotaxis, a helyváltoztató mozgással biró
növénveknek.
illetőleg bak
tériumoknak
az a tulajdon
sága, hogy bi
zonyos gázok
ingerlése meg
szabhat) a moz
gásuk irányát
A vízcseppbe
z á r t a e r o b bak- Az aerotaxis-ra vonatkozó Engelma,nn-té\e
t ó r i u m o k n v u - kísérlet: a Spirogyra sejtjeinek két helye
rmln-mm tór- (világos körök) meg van világítva, a bakgaiuiuia
ttíi- tériumok csak a megvilágított hely körül
n e k az OXigén
gyülekeznek.

felhasználása
után, de ha a vizcseppben levegőbuborék van,
úgy ennek oxigénje vonzólag hat rájuk és a bu
borékok köré gyűlnek.
A e r o t l i e r a p i a , 1. Levegőgyógymód.
A é r o t h e r m o t l i e r a p i a , orvoslás forró le
vegő belélegeztetésével, 1. Belélegzési orvoslás.
Aerotonométer (gör.). Pflüger fíziológus által
1872. szerkesztett műszer azon nyomás mérésére,
amely mellett az oxigén és széndioxid a vérben
oldva, illetve megkötve van. Ugyanerre a célra
szerkesztette Bohr 1887. hemataerométerét, amely
a vérkeringésbe beiktatva használható és sokkal
pontosabb eredményeket ad.
Aerotropizmus, a növényeknek az a tulajdon
sága, hogy növekedésük irányától különböző gá
zok v. ugyanazon gáznak különböző mennyisége
eltérítik és pedig v. a gáz felé (pozitív A.) v. a
gáztól elfelé (negatív A.). Kevés oxigénnel szem
ben a gyökér pozitív, sok oxigénnel szemben ne
gatív viselkedik, amiért is sem a talaj főié, sem
pedig az oxigénhíjas mélyebb talajba nem nő.
Aerschot, város Brabant belga tartományban a
Demer partján, vasút mellett, (1900) 6956 lak. XIV.
sz.-ból való gót templommal, szeszfmomítóval.
A. egykor a Croy-család birtokában levő báróság
volt, 1533. hercegségre emelték. Egykoron élénk
vászonkereskedése megszűnt.
Aertsen,ífeter/«<fe lange Pier»), hollandi festő,
szül. Amsterdamban valószínűleg 1508., megh.
1575. Eleinte Antwerpenben, 1555 óta szülőváro
sában tartózkodott. A nép életéből vett genreképeken kívül szenttörténeti képeket is festett, ame
lyekben azonban A. erős genreszerű fölfogása ural
kodik. Ez művészetének jellemző, fontos vonása,
szemben a XVI. századbeli németalföldi festészet
olaszos divatjával. A. mint a csendéletfestés út
törőinek egyike is nevezetes. Érdekes és jellemző
képe (A vásáron, 1561) van a bpesti Szépművé
szeti Múzeum ba,n.Sievers J.,Pieter A.(Leipz. 1908).
Aerugit (asvj, a xantiozittel együtt Johanngeorgenstadtból való, még nem eléggé ismert nikkel
arzéniát.
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Aerugo c r y s t a l l i s a t a a szabályos rózacetát,
acrugo vulgáris pedig a bázisos rézacetát régibb
gyógyszerészi neve.
Aerugo n o b i l i s , az a nemes-rozsda, mely az
antik és modem bronztárgyakat bevonja; közön
séges néven patina (I. o.), nem egyéb, mint szón
savas réz-só, mely a bronzban foglalt rézből a
szénsavat tartalmazó víz hatására keletkezik.
Aes, 1. latin neve, az aranyat és ezüstöt kivéve,
minden fémnek és ércnek, tulaj donképen azonban
a réznek és bronznak a neve; 2. a pénznek neve
a rómaiaknál, kiknél kezdetben a réz szolgált
csereeszközül, még pedig veretlenül, rudakba
öntve; később aztán (valószinüleg a Kr. e. V. sz.
közepe óta) valóságos pénzt vertek rézből, mely
többé nem mérlegelve, hanem olvasva közvetítette
a forgalmat.
Aeschines, 1. Aischines.
Aeschylus, 1. Aischylos.
A e s c h y n a n t h u s (növ.). Trópusi Ázsiából
származó, a Gesneraceae családba tartozó génusz,
70 fajjal. Melegházakban
gyakrabban tenyésztik a
következő faj okát: A.Roxburghii Paxt, A. grandiflorus Spreng., A. splenáiáus Morf. (kerti fajkeverék), A. speciosus Hook,
A. tricolor Hook. Laza,
humuszban bővelkedő ta
lajt kedvelnek, árnyékos
helyet és nedvességet. Sza
porításuk dugványokkal
történik. A. pulclier G.
Don. gyönyörű ámpolnanövény melegházakban (1.
Aeschynanthus pnlcher. az ábrát).
Aeschynit (ásv.), titán
érc ; a titánsavon kivül niob- s thorsavat tartal
maz ceriumoxidullal és egyéb bázisokkal. Vas
fekete, rombos rendszerbon kristályosodó ásvány.
Az Uraiban Minszk mellett, Norvégiában Hitteroe
mellett
AeschynomeneZ/. (növ.), (Herminiera Guill.
et Perr., Aedemone Kotschy) a Leguminosae (Hü
velyesek) család génusza, több mint 50 fajjal, me
lyek tropikus kozmopoliták. A. elaphroxylon
(Ambacs, Ambak) a Nilus vidékén él, híres könnyű
fájáról. A. aspera L., Kínában kultiválják, szi
vacsos szárát papírkészítéshez használják.
Aesculapius, 1. Asklepios.
Aesculin (kém.). A vadgesztenyefában (Aeseulus hyppocastanum) előforduló, C^H,,^ összeté
telű glycosida, amelyet a fa héjából készítenek.
Fehér, finom kristálykákból álló laza tömeg. Hideg
vízben nehezen, forró vízben és alkoholban könynyebben oldható. Vizes oldata gyöngén savanyú
hatású és áteső fényben színtelen, ráeső fényben
gyönyörű kék'színben fluoreszkál .Lúgok a fluoresz
cenciát fokozzák, savak megszüntetik. Savakkal
főzve aesculetin-rv C9H604 ós szőllőcukorra hasad.
Káliumalkoholattal keverve, rendkívül élénken
foszforeszkál.
Aesculus L. (növ.i, l. Vadgesztenye, Díszfák
és Sorfák.
Aesemia, város, l. Isernia.
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Aesir, 1. Azok.
Aesis, város, 1. Jesi.
Aeskúlap, 1. Asklepios.
Aeskulapbot. Asklepiosnak, a helléneknél az
orvostudomány istenének jelvénye, mely a ró
maiaknál is szimbóluma volt a gyógytudoniánynak.
Egy pálca, melyre kigyó csavarodott fel.
Aeskulap-kígyó, 1. Siklófélék.
Aesopus, 1. Aisopos.
Aesthesia(gör.),aszervezeteknekaképessóge
az inger megérzésére és pedig lehet autaesthesia,
a belső és cosmaesthesia, a külső ingerekre.
A e s t h e s i o m e t e r a. m. órzósmérő. Eszköz,
mellyel a bőrön a lokalizáció finomságát határoz
zuk meg. Két hegyes fémdarabból áll, melyek egy
beosztással ellátott lécen egymástól eltávolíthatók.
A két csúcs között bizonyos távolságnak kell
lennie, hogy azt kettőnek érezzük. Ez a távolság
a testfelület különböző pontjain más és más, így pl.
a háton 7 cm., a nyelv csúcsán V, mm. Alokalizáció
finomsága az érzőkörök (1. o.) távolságától függ.
A e s t h e t i k a , 1. Esztétika.
A e s t i i v. aestui v. haesti, így nevezték a ró
maiak (Tacitus) a balti tenger mellékieket (szlávokat), amely név a VIII. sz.-ban ide bevándorolt
finnekre (észtekre) is átragadt.
A e s t i m a t i o c a p i t i s (pretium homínis lat.),
a régi angol jogban a személyek ellen elköve
tett büntetendő cselekményért fizetendő s a sértett
fél állásához arányosított bűndij. Hasonló bűndijat
az ó-germán jogok is ismernek a személy meg
sértése esetében «capitulare, haubitgeld», meg
ölése esetében «werigeldlum»,vagyon ellen elköve
tett sértés esetében «dilatura» név alatt. — A régi
magyar jogban az emberdí) (vérdíj, homagium).
A e s t i v a l i s (lat., nyári). Különösen e néven
nevezik a szőllőtermeló'k a Vitis aestivalis nevű
amerikai szőllőfajt. A Vitis aestivalis-t az ameri
kaiak Summer grape (nyári szőllő) néven ismerik;
az Egyesült-Államokban általánosan el van ter
jedve, különösen adóli államokban, azonkívül felta
lálható a mexikói öböl mellett elterülő államok
ban. Az A. alá tartozó fajták épp úgy külsejüket te
kintve, valamint a gyümölcs ízét illetőleg az európai
szőllőhöz az összes amerikai szőüők között legjob
ban hasonlítanak. Tőkéjük középerős, venyigéik
az alacsonyabb fákra kúsznak, rügyeik élénk karminpirosak. A fürt középnagyságú, többnyire kü
lönböző alakú, apró, legtöbbször fekete bogyókkal,
melyeknek íze élvezhető, s rendesen a rókaszagtól
ment. Az A.-okból készített bornak rendesen igen
erős alkohol-tartalma van. A boroknak színe in
tenzív kékesbe játszó sötétvörös. Legjobban te
nyésznek e faj fajtái és változatai az áradásos
mély talajokon, különösen, hae talajok nagy quares elegendő vastartalommal birnak; a meszes és
márgás talajokban v. nem, v. csak satnyán fejlőd
nek. A fllloxera mindegyiken megél; mint legje
lentékenyebb direkt termők a Jaquez, Herbemont,
Cunningham, Hermann és Cynthiana vannak leg
inkább elterjedve.
A e s t i v a t i o , 1. Rügy.
Aestivoautumnalis láz, 1. Malária.
A e s t r i p l e x (lat.) szárnyas ige Horatiusból
(Carm. I, 3,9): «Illi robur et aes triplex circa pectus erat» azaz: tölgy és Imrmas érc övezte annak
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a mellét (t. i. aki először bocsátotta törékeny csolnakát a zord tengerre).
A e s t u a r i u m , 1. Esztuárium.
A e s t u a t i o (lat.) a. m. hullámzás.
A e s t u i , 1. Aestii.
A e s t u s m a r i s (lat.), 1. Árapály.
Aesus (Bsus), 1. Kelta mitológia.
A e s y m n e t (gör.), az ó-görög államokban párt
viszályok esetében a polgárok által határozott v.
határozatlan időre választott férfiú, aki korlátlan
hatalommal volt felruházva és néha egészen új
alkotmányt is hozott be. Legnevezetesebb A. a
mytilenei Pittakos volt (Kr. e. 590—580.).
A e t a s , az életkornak latin (római jogi) elneve
zése. A. major, nagykorúság. L. még Életkor és
Nagykorúsítás.
A e t e r n a t u s (a lat. aeternum-ból, a. m. örök,
örökkévaló), örökké tartó állapot, ellentétben az
időhöz kötött állapottal, aminő pl. a septennatus (7
éves időtartam) v. triennatus (3 éves időtartam).
A e t e r n i t a s , a rómaiaknál az örökkévalóság
megszemélyesítése. Ábrázolták mint asszonyt az
éggömbbel és egy farkába harapó kígyóval.
A. et €í., növénynevek mellett, Paul Ascherson (1. o.) és Paul Grabner nevének rövidítése.
Aethalia görög neve Elba (1. o.) szigetének.
A e t h a l i u m Link. (uöv.), génusznév, mellyel
régebben a Fuligo Hall. nyálkagombát nevezték.
Ma A.-nak a nyalkagombák sporangiumtömegét
nevezik. L. Nyálkagombák.
A e t h a n a l , 1. Acetaldéhvl.
A e t h a n a m i d , 1. Acetamid.
A e t n a n o y l f e l o r i d , 1. Acetilklorid.
Aethelney (Aethelings-Ey), vár Somersetben,
Angliában, honnan Nagy Alfréd Angliának a normannoktól való megszabadítását kezdte meg.
A e t l i e u j l , 1. ~Vvn.il.
A e t l i e r , az éter (1. o.) görög neve. A. a. m.:
etiléter; A aceticus: etilacetát v. ecetéter; A. ad
narcosim: narkózis céljaira való etiléter; A. bromatus: etilbromid ; A. depuratus: tisztított éter;
A. chloratus: etilklorid ; A. nitricus : etilnitrát;
A. petrolei: petroleuméter;
A. phosphoratus:
foszfor éteres oldata; A. sulfuricus: kénéter, az
etiléter elavult, helytelen neve. L. a megfelelő
címeken.
A e t h e r a n a e s t h e t i c u s . Bégebben érzés
telenítő szerül használták és klórgáznak etilkloridra való hatása útján kapták. Több vegyület,
főképpen tetra- és pentakloretán
(C2H2 Cl4 és C8HC16) elegye.
A e t l i c r o u i a n i a , 1. Eterománia.
A e t h i o n e m a S. Br. (nov.), a Cruciferae (Ke
resztesek) család génusza 50 fajjal. Hazánkban
Dunántúl és a Herkulosfürdőnél, főleg pedig a ten
gerpart sziklás helyein, fel a Velebit bércéig az A.
gracile DC. (A. banaticum Janka) terem. Egyes
fajai napos lejtők és sziklacsoportok díszítésére
alkalmasak. Figyelmet érdemlő fajok a kertészet
szempontjából: A. grandiflorum Boiss. et Holienaek., A. cordifolium DG, A. pulchellum
Boiss. et Huet, A. cappadocicum Spreng. Szapo
rításuk magvakkal történik.
A e t h i o p e m l a v a r e , latin példabeszéd: a. m.
szerecsent fehérre mosni, azaz haszontalan kísér
letet tenni.
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Aethiopia, 1. Etiópia.
A e t l i i o p i s Plin. (növ.), Afrikából került régi
orvosi növény, állítólag a nálunk is gyakori s
főleg a vasutakat követő Salvia A. lenne.
A e t h i o p i s m u s , 1. Etiópizmus.
A e t h i o p s (gör.), finom eloszlású, sötétszínű
vegyületek v. keverékek régibb gyógyszerészi
neve. Ilyenek voltak pl.: A. antimonialis, antimon
szulfid és higany keveréke; A. martialis, fekete,
poralakú, lecsapottferroferrioxyd; A.mercurialis
v. mineralis higany és kén összedörzsölése útján
készült amorf Mganyszulfld.
A e t h o x y c o f t e i n , egy etilgyököt tartalmazó
koffein; selyemfényű túkristályok, vízben old
hatók. Helybeli érzéstelenítésre főfájásoknál (bel
sőleg 05 g.) használják
Aethra, 1. Aithra.
Aethra, a 132. planetoid.
Aethrioskop, az aktinométernek (1. o.) egyik
neme.
A e t h u s a L. (n«v.). Az ernyősök génusza, mely
nek 1 faja ismeretes. Európában mindenütt elter
jedt, mérges gyom. A petrezselyemhez csalódásig
hasonlít, (1. az áb
rát), de nem fűsze
res illatú. Az öszszetévesztésre az
is alkalmat nyújt,
hogy az A. mint
gyom veteményes
kertben is alkalmatlankodik.Megkiilönböztethető a
petrezselycmtőlaz
által, 1. hogy gal
lérja nincs, gallérkái pedig féloldaluan lefelé lógnak;
a petrezselyem
gallérkái az ernyőcskék sugarai
alatt maradnak; 2Aethusa.
az A. virága tiszta
fehér, nem zöldes sárga; 3. levele fényes és kivált
az alsóbbak sallangja keskenyebb, a sallangok
széle érdes. Ezenfelül az A. gyökere csak egy
nyári [©], tehát sokkal vékonyabb mint a kétnyári
[ 0 ] petrezselyemé. Az A. gyorsabban nő, s a
vele együtt termő petrezselyemnél gyakran ma
gasabb (egész 1 m.). Kétes esetben, kivált virág
zás előtt, legjobb a növény levelét szétdörzsölni s
a kellemetlen foghagymaszag az A.-t könnyen
elárulja. Az A. bódító, csípős, mérges fű. A has,
mint a csomorikától meg a büröktől, feldagad tőle;
szédülést, bódulást, őrjöngést, heves hányást, sőt
halált is okoz. Ellenszernek savanyú anyag (ecet,
cserzősav, savanyú tej), különösen pedig hánytató
v. hashajtó (ricinus-olaj, manna) jó.
A e t h y l és összetételei, 1. Etű.
Aetiánusok, 1. Aetius és Arius.
A e t i o l o g i a (gör. aitia a. m. ok és logia a. m.
tan, tehát valaminek az okáról szóló tan, tanítás),
A.-i mondák, melyek valamely természeti tárgy,
tünemény, v. az előbbi valamely tulajdonságának
oAá^eredetétmagyarázzák.Különösennagyon gya
koriak az állatok és növények feltűnőbb tulaj donsá-
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gait, kiválóbb ismertető jeleit magyarázó A.-imon- Más nevük a Jieteruziaszták és exukontiánusok,
dák, melyek egy része a keresztény vallás hatása mert a Piut az Atyától különböző lényegűnek és
következtében népies legendákká alakult s a ker. semmiből teremtettnek állították, kzaétianusokat
vallás alakjait szerepelteti ott, ahol régebben vala sokan istentagadással vádolták. Nagy Theodosius
mely pogány istenség állott a monda középpont és fiai szigorú törvényeket hoztak ellenük.
jában. Ilyenek pl. a gabonaszemek alakjára, a ka
2. A., római hadvezér, Honorius és III. Valenlász eredetére, némely madarak hangjára stb. vo tinianus császár alatt, az «utolsó római», ki a nyu
natkozó Krisztus-legendák, minők a magyar nép gatrómai birodalomnak sok éven át bölcs és vitéz
nél is igen járatosak s többnyire analóg szláv, támasza volt. Durosturumban, a mai Szilisztriában
germán és román mondákhoz hasonlók. Közös született és korán lépett a császári szolgálatba. 408.
vonásuk e legendáknak, hogy a természeti tár Alarichnál, majd Attila udvarában túszként tar
gyaknak az emberre kiválóan hasznos tulajdon tózkodott. Honorius halála után ő is támogatta
ságait valamely jóindulatú felsőbb lény áldásának, a trónbitorló Jánost, de csakhamar átpártolt III.
a kártékonyakat és vészthozókat pedig v. vala Valentinianushoz, ki anyjának, Piacidiának gyám
mely ellenséges szellem ártó beavatkozásának, v. sága alatt uralkodott. A császári udvarban nagy
pedig a különben jóakaratú, de az emberek go tekintélyre tett szert és rávette Piacidiát, hogy
noszságán méltó haragra lobbant istenség (szellem, egyedüli komoly versenytársát, Bonifacius afrikai
szent, tündér stb.) átkának, büntetésének tulajdo comest állásából visszahívja; csakhogy Piacidia
nítják. Ily mondák a művelődés alacsonyabb fokán A.-tól való féltében Bonifaciust hadseregének főve
ugyanazon szolgálatot teljesítik a tünemények és zérévé nevezte ki. Midőn erről A. értesült, Galliá
jelenségek okát fürkésző ember értelmi tárházá ból hada élén Itáliába sietett és Bonifaciust a csa
ban, mint a magasb fejlődési fokon tudományos tában (432) sajátkezűleg halálosan megsebezte.
elméletek és magyarázatok. — Növénytani érte Az udvar ugyan most mint pártütőt üldözőbe
lemben, a növénypatologiának az az ága, amely a vette, de A. a hunokhoz menekült, honnan már
növénybetegségek okait kutatja. — Orvostani 433. sereggel tért vissza s patríciussá, konzullá
szem/pontból, 1. Kóroktan.
ós fővezérré neveztette ki magát. Húsz évig ezután
Aétion (Eetion), görög festő, kit a legnagyobb ő volt a nyugatrómai birodalom gondozója, egy
mesterekkel egy sorban említenek. Leghíresebb részt mint kitűnő diplomata, másrészt mint vitéz
képe volt az, mely N. Sándornak és Roxanénak me katona. Féken tudta tartani a barbár szomszédo
nyegzőjét (Kr. e. 327.) ábrázolta és amelynek Lu- kat, háromszor győzte le a burgundokat ós a fel
kianostól fenmaradt leirása alapján Sodorna a lázadt gall bagaudákat. Legfényesebb tette volt,
XVI. sz.-ban újra megfestette ezt a tárgyat a mely et 451. Catalaunumnál (Chálons sur Marne) vitt
Villa Parnesina (Róma) ismert képében. Plinius véghez, midőn Theodorich nyugati gót király se
A. virágzását a Kr. e. IV. sz. közepére teszi, gítségével Attilát legyőzte. A.-t ekkor az egész
valószinü azonban, hogy néhány évtizeddel később nyugati világ félistenként és megváltóként ünne
működött és hogy az e tájt említett hasonló nevű pelte. De ép e nagy dicsőség okozta vesztét. A
szobrásszal azonos, vagyis nemcsak festő, hanem féltékeny III. Valentinianus kegyencének, Herakliosnak ösztönzésére megtagadta A.-nak, hogy
képfaragó is volt.
Aetios, görög orvos, Amidában Mezopotámiá fia nőül vegye Budoxia császárleányt és egy ki
ban született. A Kr. u. VI. sz.-ban Konstantiná hallgatás alkalmával sajátkezűleg leszúrta (454).
polyban a császár házi orvosa volt. «Jatrica» né V. ö.: Wurm, De rebus gestis Aetii (1844); Wieven megírta az összes orvosi tudományok kézi tersheim-Dahn, Geschichte der Völkerwanderang
könyvét 16 könyvben. Az 1—8. könyvet 1534., (Leipzig 1884); Pallmann, Geschichte der Völa 9.-et 1816., a 9.-et 1892., a 7.-et másodszor né kerwanderung (Gotha 1864); Sievers, Studien zur
met fordítóssal 1899. és a 16.-at 1901. adták ki. Gesch. der rom. Kaiserzeit (1870); Freemann,
A e t i o t r o p i s m u s , bizonyos gyógyszerek ama Aetius and Bonifacius (Bngl. Hist. Review 1887).
A. et J. K e r n . , növénynevek mellett Anton
tulajdonsága, hogy azok bevételük után a szerve
zetet alig bántják, de bizonyos kórokozó mikro Kerner és Joseph Kerner nevének rövidítése. L.
organizmusokhoz erősen vonzódnak, azokba kon Kerner.
Aetna, 1. Etna.
centrálódnak és azokat el is pusztítják. Pl. a
A e t o l i , a régi Aetolia lakói, I. Aitólok.
kinin a malária, az Bhrlich-féle arzénkészítmény
a vérbaj mikroorganizmusával szemben, a féreg
Aetolia, 1. JEtolia.
űző szerek a bélférgekkel szemben. Az eredményt
Aetolus, 1. Aitolos.
másfelől támogatja ez élőlények speciális érzé
A e t o s a u r u s Fraas. Asatag, csontlemezek
kenysége is az aetiotrop gyógyszerrel szemben. L. kel födött, 05—0 - 66 m. hosszú krokodil, mely a
Tropizmus.
Stuttgart környéki fölső-triaszkori homokkövek
ből ismeretes (Aet. ferratus). A váz, de főleg a
Aétit (ásv.), 1. Saskö.
Aetius, 1. A. Celesziriában született a IV. sz.- koponya szerkezetében madárszerű jellegek ész
ban. Előbb réz- és aranyműves volt, utóbb az or lelhetők.
vosi és a hittudományokra adta magát. 350-ben
A e v a m (lat.) a. m. kor, időszak; médium aevum
az antiochiai árián pátriárka szerpappá szentelte, a. m. középkor.
de mivel istentagadással gyanúsították, ConA. F. (Arx Fogaras), Fogaras, mint pónzverőhely
stantius császár parancsára elűzetett s Alexandriá jelzése az erdélyi fejedelmek XVII. sz.-beli ezüst
ban az anomoeusok felekezetét alapította. így ne pénzein.
vezték őket, mert hitvallásuk szerint Jézus Krisz
A. f., a latin anni futuri rövidítése, a. m. a
tus az Atyához természetére nézve nem is hasonló. jövő évben.
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Afákia (gör.), a szemlenese hiánya. Az ilyen
szem nagy fokban hipermetropiás s az alkalmaz
kodó képességét is elvesztette; az A.-sok csak
megfelelő szemüveggel látnak. L. Hályog.
Aiámija, város, 1. Apameia 1.
Aianazjev, Alexander Nikolajevics, orosz ré
giségbúvár, szül. a voronezsi kormányzóságban
1826., megh. 1871. Moszkvában jogot tanult,
majd a külügyi hivatal moszkvai fólevéltárában
hivatalnokoskodott, amellett azonban szorgalma
san foglalkozott irodalommal is, különösen az
orosz népmondákkal. Ide tartozó főbb művei: Narodnija russzkíja szkázki (orosz népmesék), 2.
kiad. 4 köt. (Moszkva 1873), ós A szlávok költői
felfogása a természetről, (u. o. 1865—69,3 köt.),
Boszorkánymesterek és boszorkányok (1851), A
túlvilági élet a szláv mesékben, A szlávok zoomorflkus istenségei.
Af an de Rivera, Aehille, marchese, olasz tábor
nok és politikus, szül. 1842 jan. 19-én. 1860.
mint tüzérhadnagy a Bourbonok érdekében a Volturno mellett ós Gaetában harcolt, de azután átlé
pett az olasz hadseregbe. 1866. Ausztria ellen
küzdött; 1888. a tüzérség főfelügyelője és 1896.
altábornagy lett. 1890 óta képviselő, 1896. a had
ügyminisztérium államtitkárává nevezték ki. 1898.
pedig rövid ideig a közmunkák minisztere volt.
Aíanezit (ásv.) a. m. abichit (1. o.).
Afanit, a szerkezetre vonatkozó régebbi elne
vezése némely eruptív kőzetnek, — főleg a melaflrok, diabászok és dioritok csoportjából — ha az
tömött, látszólag egyszerű. Pl. A.-pála külsőleg
egyöntetűnek látszó, szarukőnemü palás kőzet,
melynek összetétele a mikroszkóp alatt a dioritéval vagy diabászóval egyezik meg. A.-porfir oly
tömött diabász, melyben egyes nagyobb labrador
kristályok tűnnek fel.
Af ázia (gör.), az a részleges vagy teljes beszéd
zavar, amellyel a beszédhez szüséges izmok moz
gásának és az értelmességnek épsége mellett a
beteg gondolatait kimondani nem tudja. L. Be
szédzavarok.
Aiélium gör. (naptávolság), a bolygók és üstö
kösök ellipszises pályájának az a poníja, mely a
Naptól a legtávolabb van. Ellentéte a perihélium,
napközeli pont; mindkét pont együttes neve ap
szis, összekötő egyenesük, az ellipszis nagy ten
gelye, az apszisvonal.
Afémia (gör.) a. m. motoros afázia. L. Beszéd
zavarok.
Aferezis, a szó elején valamely hangnak elha
gyása, pl. hiszen helyett iszen; jó éjtszakát helyett
jó'jcakát, jó'ccakát; hiába helyett jóba.
AfFabilis (lat.) a. m. beszédes, közlékeny; affabüitás: közlékenység, leereszkedés.
A f l a i r e (franc, ejtsd: afférja, m. ügy, üzlet e s e 
mény ; csata; A. d'amour, szerelmi ügy; A. d'honneur, becsületbeli dolog, párbaj.
A f f a l d s d y n g e r , 1. Kjökkenmöddinger.
A f t e c t a t i o m a r i t a l i g (lat.), 1. Agyasság.
Aftectio (lat.), vm. személy v. dolog szenvedő
magatartása kívülről jövő behatásokkal szemben.
Innét kedélyindulatnak is mondják, de csak régibb
művekben. Ujabban csak az orvostanban fordul elő
vm. pontosabban körül nem írt beteges elváltozás
jelzésére, pl. gyomoraffekció stb. Pretium affectio-

Affirmatlo

nis. affekeiós érték: vm. dolognak nem gazdasági
értéke, hanem vm. egyénre nézve különös okokból
származó becse, pl. drága emlékek fűződnek hozzá.
A f l e c t i o n e s s c r i p t u r a e s a c r a e (lat.), a
régi protestáns dogmatika szerint a bibliának, mint
isteni eredetű könyvnek azon tulaj donságai ,melyek
minden egyéb irásműtől megkülönböztetik.
A f t e c t u s (lat.), az akarással járó érzelmek,
indulatok. L. Indulat.
Affektálas (lat.) a. m. mesterkélt magaviselet ;
affektál: fitogtat, valaminek látszatát mutatja,
1. Affectio.
Aíferum (perzsa eredetű török szó) a. m. pom
pás, derék. A török hódoltság korában a mi nyel
vünk is ismerte e szót, Mikesnél gyakrabban for
dul elő aferim alakban mint felkiáltás : jól van,
úgy van, helyes!
A f l e t t u o s o (affettuosamente), ol. zenei műszó,
szenvedélyes, érzésteljes előadási modort jelent.
A f f i c h e (fr., ejtsd: áflss) a. m. falragasz, hirdet
mény.
Aiíiciál (lat.) a. m. megindít, meghat; orvosi
lag : kórosan elváltoztat.
A f f i d a v i t (a lat. affido-ból: esküszöm), a. m.
eskü alatt tett, tehát hiteles nyilatkozat. Az angol
jogi életben több esetben van szükség ily eskü
alatt tett nyilatkozatra. A hajó kapitánya pl. közhitelességű személy (konzul) előtt eskü alatt tett
nyilatkozattal igazolja, hogy a hajó teherjegyzékében felsorolt árúkon kívül más vámköteles áru
nincsen hajóján. Némely fajta szelvény értékéből
Angoíországban bizonyos adót vonnak le, ha a
szelvény az országban honos polgár tulajdona,
míg a külföldi szelvénytulajdonos ez adó alól fel
van mentve. B levonás elkerülése végett a szel
vény bemutatója A.-tal igazolja, hogy abeváltásra
bemutatott szelvényt illetóen angol polgárnak
semmiféle jogigénye nincsen.
Aífiliáció (lat.) a. m. adopció; az egyházi ren
deknél világiak felvétele, mely esetben ezek nem
kötelezik magukat a rend szabályainak követé
sére, hanem csupán bűnbánó, jámbor életre. A
szabadkőművességben jelenti valamely már meg
alakult páholynak vagy egyes kőművesnek is fel
vételét másik páholyba.
Affináció v. affinálás, az arany és ezüst ötvénynek kénsawal való kezelése. Ha a szemcsézett
ötvényt tömény kénsavban hevítjük, az ezüst a
kénsav egy részének szétbomlása mellett szulfáttá
alakul át, az arany pedig barna por alakjában
visszamarad. Ezt a maradékot kimossák.
Affinis hegy, aranytermő hegy Alsó-Fehér
vm egyében, a verespataki völgyben ; kőzetében
mindenütt arany van ; ezt már a rómaiak tudták,
akik az egész sziklatömeget kifejtették, itt-ott
oszlopokat és gyámolokat hagyva. Ekkép nagy
üregek támadtak, melyek mélysége a 120 m.-t,
szélessége a 30 m.-t is meghaladja. A régi vágá
sokkülönösen kétormonláthatók, egyika Csetatye
maré, másik a Csetatye mika.
A f f i n i t á s (lat.) a. m. rokonság, 1. Sógorság,
Kémiai rokonság, Brojektitritás, Termékenységi
A f f i r m a t i o (lat.) a. m. megerősítés; affirmativa, igenlő vélemény, helyeslő hozzájárulás. Ellene
tóte a negatio (1. o.). A szónoki beszédben A. a. m.
bizonyítás, 1. Beszéd.
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Affixum (lat.) a. m. betű- v. szótagtoldalék; az Indus völgyébe visz a Khaiber-hágó 2081 m.,
affigál, hozzákapcsol.
délebbre a Peivar-hágó 2600 m., majd a legfon
Af'űavit deus et dissipati sünt (lat.), 1. tosabb a Kodzsak-hágó, amelyen a Herirud völ
gyéből legkönnyebben juthatunk Quettához. Nagy
Armada..
Afflítto, ol. zenei műszó, a. m. bánatosan, szo Sándor is ezen az úton kelt át. A Hindukus főláncán a Khavak-hágó (3540 m.) Nagy Sándor és
morúan.
Timur átkeléséről nevezetes; nagy hadsereggel
A í f o d i l l o (növ.), 1. Királydárda.
Affoltern, falu Zürich svájci kantonban, d9oo) is járható a Bamiánt és Kabult összekötő Hadzsikak-hágó (3500 m.).
2779 lak., római régiségekkel.
Éghajlata. A. éghajlata belsőázsiai jellegű;
Affre (ejtsd: afr), Denis Auguste, párisi érsek,
szül. Saint-Eomeban, Tarn mellett 1793 szept. 27., az éjjel és nappal .valamint a tél és a nyár között lé
megh. 1848jun. 8-án. Tanulmányait a Saint-Sulpice- nyeges ahőingadozás. DNy.-i része medence, ahova
ben végezte, 1818. pappá szenteltetvén, a Saint- a szél csak főn alakjában juthat, azért a földmíSulpiceban a dogmatika tanára lett. 1821. luconi, velés öntözés nélkül ki van zárva. A Hindukus
1823. amiens-i püspöki helynök, 1834. párisi gerincére a tenger felől jövő szél elég bő csapa
címz. kanonok és tiszteletbeli érseki helynök, dékot hoz.
1840-től párisi érsek. Minden katolikus ügynek
T e r m é k e i . A. növényzete az esőzés eloszlásá
lelkes bajnoka volt. Az 1848-iki polgárháborúban nak megfelelően a hegyvidéken fenyő-, platán-,
a torlaszokon mint békeapostol megjelent a St. nyárfaerdőségek, az erdők ós puszták határán
Antoine-utca sarkán, de mielőtt szólni kezdett jellemző a ciprus, a steppéken és pusztákon a
volna, egy golyó leterítette. Számos önálló egy tamariscus s más tüskés, bozótos növény. Termel
házjogi munkát Irt. V. ö. Cruice: Vie de Denis nek búzát, árpát, igen sok kölest, a forróbb része
A. (Paris 1849).
ken rizst, cukornádat, gyapotot, dohányt, dinnyét.
A f i r e t t a n d o , affrettoso, ol. zenei műszó, a.m. Itt van a mi gyümölcsfáinknak valószínű őshazája.
siettetve (másképen stringendo); affrettato, gyor A. keleti határa a datolyapálmának, amely az
Atlasztól,az Indusig döntő jelentőségű az oázisok
sabban ; használható piú mosso helyett is.
életére. Állatvilága gazdag; leopárd, tigris, hiéna,
Alfric© (olasz), 1. Africus.
Affrikáta (lat., tkp. horzsolt hang), azok a ket medve, farkas, fácán, sólyom, a juh és kecske
tős mássalhangzók, melyek zárhangból s vele ro vadon is ól. Az É.-Afrikában honos egypúpú teve
kon réshangból állanak. Ilyen pl. a magyar e — keleti határa szintén A.-ban van. Ásványi kincsei
tsz, rs =• ts, d-zs = d -\- zs: továbbá a német pf. még kiaknázatlanok. Arany van Kandahár vi
Aítront (franc, ejtsd: aflroS), meggyalázás, dékén, a Kabul folyó homokjában és a K. hegy
vidéken. A Hindukusban ezüst, réz, cinóber, ólom,
sértés.
Aft'űt (franc, ejtsd: áf-fü), 1. a vadász leshelye, antimon van, a vas, szén és kősó elég gyakori.
Badaksán rubinjairól híres.
2. lövegtalp (1. o.).
Afgán, nép, 1. Afganisztán.
L a k o s s á g a 4.500,000, 1 km-re jut 7"n lélek.
Afganisztán (afgán nyelven TJrlajcá, az ókor A népesség legfontosabb eleme az iráni nyelvcsa
ban Drangiana, Ariana, 1. Középázsia térképét ládhoz tartozó afgánok, akiknek számos törzsét
Ázsia cikknél). Irán északkeleti részén, Bokhara, az iszlám tartja össze. Nemzeti hagyományaik
a turáni alföld, Perzsia, Beludzsisztán és India alapján Kr. u. a VII. sz -ban nyomultak be, mint
között. Területe a legújabb határrendezés után hódítók, alávetve hatalmuknak a régi lakókat;
most legtömegesebben Kandahár környékén lak
(1909) 624,000 km2.
Hegry- és vízrajza. Két euráziai jellegű, de nak s magukatpástun (többes, pástané) néven ne
korára és felépítésére nézve különböző hegyrend vezik. Ez az uralkodó törzs, nyelvük az irodalmi
szer borítja A. területének négyötöd részét^Hin nyelv, de már nem tiszta iráni, sok benne a hindu
dukus (1. o.) és a Szefld-Koh. A túlnyomóan kris elem. Nevezetesebb törzsei a durrani, Herat és
tályos közetekből felépült Hindukus láncai K.-röl Kandahár között, nevük régebben abdali volt, új
Ny.-ra szétágaznak s lealacsonyodnak a sivata nevüket 1747. vették fel, amikor ebből a törzsből
gos terület felé, amely az iráni lefolyástalan me került uralomra Ahmed sah, a «század gyöngye»
dencének egy darabja. Egyik ága Kuh-i Baba (duri duran). Kandahár, Kabul és Szulejmán hegy
néven csatlakozik az É.-perzsiai hegyekhez, tőle ség között a ghilzai Pesavártól É.-ra a juszufzai
délre folyik a Herirud Ny.-ra, majd É.-ra; egy törzs lakik. Az igazi afgánok általában magas,
darabig országhatár, aztán elvész a turáni alföl karcsú, fekete hajú, világosbőrű emberek. Nagy
dön Tegyen oázisnál; ez a sorsa a Kuh-i Baba É. részük nomád életmódot folytat, sátorban laknak,
lábánál eredő Murghabnak is, amely Mérv oázisig ahol az asztal és szék hiányzik. Erős faji tudattal
ér el. A Hindukus főlánca behatol a Herirud és biró, bátor nép, kiváló harcos, könnyen lelkesedő,
Hilmend közé, a többi délnek forduló lánc szabja de hamar csügged; nagyon szabadságszerető és
meg a Harud, Parahrud, Khaszrud és Hilmend f uta demokratikus érzelmű emberek, vallásuk szunnita
sát: ezek a folyók mind sugarasan szétfutnak, mohammedánus. Nyelvüket 1. Iráni nyelvek. A
aztán a Hamun-mocsárban vesznek el. Vizüket nem afgán törzsek közül legszámosabbak a perzsa,
csakis öntözésre lehet felhasználni. A Hindukus- eredetű tádzsik, a leigázott régi lakosok utódai;
hoz csatlakozik a Szefld-Koh mészkőlánca a Kabul a városlakók szorgalmas földmívelők és iparosok.
déli partján, ennek folytatása a Szulejmán-hegy- Városokban lakik a török eredetű kizilbasi törzs,
ség. A Szefid-Kohon tör át az Indus Ny.-i mellék ezekből kerülnek ki az orvosok, írók, nagykeres
folyója, a Kunarral egyesült Kabul. Az indiai kedők. Indiai eredetű törzs a hinaki és dzsat. A
határon átvezető hágók közül a Kabul völgyéből Hindukusnak alig megközelíthető vidékem lakAmely szó Af alatt nincs nneg, A p b alatt keresendő!
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nak a majdnem teljesen független hazára és aimak pásztortörzsek. A délkeleti részeken sok
béludzs él, nagy számban vannak perzsák és zsi
dók is.
Ipar és k e r e s k e d e l e m . A. ipara, különösen
a régi híres szőnyegszövés utóbbi időben hanyat
lott. Említésre méltó a selyemtermelés és nemez
készítés a teve, kecske és birka gyapjából. Kandahár vidékének rózsaolajtermelóse híres. Ke
reskedelme a hajózható folyók hiányában a karavánutakra szorítkozik, a fő útirányok Indiába
vezetnek. Kivittek 1907. Indiába gyapjút, selymet,
prémet, lovat, gyümölcsöt és különösen sok ne
mezt, 157 millió kor. értékben, a bevitel főleg
iparcikkekből és élelmiszerekből 162 millió kor.
Általánosan elfogadott pénz-, hossz- és súlymértékhiányában cserekereskedés folyik.
Államformája korlátlan monarchia, feje az
emir. Jövedelme 18 millió kor., a magas vámból
és a nehezen behajtható adóból áll, aminek nagy
részét természetben szolgáltatják be. Törvény
könyvük a korán, de ezenkívül egy régi nyers
szokásjog is érvényben van, a pukhtunvali, ez a
vérboszút sem zárja ki. Földrajzi, történelmi és
politikai okokból 5 kerületre oszlik: Kabul,
Ghaszni, Randahár, Szeisztán és Herat. Az emir
székhelye Kabul (1. o.).
H a d s e r e g e . Az 1896-iki védtörvóny szerint
minden 8-ik ember szolgálatköteles mindaddig,míg
egy bizonyos fokú katonai kiképzésben nem ré
szesült. Az ezek szerint csak szükségképpen ki
képzett véderő száma mintegy -45,000 főnyi gya
logságra, 6000 lovasra és 200 lövegre tehető.
Mozgósítás esetén ennek megerősítésére még
mintegy 5000 főnyi gyalogságból és 15—20.000
főnyi lovasságból álló milic-csapatok szolgálnak,
melyhez még egyéb, katonailag alig vagy telje
sen kiképzetlen elemek is járulnak. A gyalogság
Lee-Metford, Snider, Henry-Martini, Mauser ós
más egyéb fegyverekkel van felfegyverkezve. A
lándzsákkal felszerelt lovasság igen rosszul van
lovasitva. A tüzérségnek Nordenfeldt, Hotschkiss,
Maxim, Gardner, Gattling és néhány Kruppágyúja is van. Műszaki csapatok és vonat teljesen
hiányoznak.
T ö r t é n e t e . Az afgánok vándorló, pásztorko
dással foglalkozó törzseit legelőször Herodotos
említi. Hódítólag csak 960 körül léptek fel a Ghaznavidák korában (960—1186) és a Grhoridák di
nasztiája alatt (1193—1525), amidőn egyes rajaik
Delhi fölött is uralkodtak. Az afgán birodalom
igazi megalapítója Ahmed sah volt (1747—1773),
aki a perzsa fenhatóságnak véget vetett. Az általa
trónra emelt Abdali-dinasztia 1823-ig uralkodott,
amidőn Mahmud bukásával A. újra részekre bom
lott. Mahmud fia, Sud sah csak Heratban birta
magát fentartani. A többi részeit Doszt Mohammed hajtotta jogara alá, a kinek a gyanakvó Ang
liával gyűlt meg a baja, mely 1839. hadsereget
menesztett Kabulba és Sud saht (másként Suja
saht) ültette Doszt trónjára. A. lakói azonban ál
talános felkeléssel válaszoltak; Kabulban az ango
lokat legyilkolták s az angol hadsereget meg
tizedelve a Khaiber-szoroson keresztül kiűzték.
1842. Blphinstone tábornok boszúhadjáratot inté
zett A. ellen és újra Doszt Mohammedet tette meg
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emirré, aki aztán Kandahárt és Heratot is meg
szerezte a perzsáktól. 1863. történt halála után fla
Sir Ali követte, ki ellen az angoloktól támogatott
fiai: Azim és Afszal fellázadtak. Afszal megöle
tése után visszaszállt a hatalom Sir Alira, akit
orosz érzelmei miatt az angolok 1878. elűztek. Mi
dőn fia, Jakub khán alatt a kabuli angol követség
tagjai Cavagnari őrnaggyal együtt 1879 szept. 3.
felkoncoltattak, 1880. az angolok Roberts tábornok
alatt rettenetes küzdelmek árán Kabul-ig nyomul
tak és Abd ur Rahman khánt, Doszt Mohammed
unokáját ültették a fejedelmi székbe, Jakub khánt
pedig Indiába internálták.
Abd ur Rahman-nak egész uralkodása alatt a
Mérv felől lassacskán előnyomuló oroszoktól támo
gatott öccsével, Ejub khánnal kellett küzdenie,
mígnem 1887. Ejub khán orosz területre szökött.
1892. az Anglia és Oroszország között régóta fenn
álló ellentét még élesebb lett. Maga Abd ur Rahman
hol az angolnál, hol az orosznál keresett támaszt.
Midőn az indiai angol alkirály arra szólította őt fel,
ne üldözze az angolokhoz szító Umra khánt, az
emir azt válaszolta, hogy «Umra khán lázadó alatt
valóm, kivel szemben azt fogom tenni, ami nekem
tetszik. Indiai diktatúrának pedig nem fogom ma
gamatalávetni)). De midőn 1892. Janov orosz ezre
des az afgán csapatokat visszaszorítá, az emir
mégis az angol kormányhoz közeledett, mely for
dulatot az indiai kormány küldöttje, sir Durand
Mortimer arra használta fel, hogy az emirrel az
ú. n. Durand Agreement-féle szerződést Írassa
alá (1893 nov. 12.), melynek kiegészítését az 1895
márc. 11. kelt angol-orosz egyezség szolgáltatta.
A Durand-féle szerződésben az emir arra kötelezte
magát, hogy Szvat, Bedzsur és Csitral országok
ügyeibe nem fog beavatkozni: megnyugszik Csamannak angol csapatok által történt megszállásá
ban és átengedi a Pendzs jobb partján fekvő vidé
keket (Sugnant és Rosant) az oroszoknak, minek
fejében Vachan nevű vidéket kapja a Felső-Pendzs
és a Hindukus között. Azonfólül az indiai kormány
tól 12 lakh rúpia (3.464,152 márka) felemelt évi
díjat fog húzni. Ezóta az emir Angliához szított,
mely viszont nem ellenzé, hogy Abd ur Rahman
1895—96. Kafirisztán vitéz hegyi lakóit leverje,
országukat elpusztítsa.
Hogy Heratnakaz oroszok által 1899. végrehaj
tott megszállását ellensúlyozzák, akik azonfelül
1900. tavaszán állandó ügynökséget szerveztek
Kabulban, az angolok a Quetta-vasútnak Kandaharon túl való folytatására és katonai megerősíté
sére határozták el magukat. 1901 okt. 3. meghalt
Abdur Rahman emir, miután halálos ágyán leg
idősebb fiát, Habib Ullah-t jelölte ki utódjának,
aki egyébiránt atyját 1381 óta gyakran helyette
sítette. Az ország helyzete nem változott: ma is
Angolország és Oroszország érdekeinek összeüt
közőpontja. Az új khán pedig segély és évi díjak
ellenében atyja példájára hintapolitikát folytatott.
Idővel azonban mégis inkább Angliához simult.
1904. elküldte fiát, Inajat Ullah-t Kalkuttába,
hogy Curzon alkirály előtt tisztelegjen. Midőn pe
dig a japánok halálos csapást mértek az orosz ko
losszusra, a kabuli udvarban, mint egész Ázsiában,
a közvélemény orosz-ellenessé alakult. Miután Ha
bib Ullah 1907. személyesen tisztelgett Indiában
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Anglia elismerte öt az A. és a hozzátartozó terü
letek független királyának. Most még csak Orosz
országgal kellett az «afgán-kérdést» tisztázni. Az
1907 aug. 31. létrejött angol-orosz szerződés meg
kötése által ez is sikerült. Ebben Oroszország Af
ganisztánt (politikai) érdekein kivül fekvő ország
nak ismeri el, míg kereskedelmi tekintetben a két
nagyhatalom egyforma előnyöket és bánásmódot
biztosít magának. Anglia pedig megigérte, hogy
A.-t nem fogja Oroszország ellen befolyásolni, hogy
A. belső ügyeibe nem fog beavatkozni és A. terü
leti épségét tiszteletben tartja. Habib Ullah-t a
szerződő felek meg se kérdezték, amivel azonban
az ő ós a nemzeti párt önérzetét megsértették. Kö
vetkezményképen az emir nem ratifikálta a szer
ződést, féltestvére pedig, a becsvágyó Naszr Ullali,
a nemzeti párt feje, 1908. az afgán-indiai határon
pártot ütött. Ez előjáték után a fanatikus mohamedánus népszónokoktól, mint pl. Szufi MoUah-tól
fellázított Afridi-törzs tört be két hadoszlopban
ÉNy.-i Indiába. Most is Landi Khotal határerősség
felé nyomultak, melynek parancsnoka azonban,
Wilcox angol tábornok, május közepén őket vissza
űzte a határon. Ezt a támadást tehát az angolok
visszaverték, de A. ellenséges magatartásának
nagyobb jelentőséget ád az a körülmény, hogy
legújabban magában Elő-Indiában nagyfokú for
rongás jelei mutatkoznak, amelyek A. fellépésének
komoly hátteret adnak.
Iroútlom. Bellew, A. and the Atghans, London 1879; n. a.,
The races of A., London 1880; Spiegel, Eranische Altertumskunde, Leipzig 1871; Kaye, History ot the ware in A., 4. kiad. Lon
don 1890: Malleson, History of.A., London 1879; Vámbéry Ármin,
Afghanisztán és az afghanok (Földrajzi Közlemények 1878);
Raverty, Notes of A. and part of Baluchistan. London 1881;
Walker, A., its history and our dealings with it, London
1883--85; Rodenbough, A. and the Anglo-Russian dispnte,
London 1885; Roskoschny, A., Leipzig 1885; Forbes Archibald.
Afghan wars 1829-42 and 1878, London, 1891; Afghan poetry
of the XVII. century. Selections from the poems of Knsh Hall
Khan Khatak. Angolra fordította Biddulph C. E., London,
1891; Harnisch, Afghanistan in seiner Beziehung für den
Völkerverkehr, Zeitschr. für Wissenschaftl. Geogr., Vin. 1891;
Wheeler 8t., The Ameer Abdnr Rahman, London 1895;
Yonnghusband,The heart of acontiunent.u.o. 1896; Langhans,
Politisch-militfirische Kártevőn A., Persien u. Vorderindien,
Gotha 1901; Hanna, The second Afghan war., 1878—80, 2 köt.,
London 1899; Gray I. A.: A the conrt of Amir, London 1901;
Holdich T.,H., The Indián Borderland 1880—1900, u. o. 1901;
Vámbéry Annin, Az afghan kérdés és Transzvaal, Uj Ma
gyar Szemle 1900 j a n . : u. »., Abdnr-Rahman khán. Bud.
Szemle 1901; Hamilton Angus, A., London 1907; Martin F.
A, Under the absolnte Amir, London 1907; Foucher A., Snr
la frontiére indo-afgan. Paris 1901; Holdich T., Orographic
Map of A. and Balnchistan, London 1900; u. a. The Geography of the NW.-Frontier of India, London 1901: Hnntington E., The Afgán Borderland. Nat. G. Mag. 1909; De
Lacoste B., Autour de l'A., Paris 1909; Pennel T. L., Among
the wild tribes of the Afghan frontier, London 1909.

Afgán nyelv, 1. Iráni nyelvek.
Algán szőnyeg. A jellegzetes turkomán sző
nyegfajták közé tartozik, Khiva név alatt is kerül
forgalomba. Afganisztánnak Orosz-Turkesztánnal
határos részein készül. Anyaga a legjobb tiszta
gyapjú. Nagysága a másfélszer három métertől a
háromszor négy méterig váltakozik. Rajza a jel
legzetes Bokhara rajzhoz (1. o.) hasonlít, de a mo
tívumok nagyobbak, színei vegyesebbek és van
némi barbár vonás bennük, ami a Bokharákban
nem található. E szőnyegek csomózása durvább
és a vetülék gyapjúja nincs olyan rövidre nyírva,
mint a Bokharáknál. A használt színek sötét vér. vörös vagy gesztenyebarna alapon kék, zöld,
Révai Nagy Lexikona. I. Jtöí.
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barna, elefántcsontsárga és sárga minta. Selymes
fénye van.
Afilantropia (gör.), emberszeretet hiánya; afilantropikus, embert gyűlölő.
Áiion (török), v. magyarosabban áfium, egy az
ópiummal (v. ö. Zrinyi: A török áfium ellen való
orvosság). Mint helynevek jelzője is előfordul, fő
leg ópiumtermő vidékeken.
AíiunKarahisszar, a kisázsiai Khodavendikjar
vilajetben, az ugyanily nevű liva székhelye Kutahijától délkeletre vasút mellett 17,400 lakossal.
Az ópium (áflon) kereskedés főhelye, szőnyegszövóssel.
Ailenz, mezőváros, É.-Stiria mura-brucki ke
rületi kapitányságban, (1900) 3247 lak., vasút mel
lett, 765 m. a tenger színe felett, gyönyörű feny
veserdőkkel borított hegyek (a Hoch-Schwab cso
port) déli lábánál. Üde, tisza levegője jótékony
a gyönge idegzetüekre. A hegyi parkon kívül ki
rándulási helyekül kínálkoznak: a Fölz, az 1506
m. magas Bürger-Alpe és folytatólag az 1978 m.
magas Mitter-Alpe. A Hoch-Schwabra vezető út
is A.-ből indul ki.
Aflogisztikus (gör.) a. m. elégethetetlen, láng
nélkül égő. pl. az izzólámpa.
Afóbia (gör.) a. m. rettenthetetlenség.
a f o m l s perriu (franc), ajándékképen, vissza
nem térítőleg. Főleg nem eléggé jövedelmező
vállalatoknál a vissza nem térítendő járulékokat
jelölik e kifejezéssel.
Afónia (gör.), hangtalanság, vagyis a hangnak
teljes hiánya, midőn a beteg legtöbbször susogva
bár, de mégis képes magát megértetni. Az A.
voltaképen a gégében vagy a gégén kivül szókelő
különböző kóros folyamatoknak egyik tünete.
Oka részben a hangszalagok rezgésképességének
ós feszülésének megváltozásában, részben a gége
porcok mozgási rendellenességében rejlik. Mind
ezeket pedig izom- és idegkészülékek közvetítik.
A rezgésképesség megváltozását a hangszala
gok betegségei: hurutok, lobos duzzanatok, to
vábbá fekélyesedések, daganatok, beidegzési za
varok, bénulások vagy görcsök okozzák. Az A.
hirtelen vagy lassan keletkezhetik, állandó és
múlékony lehet, aszerint, amilyen az alapbántalom, mely okozza. Az A. okának megállapításá
nál a gégetükörvizsgálat nyújt felvilágosítást.
A gyógykezelésnek az alapbetegség ellen kell
irányulnia.
Áfonya ÍIIÖV.), 1. Vaccinium.
a f o r f a i t (franc), halmazban, egészben (néni.
im Bausch und Bogén).
Afória (gör.), női terméketlenség, mely bizo
nyos korhatáron túl, 45—50-ik életéven felül, ter
mészetszerű. Az életkoron kívül betegségek, vagy
fejlődési rendellenességek is eredményezhetnek
meddőséget. L. Méhbetegségek.
Aforizmák (gör.), különálló tételek, gondola
tok, eszmetöredékek. Jeles aforizma-gyűjtemény
nálunk Eötvöstől a Gondolatok. A.-nak nevezik
valamely tudomány alapfogalmainak stilisztikai
lag össze nem kapcsolt tételekben való összeállí
tását is, mely rövidsége mellett az illető tudo
mányról könnyű áttekintést nyújt s melyben
azért a belső, logikai rendnek mindig meg kell
lennie. Aforisztikus előadás-síd élnek néha szó9
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nokok és történetírók is, egyes tételeik vagy
mondataik önálló nyomatékozása kedvéért.
A f o r t i o r i (lat. szórul-szóra: az erősebb-töl),
ha a vitatkozásban a többről a kevesebbre követ
keztetünk : azaz oly bizonyítékkal élünk, mely a
kivánt tételt magába foglaló nagyobb tételt bizo
nyítja. Pl. ha jóakarattal kell lennünk minden em
bertársunk iránt, akkor még inkább igaz, hogy
legalább igazsággal tartozunk nekik.
Aíragola, város Olaszország nápolyi provinciá
jának Casoria járásában, (1901) 22,419 lak. Borter
melés és faáruipar.
A f r a m o m n m (n»v.), a Zingiberaceae-család
génusza 40 fajjal a tropikus Afrikában. A. nielegueta, a semen Paradisi nevű gyógyszert szol
gáltatja.
Afrancesados (spany.) v. Josefinos, azok a spa
nyolok, kik a Bonaparte József által 1808-ban
proklamált alkotmányra megesküdtek s mind
azok, kik abban az időben a franciákkal tartottak.
Legerősebb volt e párt 1809. VII Ferdinánd az
1814 máj. 30. kelt rendeletével, hivatalaiktól s
vagyonuktól fosztotta meg őket, mire valami tíz
ezerén Franciaországba vándoroltak. Az 1820
niárc. 8. és szept. 21-iki cortes határozata alapján
visszatérhettek és birtokaikat is visszakapták.
Afranius, 1. Imcius, a római togata tabernaria legjelentékenyebb költője. Kr. e. 100 körül
élt. Menandert utánozta és a mindennapi életből
vette tárgyait. 40 darabjából csak töredékek van
nak összegyűjtve Bibbeck: Comicorum Rom.
í'ragm. c. művében (III. kiad. Leipz. 1898). — 2.
(Jajus, Pompejus híve, akivel jó- és balsorsban
osztozott. Spanyolországban Ilerdánál Caesar le
verte, a Thapsus melletti vereség után menekülés
közben P. Sittius elfogta és megölette Kr. e. 46.
Afreszkolit tiszta szilícium, alumínium, mag
nézium, mészkő és kalcium-karbonátból készített
kőutánzat, amely friss állapotában könnyen gyúr
ható. Könnyebben lehet rá festeni, mint a már
ványra. Porestier szobrász találta föl.
A f r i c a n o (ol.), fekete márvány, fehér ós vö
rös foltokkal ós erekkel, Chios szigetéről.
A f r i c a n S t e a m s l i i p Co., hajózási szállító
cég, Blder Dempster & Co. Liverpool-, Glasgowés Hamburgban, hetenkénti expediálással, Ant
werpen, Rotterdam, Havre, Bordeaux, Lisszabon
s esetleg Madeira érintésével gőzhajó-összekötte
tést tart fenn Hamburg, illetőleg Liverpool s más
részt Ny ugat-Afrika összes kereskedelmi helyei
közt egész a Kongóig. A vonal együtt működik a
British and African Steamship Navigation Companyval Glasgowban. Összesen 25 gőzhajója van
71,000 regisztertonnával.
African Transcontinenfal TelegraphC o m p a n y (afrikai transzkontinentális táviró-társaság) 1897. Rhodes Cecil protektorátusa alatt ala
kult társaság, melynek célja Afrika D.-i végét a
Fokföldet É.-i irányban Kairóval 5 nagy szakasz
ban táviróvonallal összekötni. A táviróvonal
hossza 10,730 km. lesz. A vonal Capetownból in
dul ki Karongán, Csiromon, Blantyre-en át a
Tanganyika-tóhoz vezet, eddig Bismarckburgon
és Masszuán át Udzsidzsiig el is készült. Ugyan
ebben az időben Kairótól D.-felé vezették és Khartumon keresztül Fasodáig készítették. A már
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kész fővonalból mellékvonalakkal igyekeznek
Afrika jelentékenyebb helyeit összekötni. Egy-két
év múlva Afrikának is jelentékeny távíróháló
zata lesz.
Africanus, a két Scipió (1. 0.) mellékneve Kar
thágó felett vívott győzelmeik emlékezetére.
Africanus, 1. Sextus Oaecűius, kiváló római
jogtudós, 130 körül élt; tanítványa volt Salvius
Julianusnak, később Antonius Piusnak bizal
mas embere. Midőn a jus civile jus gentiummá
alakult, ennek kidolgozásában tevékeny részt vett.
V. ö. Vécsey T.: Sextus Caecilius A. jogtudó,
M. T. Akadémia 1889. — 2. Sextus Július, a ke
resztény kronográfla megalapítója, a III. sz. első
felében, Heliogabalus és Alex. Severus idejében
élt. Állítólag a palesztinai Emmausból származott.
Főműve, Pentabiblon chronologicum, melyben az
eseményeket a világ teremtésétől Kr. e. 5500.
Kr. u. 221. évig megírta. Töredékeit más írók föntartották.
A f r i c u s (lat.), a rómaiaknál délnyugati szél
(most olaszul affrico).
Afridi v.apridai, afgán néptörzs az indo-afgán
határon. A fontos Khaiber és Kohat-szorosokat
évszázadokon át hatalmukban tartották, míg végre
1879. az angolok meghódolásra kónyszerítettck.
Mindazonáltal az 1895. ós 1896. években az indoafgáni határnépek fölkelésénél még mindig sok
bajt okoztak. Holdich az 1899-iki londoni Journal
of Anthropological Institut-ben adta róluk a leg
jobb leírást.
Afrik (franc, afrique). így nevezik a Közép-ten
ger környékén, különösen É.-Afrikában tenyésző
törpe pálma (Ghamaerops humilis) szálakra haso
gatott leveleiből készült durva rostos anyagot,
melyet a kárpitosok párnák kitömésóre használ
nak. Olcsó, de nem tartós árucikk.
Afrika (öt térképpel ós egy színnyomású kép
melléklettel. Térképek: 1. A. hegy- és vízrajzi tér
képe; 2. A. politikai térképe; 3. BszaknyugatA.; 4. Dél-A.; 5. A. néprajzi térképe. Képmellék
let : A.-i népfajok). A cikk tartalma :
A. nevének eredete
Földleírása
...
Folyói és tavai ...
Éghajlata
Növényzete ... ...
Állatvilága...

130.
130.
133.
133.
13*.
135.

old.
«
.
«
f
•

Népei ...
Államai
Politikai beosztása
Forgalom és keresk.
Felfedezésének tört.
Irodalom

136. old.
137. .
138. •
138. •
139. «
144. *

Afrika n e v é n e k e r e d e t e .
A. az ó-világ harmadik része, minden oldalról
tengertől van körülvéve. Neve a rómaiaktól szár
mazik. A görögök Libyánák, Etiópiának nevez
ték A. ama részeit, mely előttük, annyira anienynyire, ismert volt. A római név az avrigha v.
afrika néptől ered, mely néptörzs Karthágó kör
nyékén lakott s a rómaiak tudvalevőleg ezen a
részen vetették meg először lábukat, ők afer-nek,
többesben afri- v. africani-nak nevezték e nép
törzset. Valószínű, hogy a Szaharában élő auraga
néptörzs e nép ivadéka.
Afrika földleírása.
(L. Afrika hegy- és vízrajzi térképét.)

Fekvése. A. Európától délre esik s az egyenlí
tőtől É.-ra és D.-re majdnem egyenlő távolságra
térj ed; legészakibb pontja a Fehér-fok (Cabo Blancoaz é. sz. 37° 20', a legdélibb a Tű-fok (Cabo d'Agul)
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has) a d. sz. 34° 51', a legnyugatibb a Zöld-fok (Cap
Verde) a Greenwichtől számított k. h. 17° 30' és
a legkeletibb a Guardafui-fok a k. h. 51° 15' alatt,
tehát szélessége 72° s hosszasága 69°. Hosszasága
északról délre 8015 km. s szélessége keletről nyu
gatra 7630 km.
Nagysága. A. területe a hozzá tartozó szige
tekkel együtt (Behni és Wagner 1882) 29.904,254
km8 (543,192-5 geogr. mf2), a Bureau des Longitudes (1909) szerint pedig 31.500,000 km 3 ; ebből a
szigetekre 626,054 km2 (11,368 geogr. mf2) esik. B
számadatok szerint A. nagyságra nézve a kon
tinensek közt a második, de ha a két Amerikát össze
vesszük, a harmadik helyen áll a földrészek közt.
A. a hozzátartozó szigetekkel együtt a föld felületé
nek 5'90/o-át s a fóldsógeknek 22°/0-át teszi. A szi
getek viszonya a törzshöz J : 47. A part hossza
27,638 km., 1 km. -re tehát 1067 km2 terület esik
vagyis partkifejlődése igen csekély s valóban nincs
földrész, mely oly kevéssé volna tagolva, mint
éppen A. Az északi nagyobb részének alakja trapéz
hez, déli részéé háromszöghöz hasonlít. A. dél felé
kicsúcsosodik, épugy, mint D.-Amerika, mellyel
morfológiailag egyező, vonásokat mutat.
Határai. A. csak Ázsiával függött össze egy
keskeny földszoros által, miután azonban a 126 km.
hosszú Szuezi-csatomával ezt is átmetszették:
A. roppant nagy sziget, melynek partját minden
oldalról tengervíz mossa. É.-kon a Földközi-tenger, K.-en az Indiai-óceán egyes tagjai: az Adeniöböl, a Bab-el-Mandeb tengerszoros s a Vöröstenger, s nyugaton az Atlanti-óceán határolják.
A. testébe tengeröblök nem nyúlnak be, partvonala
csak kevés behajlást mutat, ilyen — a nagyob
bakat említve — B.-on a Földközi-tenger két
öble, a Kis- ós Nagy-Szirtisz vagyis a Gábeszi- ós
Szidrai-öböl. Ny.-on a Guineai-öböl, melynek
részei a Benini- és Biafrai-öblök. Kisebb ívszerü
behajlások s apróbb bemetszések a keleti s nyu
gati parton egyaránt vannak, ezek közt nagyobbszabásuak a K.-i parton a Zanzibari-, Szofalaiés a Delagoa-öböl, D.-en a Jóreménység-fok két ol
dalán a Palse-öböl és a Tábla-öböl s feljebb A.
Ny.-i partján a Szt.-Ilona-öböl, Whale-öböl, a kis
Májúmba, az egyenlítő alatt fekvő Gabun-öböl ós
még számos kis öböl, melyek közül legtöbb, mint az
Arguin-öböl is, a homokzátonyok miatt megköze
líthetetlen ; a kis öblök közt legfontosabb még a
Tuniszi-öböl. Egyes hegyfokok, kisebbszerű föld
nyelvek, fóldcsúcsok nagy számmal nyúlnak ki
a tengerbe. A. északi partja Spanyolország déli
csúcsához hegyes földcsúccsal közeledik, a régiek
a Gibraltári-szoros két oldalán emelkedő hegyet
Herkules oszlopainak nevezték, e kiszökő hegytől
a K.- re vonuló part többnyire magas és szirtes,
a Gábeszi-és Szidrai-öblök közt ugyan lelapul, ala
csony és homokos, de azután a Barka-fensíknál
ismét magasra emelkedik. A Nilus deltája s a
Szuezi-csatorna mentén mindenütt alacsony a part,
a Vörös-tenger mentében ellenben a part magas,
szirtes s igen kopár egész a Guardafui-fokig, ille
tőleg az egyenlítőig, innen a partvidék felváltva
hol alacsony, hol magas egészen a Delagoa-öbölig,
honnan azután Fokváros vidékéig mindenütt mere
dek partfal néz le a tengerre. Fokvárostól É.-ra ka
nyarodik a part s az Oranje betorkolásáig számos

Afrika

jó kikötő segíti elő e partvidéken az élénk forgal
mat, kereskedést. Az Oranjétől a part ismét kopárabb s a hajók csak az Angra Pequena és Whaleöbölben találnak menedéket. A terraszszeriileg ki
emelkedő kopár part a Gabun illetőleg a Kame
run deltája és a Kalabar folyó torkolata közt éri el
legmagasabb részletét, amennyiben a nevezett fo
lyók közt levő vulkáni hegysor közvetlenül a ten
gerből emelkedő meredek partfalat képez. A Rab
szolga-, Arany- és Elefántcsont-part többnyire ala
csony, a hegyek a parttól távolabb vonulnak, szé
lesebb parti lapályt hagyván elterülni lábuk alatt.
A Pálma-foktól EK.-nek fordul a part, s itt szá
mos folyó torkolata képez benne bemetszéseket.
Bár a part e tájt is igen kopár, mégis elég élénk
a forgalma, mert a Szenegál torkolatánál a hajók
által megközelíthető. A Verde-foktól észak-észak
keletre vonul a part; a Szaharát határoló része
egészen sík, s nagy darabon egyetlen kikötő sincs,
a part e részén van a Fehér-fok ós a Bajador-fok.
Marokkó vidékén ismét magasra emelkedik a part.
A.-nak egyetlen nagy kiszögellése van: a keleti
oldalán levő Szomaliföld, mely A. legkeletibb
pontjával a Guardafui-fokkal végződik.
Szigetei. A. szigetekben is nagyon szegény,
D.-Amerikát nem tekintve, a kontinensek közt leg
szegényebb e tekintetben. A hozzá tartozó szige
tek területe 626,054 km2, összes területének '/47
része esik a szigetekre, holott Európára nézve e
viszonyszám 1:21. Nyugati oldalán az Atlantióceánban alig van jelentékenyebb sziget. A part
tól távolabb esnek az Azóri- és a Madeira-szigetek,
melyeket Európához szoktak számítani, továbbá a
Kanári s Verdefoki-szigetek ós a guineai szigetcso
port (Fernando Po.Principe, Sz.-Tamás, Annobom);
a parttól nagyon messzire a nyilt óceánban fek
szik Sz.-Ilona és Ascension szigete. A Jóreménység fokától nyugatra eső kis szigetek közt még
legnagyobb a Tristan da Cunha. Nagyobb szigetek
vannak A. keleti oldalán, az Indiai-óceánban,
itt van a Föld egyik legnagyobb szigete: Ma
dagaszkár több apró szigettől körülvéve, nyu
gatra a Komori, északkeletre az Amiranti és
Seychelles s kelet felé a Mascarenas szigetcsoport
(Réunion, Mauritius, Rodriguez); Zanzibár partját
is szegélyzik kisebb szigetek, a Szomáliák félszi
gete előtt pedig Szokotra-sziget emelkedik ki az
óceán vizéből.
Orográfiai és geomorfológiai leírása. A. két
nagy regióra osztható, egy DK.-ire, amely átlag
1000 m.-nél magasabb és egy ÉNy.-ira, amely 1000,
sőt jobbára 500 m.-nél is alacsonyabb. A kettőt
egymástól az a vonal választja el, amely S. Paolo
da Loandából K.-re a Lualabához ós azután ÉÉKnek a Vörös-tenger partján fekvő Tokárig húz
ható. Az elsőt Magas-A.-nak, a másikat Alacsony.á.-nak nevezhetjük. Ez utóbbiban azonban az At
lasz vidéke, a környékező alacsonyabb részekből
mint önálló orográfiai terület kiválik. Morfológiai
szempontból e terület a későbbi tercier korszak
ban képződött ránehegység, bár egyes részei jó
val idősebbek. D.-i határa a Dra-vaditól az Anti
atlasz mentén Tafllet, Figig, Laghuat és Biszkrán
át a Gabeszi-öböl nyúlik. Alacsony- és Magas-A.
közt a határ nagyobbára természetes, csak néhol
önkényes. Abesszínia alapja kristályos kőzetek-
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bői, A.-i homokkőből és jura-rétegekből áll,
amelyeket hatalmas vulkáni és tuffarétegek ta
karnak; meredeken ereszkedik le Ny. felé egy
alföldre és elérvén a Karuno folyót, véget ér
a vulkáni fensík. A Karunótól a Nilusig (Gondokoro környékéig) kisebb síkságok, egyes el
szigetelt hegycsoportok és DK.-ről ÉNy.-nak
húzódó hegyláncok találhatók. A Nilusnál kezdő
dik a középafrikai nagy árok, amely a Tanganyika D.-i végénél szűnik meg. Ny.-i szegélye
lassan ereszkedik le a Kongó medencéje felé. Ezért
is a Magas-A. felé az árok e Ny.-i szegélye tekint
hető Magas-A. határául. B határ a Kongó és Zámbézi vízválasztóján vonul tovább; ezután az
Upemba-árkot Magas-A. területén hagyva a Hákonson-hegyeket, azután a Lualaba ós Kaszai közti
vízválasztót követi; a Tanganyika felé nincs ter
mészetes határ, a Lukuga-forráshoz vezető vona
lat tekintik annak. További természetes határ a
Zámbézi és Kaszai közti vízválasztó, amelyet ön
kényesen a Tapadó-torkolatig vonnak meg, a Sierra
Lumbangandát Magas-A.-hoz számítván.
Magas-A. tagozása. A Rudolf-tó mentén elhú
zódó mélyedés két, morfológiai szempontból egé
szen különböző területeket választ el. DNy.-on
lassan emelkedik ki a hegytömegekkel megrakott,
kristályos kőzetekből álló fensík, ÉK.-en pedig a
kaffai és szomali vulkáni felföld, amelyen széles
kréta és jurakori rétegek terülnek el. A Hogohegység D.-i végétől a Rudolf-tó É.-i csücskéig, a
tó D.-i végétől az angol K.-A. hegytömegeitől K.-re
a Tana-folyótól és ennek mentén a tengerig hú
zódó vonal választja el ÉK.-A.-t K.-A.-tól. ÉK.-A.
három vidékre oszlik: a) az Abesszínia fensíkra,
b) az abesszíniai árok környékére, amely a Rudolftótól Afárig nyúlik; izolált, vulkáni hegyláncok
tól határolt medencékből áll és Abessziniát a c) szo
mali táblától választja el, amely a fent említett
árok és Aden felé meredeken ereszkedik le, D.-en
pedig lépcsőkben vezet le a parti síkságra; benne
jura-, kréta- és eocén-képződmények kristályos
kőzetekből álló alapon hatalmas rétegeket alkot
nak. K.-A.-t a mély és keskeny árkok: a Középés K.-A.-i, a Rukoa-, Ruaha-, Nyassza-és egyéb
kisebb árkok jellemzik; D.-A.-t pedig a széles, tál
alakú, lapos mélyedések és lapos mélyedések által
elválasztott felföldek. B kétféle terület határául
szolgál a Zambezi mélyen bevágódó völgye, a Lupata-szorostól kezdve a Csafguma-hegy, végül a
Kafue és Loangva közti vízválasztó. K.-A.-t a
partvidékre és a belső felföldre lehet fölosztani;
az előbbi kristályos rög, amelyet A.-i homokkő és
helyenként a közép-jura korszaktól alluviumig
terjedő időkből való tengeri üledékek takarnak.
A belső felföldét az árkok tagolják; részei: a
K.-A.-i central-plato; Ny.-on a Közép-A.-i árok,
K.-en a parti lapály szegélyhegysége, BK.-en a
Rudolf-tó melléki mélyedés, D.-en pedig a Tanga
nyika D.-i végétől a Nyassza-tóig húzódó vízvá
lasztó határolja. A D.-i K.-A. vagyis a KatangaNyassza felföld ismét a Nyassza-vidékre, a Loangomedencóre és a Katanga felföldre osztható. D.-A.
részei a D.-i Angolai felföld, a bur-, a matebeleés É.-rhodesiai felföld, a Kalahári-medence és a
D.-A.-i partvidék.Ezekben apaleozoikus üledékek
a túlnyomóak. A Kap-, a Dvika- és Bkka-rétegek
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egy része a fokföldi ránchegységgé gyűrődtek
össze; tőlük É.-ra a Karru-formáció lapos tábla
ként terül el és valószínűleg a Zámbéziig nyúlik el
Alacsony-A. tagozása. Alacsony-A.-t a mélye
dések és küszöbök egész rendszere foglalja el.
Ezek két nagy csoportba oszthatók: a Kongómedencére a maga szegély küszöbeivel és a Szu
dán és Szahara nagy területére, amely számtalan
medencéből, küszöbből és táblahegységből áll.
A Kongó-medence 300—400 m. magas mélyfóld,
amelyet a Lubilas-rétegek és nagy kiterjedésű
alluviális üledékek jellemeznek. A Kongó-me
dence ama szegélye, amely Nyangvetől a Kuango
Vilmos császárról elnevezett vízeséséig terjed, a
Lunda-plato, ettől Ny.-ra fekvő felföld pedig az
É.-i Angola-felföld. A Kongónjtúl kezdődik az alsó •
guineai ,küszöb, amely nagyobbára 7—900 m. ma
gas, de É.-i végében 1500—3000 m. magas platóvá
dagad és É. felé meredeken esik alá; ez a D. adamauai felföld. Ettől K. felé a dél-egyenlítői víz
választó-küszöb nyúlik ki és az Ubangi és Sári
között mint 600—800 m.-nyi magaslatok lánca a
középafrikai árokÉ.-i végéig húzódik el. A Kongómedence szegélyei régi, kristályos prekambrikus
maradékhegységnek tekinthető, amelyben dolo
mitok és mészkövek is találhatók. A D. adamauai
felföldön, valószínűleg a tercier-korszakban vul
káni kitörések fordulhattak elő, amelyek a többi
közt a Kamerun-hegyet is alkotják. A Szudán és
Szahara nagyobbára 2—500 m. magas vidék,
amelyben nagyszámmal vannak mélyedések és
küszöbök ós amelyen 6—900 m. magas felföldek,
ezeken egyes hegytömegek, sőt hegyláncok ós
ezeken ismét 2—3000 ni. magas hegycsúcsok
ülnek. Az arab küszöb a Vörös-tenger és Nílus
között az abesszíniai kristályos kőzettalapzat
nak folytatása 2000 méternél nagyobb izolált
hegycsúcsokkal. A Keleü-szudán-nubiai-szigettáblahegység magában foglalja egész Nubiát,
Szennárt és KordofáHt 4—600 m. magas, ó-kris
tályos kőzetekből áll, amelyeket helyenként afri
kai homokkő takar. Tőle Ny.-ra terül el a vadai
és darfuri sziget-táblahegység, amelyek síkságai
800—1000, hegyei pedig 1500 m.-nyi magasságot
érnek el; a Cad-Sari-medencéig nyúlik, magában
foglalja az izolált hegyekben gazdag Dar Rungát
és geológiai alkata ugyanolyan, mint a kelet-szudáni tábláé azzal a különbséggel, hogy Darfurban
vulkanikus hegyek lépnek előtérbe. A Pehér-Nilus
medencéje 350—400 m. magas, A.-i homokkő
ből álló és alluviális takaróval bíró medence. A lí
biai küszöb a kelet-szudáni és Darfur-vadai tábla
hegységből indul ki és az egészen ismeretlenBnnedi
nevű hegyvidékig továbbá Tibesztin- és a Tümmohegységen túl a Tuareg-felföldig nyúlik; ez utóbbi
D.-nek az Air és Adrar nevű hegyvidékkel,
Ny.-on pedig a Tuati mélyfölddel függ össze. A lí
biai küszöb nagyobbára 6—800 m. magas; azon
ban egyes hegycsúcsok Tibesztiben és a ,Tuaregfelföldön 2500—3000 m. magasságot érnek el. A
Pezzan-fensík a libiai küszöb és Tripolisz közt
5—700 m. magas platóként terül el. É.-on a ten
gerpart felé meredeken esik le; főképen kréta
rétegekből áll; szélein vulkáni kőzetek találhatók.
Ny.-on Ghadamesznél a Hammada el Homrában
végződik. A D.-orani plató az előbbitől Ny.-ra az
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Atlaszig terjed, 4—700 m. magas de a Tademaitplatóban eléri a 900 m.-t; ez utóbbi hirtelen eresz
kedik le a Tidikelt mélyedésig. K.-en a platót az
Igharghar-medence határolja, amelyen az Igharghar-vadi húzódik végig ós amely a sóitokban 34
m.-rel A.-nak vízzel nem borított legalacsonyabb
része. A Földközi-tengertől csak alacsony küszöb
választja el. Tercier és diluviális rétegek alkotják
a fenekót,amelyet újabban eolikus erőktől képezett
homok takar és e homok sok helyen hatalmas,
Ergnek nevezett buckaterületet alkot. A libiai mé
lyedés a Libiai pusztát és ennek oázisait foglalja
magában; kréta és tercier-rétegek alkotják tala
ját ; D.-i része ismeretlen. A közép- és nyugatszudáni tábla a D.-Adamauai-felföldtől ós a Sári
és Cad medencéjétől É.-ra az Atlanti-óceánig ter
jed; régi kristályos kőzetek alkotják a talapzatát,
amelyet helyenként nagy területeken A.-i ho
mokkő takar. Néhol egészen sík, néhol izolált
hegytömegek és szigethegyek ülnek rajta; a sík
részek 3 és 700 m. közt váltakoznak; a hegyek né
hol a 2000 nii-nyi magasságot is elérik. A Cadmedence óriási kiterjedésű, 3—400 m. magas sík
ság, amelynek szegélyeit nem mindenütt ismerjük.
A Hausszák földje és Air között terjed el a Tagama nevű teknőalakú völgy, amelyen át Ny. fe
lől a felső kréta és az eocén-korszakban egy ten
geröböl nyúlt fel a Cad-medencéig. Ez a Tagamavölgy szolgál átmenetül a Szudán és Szahara, to
vábbá a Cad-medence és a középső Niger vidéke
közt. A Ny.-i Szudán a maga szigethegyeivel alig
észrevehetően alakul át a Ny. szaharai táblává. Ez
utóbbi az előbbitől főképpen abban különbözik,
hogy számos lefolyásnélküli medencéje és teknő
alakú völgye van, amelyek néhol 120 m.-nél nem
magasabbak. Az egész Ny.-i Szaharát valószínű
leg mezozói és tercierképződmények alkotják,
amelyeket mindenütt homok és törmelék takar.
A f r i k a folyói és tavai.
(L. Afrika hegy- és vízrajzi térképét).

nélküli tó a Rikva. Ezek között a nagyobbaknak
területét és tengerszin fölötti magasságát a kö
vetkező kis tábla mutatja:
Viktoria-tó
...
Tanganyika-tó ..
Nyassza-tó
Rudolf-tó
Moero-tó... ... ...
Bangveolo-tó ...
Albert-tó..
Albert-Edward-tó

68,500 km'
35,100 .
26,500 <
10,250 .
5,250 '
5,100 «
4,500 .
3,900 .

1180
810
500
380
900
1150
660
965

m. tengerszin f. mag
«
.
.
«
•
•
•
«
•
»
. . .
•
.
.
,
•
•
.
•
•
•
«

A délafrikai medencében, melyet egykor egész
kiterjedésében víz fedett, csak a Ngami-Szoa-tó 8
néhány kisebbszerü sóstó van.
A csapadék eloszlásának megfelelőleg A.-nak
csaknem minden egyes nagyobb folyója az északi
és déli szélesség 15. fokai közé eső övön ered; ebben
az övben ered a Szenegál, Gambia, Niger, Binue,
Kongó, Kuanza és Kunene, melyek az Atlantióceánba öntik vizüket, itt van forrása az Indiaióceánba ömlő Zámbézinek, itt szedi össze vizét
a Földközi-tenger felé siető Nilus. Ezen az övön
kivül csak a délkeleten levő Draken-hegységből
és az északnyugati Atlasz-hegyláncból erednek
egyes nagyobb folyók; amott említésre méltó
az Oranje, mely az Atlanti-óceánba ömlik, emitt
számos rövid parti folyó, aminők a Medzserda,
Seliff, Muluja, Szeba, Tenszift és mások. A. nagy
folyóinak csak középfolyása hajózható, az alsó
rendesen nem. A kontinens ugyanis a parttól be
felé meredek fokozatokkal emelkedik, azért a kon
tinens belső vidékén eredő folyók a tengert csak
vizesésekkel érhetik ol, melyek a hajózást meg
nehezítik, sőt több helyt egészen meggátolják.
A Zámbézi 1630 km. hosszú, útjában 72 sellőt
és vízesést alkot; a Batoka fensík áttörésénél
750 m. magasban van a legnagyszerűbb víz
esése a Mozioatunya vagy Viktória-zuhatag s ezen
alól is számos sellő álljaútjátahajóknak. A Kuanza
folyó hatalmas vízesésben hull alá a meredek pár
kányhegységről, épp így erős sellőket, vízesése
ket alkot az Oranje s a legtöbb parti folyócska.
A Kongó és Ogove a vízesések, zuhatagok egész
sorát képezi a partszéli hegységet átszelő útjában.
Azonban Észak-A. folyói is több helyt képeznek
kisebb-nagyobb vízeséseket; így a Nilus Khartum városa alatt 6 sellőt képez, melyek a hajó
zást megnehezítik. A Niger felső folyásában Bammakó és Timbuktu közt hajózható, a Barrum mel
lett levő hajlástól kezdve Rabba-ig a medréből ki
álló sziklák hajózhatatlanná teszik, míg baloldali
mellékfolyója, aBinué az év nagy részén át a leg
jobb vizi útii szolgál Adamaua felé. A Szenegál és
Gambia is számos sellőt képez. A tropikus égöv
alatt eredő A.-i folyók a csapadék mennyiségé
nek megfelelőleg az esős évszakban erősen meg
áradnak, mint ez a Nílusról régóta ismeretes.
Az esős évszakban a Szaharán, Kalahári pusztán s
a többi sivatagon levő vadik is megtelnek, a száraz
évszakban a víz a vadikból eltűnik, egy része a
vízátbocsátó talajba szivárog; ennek köszönhető,
hogy e száraz vadik mentében örökzöld oázisok
vannak. Nevezetesebb vadik a Draa, Szarua, Mia
ós Igharghar a Szaharában.

A folyók és tavak A.-ban igen egyenetlenül
vannak eloszolva; vannak igen nagy területek,
melyeknek állandó folyóvizük nincsen, igy A.-nak
az egyenlítőtől északra fekvő nagy területén
csak néhány belföldi tó van. Az atlaszvidéki sós
tavakon (Schott) és az Egyiptomban levő Pajum-on
és a bagirmii Irolagunán kívül úgyszólván csak a
Cad-tó érdemel említést. A Cad nagykiterjedésű
mocsaras tó, alacsony vízálláskor 27000 km2
magas vízálláskor majdnem kétszer akkora; a
Sári táplálja, mélysége legfeljebb 5 méter, vize
lefolyástalan, de azért édes; ettől keletre esik a
sokkal kisebb Pitri, melybe a Batha ömlik. A Cadtól délre fokszik a Vogeltől felfedezett Tiburi mo
csár, mely az esős évszakban nagy kiterjedésű tóvá
növekszik. Abessziniában van a Cana-tó 1755 m.
a tengerszin felett, az Abai v. a Kék-Nílus folyik
ki belőle; a Vörös-tenger partja közelében az
Alalebad-tó vulkáni környezettel. Ezektől délre,
az egyenlítőhöz közelebb a Stefánia- és Rudolf-tó,
mindkettő lefolyástalan. Az Ukerevét vagy Viktória-Nyanzát, az Albert-Nyanzát és az Albert
Edward tavának vizét a Nilus vezeti le, a TanAfrika éghajlata.
ganyika, Bangveolo, Moero, Upemba, Kisszali,
A. a 370 20' ó-i s a 34° 51' d-i szélesség közt ter
Landsi, II. Lipót, Mantuba és még több tó ellen
ben a Kongó vizkömyékéhez tartozik. Lefolyás jedvén ki,három éghajlati övbe a forró, É.-iésD.-i
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mérsékelt övbe esik; a kontinens területének na
gyobb része, körülbelül */6-e a forró égöv alá esvén,
A. a legtropikusabb kontinens. Szudán a fold egyik
legmelegebb országa, itt a közepes hőmérséklet
30° C, sőt egyes helyeken még annál is több, az esős
évszak beállta előtt ápr. s máj.-ban 50° C. meleg
sem ritkaság, déltájban rendesen 37—40° C. mutat
a hőmérő. Az abesszíniai felföldön s az északi és
déli parton mérsékeltebb az égalj. Alexandriában
20° C, Kairóban 22° C. az évi középhőm érsek.
Fokvárosban 16"5° C. az évi középhőmérsók, Natalban (Pietermaritzburg) 17'5° C., de már Durbanban 19-8° C. A DNy-i part valamivel hűvösebb,
mint a K.-i, úgy hogy itt a pálmatenyészet csak a
16°-ig nyúlik le, a DK.-in ellenben 31V3° d. sz.-ig.
A hőmérséklet éjjelenkint rendkívül leszáll, a Sza
harában a 26° é. sz. s Dól-A.-ban 20° d. sz. alatt is
észleltek fagyot. A hőmérsékleti ingadozások annál
nagyobbak, minél távolabb megyünk az egyenlítő
től, vagy minél magasabbra emelkedünk, pl. Murzuk-ban a maximum -(-56° C. és a minimum
—2-5° C. s vannak helyek, hol az ingadozás eléri
a 60° C-t. A hőmérsék változásában ily nagy szél
sőségek csak A. belsejében fordulnak elő, a par
tokon a havi középmérséklet közt való ingadozás
igen csekély. Gabun-ban pl. a legmelegebb és leg
hidegebb hónap közt levő hőmérséklet-különbség
csak 2° C, Zanzibárban 3° C. De a hőmérsék a par
tokon sem egyforma, a K.-i parton ugyanazon
szélesség alatt a tengeráramlások következtében
nagyobb a hőmérsék, mint a Ny.-i parton. Leg
melegebb a Vörös-tenger partja, Masszauában az
évi középhőmérséklet 31"6° C. s júniusban 36-9°
C, januárban 25-5 C. a havi közópmérséklet, a
maximum 54—56° C.
Két nagy állandó barometrikus maximum ural
kodik A. körül, az egyik az Azor-szigetektől D.-re
a másik a Szt.-Ilona ós Tristan da Cunha szigetek
közt. Nyáron az Atlanti-óceánon a DK.-i ós EK.-i
passzátok uralkodnak. A Szaharán a DK.-i passzát
az alacsony légnyomás következtében az egyenlí
tőtől É.-ra DNy.-i irányt vesz fel, azért a Verde
foktól a Kongóig egész nyáron a DNy.-i szél az
uralkodó. Télen a Szaharán van a légnyomás
maximuma, az ÉK.-i passzát lejő a szélcsend
övébe; D.-A. Ny.-i partján ekkor DNy.-i szelek
járnak. A K.-i parton nyáron az Indiai-óceánban
levő maximumból a Mauricius és Szt.-Pál szigete
közt É.-A. felé mozog a levegő mint DK.-i paszszát. A Vörös-tengeren nyáron gyenge K.-i
szelek uralkodnak. Télen Ázsiában van a maxi
mum, azért a Mozambik parttól az ÉK.-i muszszon, D.-re pedig a K. passzát uralkodnak. A
musszonok járásában márciusban illetőleg, no
vemberben áll be a változás. Zanzibárban az ÉK.-i
musszon rendesen dec.-ben áll be, a DNy.-i pedig
ápr. elején kezdődik s jul.-ban és aug.-ban teljesen
megszűnik, tehát az ÉK.-i musszon hét, a DNy.
három hónapig uralkodik, a többi idő alatt szél
csend van. Szenegambiában és a Sierra Leona
parton az ÉK.-i szelek télen és általában reggel
igen hidegek, tavasszal és délben nagyon forrók;
Szenegambia belsejében egy évnegyedig folyton
csak száraz, meleg szelek járnak; Felső-Guineában
harmattan a nevök. D.-A.-ban a 25°—18° K.-i
hosszúság alatt találkozik a K.-i szél a Ny.-ival.

A Nilus felső részén D.-i szelek fújdogálnak; a
Cad-tó mellett DNy.-i, DK.-i és ÉK.-i irányú sze
lek a leggyakoriabbak. A K.-i A.-i szigeteken
ápr.—nov. DK.-i passzát uralkodik, Madagaszká
ron pedig dec.—márc.-ig ÉK.-i musszon. A vészt
hozó orkánok (ciklonok) a Seychelles és Mauricius
szigetek közt támadnak, főleg febr. és márc. hóban
s Ny.-DNy. felé haladva a 20° szélesség alatt D.-i
irányt vesznek s a 30° d. sz. alatt teljesen meg
szűnnek.
Ha a Supantól felállított beosztást elfogadjuk,
— amely szerint vannak esőben gazdag vidékek
(több mint 1000 mm.-nyi csapadékkal), olyanok,
amelyeket mérsékelt mennyiségű (250—1000mm.)
csapadék ér és végül esőben szegény (kevesebb
250 mm.) vidékek: eltekintve egyes kisebb esőben
gazdag v. esőben szegény szigetektől van A.-ban
két ssőben gazdag, két szegény és két mérsékelten
gazdag vidék. Ezek: 1. az Atlasz vidéke mérsé
kelt mennyiségű csapadékkal, 2. a Szahara eső
ben szegény, 3. a trópusi vidék mérsékelt ruenynyiségű csapadékkal, amely magában foglalja a
Szudán É.-i felét a Szenegáltól a Vörös-tengerig
— kivéve az Abesszíniai fenslkot, de belefoglalva
a Rudolf-tó melléki mélyedóst, továbbá a K.-A.-i
felföld belsejét a Victoria-Nyanza medencével és
a Katanga-Nyassza-f elf ölddel együtt, meg a parti
síkság nagy részét. A Zámbézin túl ez a mérsé
kelt csapadékkal rendelkező vidék kiszélesedik,
magában foglalja D.-A. egész K.-i felét, a Kalahári
egy darabját, az É.-i és DNy.-i rész kivételével,
átcsap az Angola-felföld DNy.-i részéről az alsóguineai lépcsőre egészen a Kongóig. 4. D.-A.
esőben szegény vidéke, amely magában foglalja
a Namibót, a Kis- és Nagy-Namák földjét és a
D.-i Kalahárit, továbbá 5. a Szomáliák partvidé
két. 6. az esőben gazdag trópusi vidék, amely
Gambiától F.-Guineára, az egész D.-i Szudánra,
a Kongóig nyúló A.-Guineára, az egész Kongó
medencére, a Katanga-Nyassza-felíoldre, a K.-A.-ai
tóvidékre és a Közép-A. felföld K.-i szélére terjed
ki. Esőben gazdag szigetek a földrész K.-i felében
gyakoriak, ilyen Natal, a Matabele-felföld, az árok
vidék magas hegyei, mindenekelőtt pedig az Abeszsziniai-felfóld és az Abiad-medence mocsaras része.
Ezen esőben gazdag trópusi vidéken belül a leg
több esőt, 1500 mm.-nél többet kap a Kongó-me
dence, a felsőguineai és a Kongóig terjedő alsóguineai küszöb. Az Atlasz vidékén a csapadék télen
át hó alakjában éri a földet; Abessziniában csak
a 2500 ra.-nél magasabban fekvő helyeken esik
hó, örökös hó takarja a legmagasabb hegycsúcso
kat, a Keniát, Kilimandzsárót és a Ruvenzorit; a
Namak földjén, a damarák országában és a Fok
föld belsejében is máj.-tói aug.-ig nem ritka a
fagy és havazás.
A f r i k a növényzete.

A. növényvilágában megkülönböztethető a tró
pusi zóna, a íbkföldi, a magashegyvidéki flóra,
a szaharavidéki és az atlaszvidéki növényzet.
A trópusi zónát, amely a Szudán D.-i részétől a
Kalaháriig terjed, a szavannák és az őserdők jel
lemzik; az utóbbiak, amennyiben az ember ki
nem irtotta, ott fordulnak elő, ahol az esőben gaz
dag vidékek vannak. Ahol az ember az őserdőt
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irtotta, fordulnak elö a parkszerű vidékek. A sza
vannák folyói mentén vannak az ú. n. galériaerdők. A trópusi erdőt jellemző fák a baobab, a
majomkenyérfa és az Adansonia digitata, amely
különösen nagy területeket foglal el, de az ős
erdőkből hiányzik, továbbá a Kola-diófa (Sterculia
acuminata), a Kigelia, a Khaya senegalensis, a
Tamariszkuszfák és a Picus Sycomorus. A pálma
fák közül előfordulnak és néhol egész sűrű erdő
ket alkotnak a dumpálma, a deleb- és az olaj
pálma. Az importált kókuszpálma leginkább csak
a partvidékeken található. A trópusi őserdőkben
gyakoriak a Pandamisok és a hatalmas Eriodendron anfractuosum. A fanemű euphorbiaoeákon
kívül sajátságos képet adnak az őserdők egyes
részeinek a vajfák és jó épületfát szolgáltató
ébenfák. Jellemzők a folyók torkolatainál előfor
duló mangrovefák, továbbá a nagy obbára importált
Musak (paradisiaca és sapientium), az Arachis
hypogaea, a jamsz, maniok, batata és különféle
kölesneműek. A hegyek lejtőin az Briaceák, Ole
anderek ós Proteaceák, a szárazabb vidékeken a
tüskés bokrok és az akácok uralkodnak. A sza
vannákat kemény szálú és nagy magasságra növő
füvek takarják. A folyókban itt-ott sajátságos
nád- és a papyrus-növónyek oly sűrűn nőnek, hogy
a víz folyását is megakasztják. A trópusi zónából
a fokföldi flórához átmenetül a kalahári szolgál,
amelynek legjellemzőbb növénye a Welwitschia
mirabilis és amelyen az esők után kifejlődő sűrű
gyep között az Aloe dichotoma, a Cucumis caffer
és számos tüskés bokor (Acacia denitens, A. giraffae) nő. A fokföldi flóra is több csoportra oszlik,
amelyek között a Karru-vidók a legkiterjedtebb.
A Karru-vidék a Kalaháritól a parti terraszokig
ér; DK.-en hozzácsatlakozik a natali flóra, amely,
mivel pálmái (Phoenix reclinata) is vannak, a
trópusi zónához számítható. A Pokföld legdélibb
részén az Algoa- és Mossel-öböl közt erdős vidék,
a Mossel-öböl és Oliphant közt pedig bokros rét
vidék terül el számos örökzöld és virágokban bő
velkedő növényekkel. A fokföldi flórát a Karruvidéken jellemzik az Acacia horrida, az Buphorbiaceák, amelyek néhol 15 m. magasra is meg
nőnek, az Aloek, a Mesembryanthemumok és
számtalan hagymás növény (Liliaceák, Orchideák).
Szavannák itt nincsenek. A folyókban sajátságos
sás, a Prionum nő. A fentemlltett erdős vidékre
jellemzők az olajfák, a Podocarpus Thunbergii,
aeiprusok(Widringtonia), aLeucodendronok, Oreodaphnek, a Protea grandifloria, a Brabejum stb.
A kúszónövények az erdőkben hiányzanak. A K.A.-i magas hegyi flóra sokban emlékeztet az euró
pai növényzetre. Néhány e flórát jellemző növény
a Kosszofa (Brayera anthelmintica) és a Gibarra
(Rhynchopetalum), továbbá az Brica arborea
és alacsonyabb helyeken a Podocarpus ós Jumiperus procera. Az erdőhatár a K.-i részeken
magasabban fekszik mint Ny.-on; a Kamerun
csúcson 2000, a Kilimandzsárón pedig 3000 m.
magasságban van. A Szahara természetesen nö
vényekben nagyon szegény; jobbára csak a vadikban és az oázisokon található. Az előbbiek
ben leginkább füvek (Pennisetum, Aristida pungens) és levólnélküli bokrok (Retama, Calligonum,
Ephedra) fordulnak elő. Az É.-i részeken járul
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ezekhez a halfafű, D.-en pedig mintegy átmene
tül, Szudán felé, mimózák és akácfák. Nubiában
az Acacia arabican kivül még tamariszkuszok és
egy törpe pálma (Hyphaena Argun), a tripoliszi
parton pedig a Chamaerops humilis látható. Az
oázisokban az oly nagy fontosságú datolyapálmán
kivül köles, dinnye- és ugorkafólók teremnek.
A Szahara hegységeinek flórája olyan mint az
Atlasz vidékéé és a Barka-fensíkó. Az Atlasz
vidék egyes hegyláncai közt, különösen Algériá
ban sós mocsarakkal megrakott magas fensíkok
terülnek el, amelyek flóráját a halfafű jellemzi.
A hegyláncokon a növényzet a magasság szerint
alakul. 1200 m. magasságig örökzöld növények,
főképen a Chamaerops humilis takarják a hegyek
lejtőit, 1500 m. magasságig a Koniferák ural
kodnak, 2200 m.-ig pedig a cédrusok; ezek fölé
sorakoznak a bokrok, gyepes helyek és végül a
mohák. A szigetek flórája azon vidékéhez hason
lít, amelynek közelében feküsznek. A Seychellesszigeteket a hatalmas Seychelles-dió jellemzi, Zanzibárt a szegfűszeg, a Kanári-, Madeira- és Azorszigeteken jobbára D.-európai növényzet, Mada
gaszkáron pedig sok oly növény van, amelyek
Ázsiára emlékeztetnek. A kereskedelmi és táplá
lékul szolgáló növények jobbára más földrészek
ről származnak. A legfontosabb a Nílustól a Fokföldig mindenfelé található köles a maga válfajai
val: Páni cum distichum,Holcussorghum ésEleusinevel; a datolyapálma, amelynek termelését a
franciák artézi kutak fúrásával mozdítják elő.
Kiviteli cikkül és táplálékul szolgál az olajat adó
földi dió (Arachis hypogaea); a különféle bab-,
borsó-, dinnye- és tökfélék, valamint a jamszgyökér talán szintén A.-i eredetűek. A maniok,
kukorica ós dohány Amerikából, búza, árpa és
különféle gyümölcsfélék Európából, banána és
kókuszpálma Ázsiából valók. Pontos kereskedelmi
növények az olajpálma, szezám olaj, a kaucsuk, a
kopalmézga, a baobabhéja, az ébenfa ós a koladió.
A trópusi ültetvényeken sok dohányt, kávét,
kakaót, vaníliát stb. termelnek; pamutot, bár sok
helyen ültetik, csak Egyiptomból exportálnak ; a
rizstermelés is mindig jobban és jobban terjed.
Említésre méltó még a szegfiiszeg Zanzibar, Mafla
ós Pemba-szigeteken. V. ö.: Ihonner, Die Blütenpflanzen Afrikas (Berlin 1908); Engler A., Die
Pflanzenwelt Afrikas, 2. k. (Leipz. 1908).
A f r i k a állatvilága.

Wallace zoogeograflai felosztása szerint A. rész
ben a palearktikus, részben az etiópiai régióhoz
tartozik. Az olőbbi magában foglalja a földrész
É.-i részét körülbelül a rák-térítőig, a második
a többi A.-t és a következő alregiókra oszlik.
1. K.-A. ós a Szudán, 2. Ny.-A., 3. D.-A és 4
Madagaszkár. Az etiópiai régiót az emlősök nagy
száma ós bizonyos palearktikus családoknak (med
ve, szarvas, vakondok stb.) hiánya jellemzi, K.-A.
ós a Szudánhoz tartozik nemcsak a trópusi K.-A.
legnagyobb része, hanem az Atlanti-óceánnak a
bak-térítő és Kongó közti része is. Jelentéke
nyebb állatai az oroszlán, a fekete párduc, leo
párd, hiúz, cibetmacska, hiéna, zebra, vadszamár,
zsiráf, különféle antilop, bivaly, vizi ló, orrszarvú,
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elefánt, krokodilus, natáli piton, a struc. Abeszsziniára jellemző a majmok közül a sörényes
pávián (Theropithecus), az antilópok közül a Neotragus és a gyíkok közül a Pistorus. Hasonló a
Szudán állatvilága; itt különösen a vastagbőrűek
vannak nagy számmal képviselve; hozzájuk já
rulnak az E.-i steppékből áthúzódó sakálok, rókák
és többféle hiéna. A folyók mentét számos vizi
madár népesiti be: Íbiszek, flamingók, pelikánok,
darvak, gémek, gólyák, libák, kacsák, tov. sasok
és héjják. A Szudánban élnek foghíjasok is, mint a
földi malac (Orycteropus aethiopiciis) és a Phatages Temmincki. A majmok közül a páviánok, az
őserdőkben pedig a csimpánzok élnek itt; az alsóbb
rendű állatok közül megemlítendó'k még a ter
meszek és a Tanganyikától D.-re a kártékony
cecelégy. A Zámbézi és különösen Ny. felé a
fauna szegényebb lesz, a középső ós alsó Zám
bézi mentén találni még antilop-nyajakat; vadban
azonban csak az a rész gazdag még, amely a
Sire és Zámbézi közt terül el; e részben él még
a gnú. A Ny.-A.-i alrégió, azaz a Niger, Sári,
Kongó és többi, a guineai parton torkoló folyók
menti erdőségek állatokban aránylag szegények.
Csak kevés, egyenesen ezt a régiót jellemző állat
van; ilyen mindenekelőtt a gorilla és a K.-en
ritkább csimpánz, néhány félmajom, repülő móku
sok, törpe mósuszállatok, a törpe antilop, néhány
madárfaj, mint a szövőmadarak ós szürke papa
gájok, amelyeknek rokonai az indiai faunákhoz
tartoznak. Napokig lehet e forró és nedves leve
gőjű erdőkben járni, anélkül, hogy néhány madá
ron és számos kellemetlenkedő rovaron (nioszkitón, termeszen, egyéb hangyán) kivül nagyobb
állattal találkoznánk. A folyókban a krokodilusok és vizi lovak gyakoriak; teknősbékák és
kisebb mérges kígyók szintén találhatók. Az
elefánt és bivaly azonban lassanként egészen kiszoiul. A D.-A,.-ai alrégió, amely a Whaleöböltől a Kalahári É.-i szélén a Limpopóig és az Indiaióceán partján egészen Mozambikig nyúlik föl,
állatokban már gazdagabb. Egykoron ez volt a
leghálásabb vadászterület; antilópok, gazellák,
zebrák, quaggák, elefántok, orrszarvúak, vízi
lovak, bivalyok, zsiráffok nagy mennyiségben
legelésztek a füves térségeken; azonban az em
berek terjeszkedésével az állatok száma folytono
san fogy és néhány faj már teljesen ki van irtva.
Az oroszlán már csaknem teljesen eltűnt; leopardok, hiénák és sakálok gyakoriak. A madárvilág
azonban még mindig gazdag; itt él többféle szö
vőmadár, különböző madár és sok szalonkaféle,
és a törvény által is védett kigyópusztító lábas
keselyű (Serpentarius secretarius Lath.). A rova
rok közül itt is előfordulnak a sáska, a termesz és a
cecelégy. A madagaszkári alregiót, mely Madagasz
kárt, Koamori-, Mascarenas- és Seyehelles-szigeteket foglalja magában, az jellemzi, hogy faunája,
miként flórája átmenetet alkot a maláji-szigetek
és Ausztrália faunájához. A. nagy emlősei telje
sen hiányoznak ; ehelyett gyakoriak a félmajmok
és a rovarevök. A kisebb emlősök különböznek
az A.-iaktól. A sajátságos véznaujjú maki (a Chiromys) átmeneti alak a ragadozók, rovarevők
és félmajmok közt. A kígyók és gyíkok a K.ázsiai fajokhoz, a rovarok pedig a Ny.-A.-iak-
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hoz hasonlítanak. Madagaszkárban maradtak
fenn nyomai a dodonak (Didus ineptus), a Pezophaps solitariusnak és az Aepyornis maxiumsnak (Marco Polo Ruk madarának). A palearktikus régió magában foglalja az Atlasz vidékét,
a Szahara É.-i részét, Tripoliszt, a Barkát és
Egyiptomot. A Szaharában az állatvilág is sze
gényes; hiénákat, sakálokat, kis mérges kígyó
kat, gyíkokat, bogarakat és hangyákat minden
felé találni; antilópok gyakran legelésznek a
vadikban; az oroszlánt és párducot már csak
D.-en lehet látni; az Atlasz-vidéken ki van irtva.
Az Atlasz-vidéken a magasabb völgyekben él egy
mufflon-faj, egyébként csak héjákat és sasokat
láthatni. Az E.-A.-i vidékeken élnek ezenkívül
medvék, szarvasok, kecskék és juhok, továbbá a
magot (Macacus inuus h.), amely a gibraltári
sziklákon is megmaradt és a borz. A házi álla
tok nagyobbára importált állatok, a szamarat, a
macskát és talán a kutyát kivéve. A legértéke
sebb házi állatok az egypúpú teve, amely D. felé
a Szudánig található, a ló, amely szintén csak aa
É.-i ós D.-i részeken tenyészik jól, továbbá a ser
tés, a juh, a kecske, a szarvasmarha ós az ösz
vér. Tyúkokat mindenütt találni, a míveltebb né
peknél galambokat, ludakat és kacsákat is. Nagy
hasznot hajt a strucc, amelyet a Fokföldön és
újabban Egyiptomban is mesterségesen tenyész
tenek. V. ö.: Etiópiai régió és Palearktikus régió
címszavakkal.
Afrika népei.
(L. Afrika néprajzi térképét és az Afrikai uépfajok kép
mellékletet.)

A.-ban a népek vándorlásának és eltolódásának
sehol sincsenek nagyobb akadályai, még a sivata
gok sem bizonyultak a vándorlás áthághatatlankorlátjának. Ezért is A.-ban kétségtelenül nagy
vándorlások mentek végbe, de ezekről pontos tu
domásunk nincs. Legrégibb lakosoknak tartják a
hottentottákat, busmannokat és a A. őserdőiben
barangoló törpe népeket. Mindezeket mostam lakó
helyeikre a négerek szorították. Vájjon a négerek
A. autochton lakói-e, sokan kétségbe vonják; két
ségtelenül bevándorolt népek azonban a hamita és
sémita népek, akik sok helyen a négerekkel össze
vegyülvén, keverék néptörzseket alkottak. A hamiták és sémitákon kivül bevándoroltak az euró
pai indogermánok és a Madagaszkáron letelepedett
malájok. A hottentották és busmannok D.-A.-ba
szorultak a d. sz. 19°-ától D.-re. Az előbbiek, akiket
koi-khoin-nak is hívnak, három törzsre oszlanak:
a nama-, griqua- és korana-törzsre; ez utóbbi
mutat legnagyobb hasonlatosságot a vadásznép
pel, a busmannokkal vagyis szánokkal, akik a
Kalahári legjárhatatlanabb részeire szorultak.
Gyönge, elcsenevészedett testalkatuk valószínűvé
teszi, hogy rokonaik az őserdőkben elszórtan élő
törpe törzseknek, aminők az obongók, az akkák
vagyis tiki-tiki-k, dobok stb. s akik ritkán lesznek
1V3 m.-nél magasabbak. A négereket bantu- és
szudán-négerekre osztják, köztük inkább csak
nyelvi különbségek vannak. Az előbbiekhez sorol
ják a D. és K.-A.-ban a Nilus forrásáig lakó
törzseket, amelyek közt a kiválóbbak a harcias
zuluk, a velők szomszédos becsuánákat, a sémita
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vérrel némileg keveredett szuahélikét, a kongómelléki számos néptörzset, a mpongvékat és a
K.-ről bevándorolt és a Gabun mellékén megtele
pedett fanokat. A Szudán-négerek főképen a Sze
negál mellékén és a Szudánban élnek; nagyobb
törzseik a volofok a Szenegál és Niger közt, a
kru-négerek a Bors-parton, amandingók, a szonohai-k, hausszák a Niger és Binua mentén, a kotok
Bagirmiban és Dar-Furban és az asantik. A hamiták és négerek keveredéséből keletkeztek a nubiai népek, akik egy Ny.-i nagy törzsre, a fulláh-kra
és egy K.-ire, a nubiaiakra oszlanak, köztük is
inkább csak nyelvi különbségek vannak. A nubiai
néptörzshöz tartoznak a tulaj donképeni nubiaiak,
akik a Nilus völgyének Asszuántól Vádi Halfáig
terjedő részében élnek, hozzájuk sorolják még a
monbuttokat az Üelletől D.-re, a nyam-nyamokat
és az Albert-tótól ÉK.-re lakó vadász sulikat. A
hamito-semita néptörzsekhez számítják a Nilus
völgyében élő keresztény koptokat és mohammedánus fellah-kat, a berbereket az Atlasz-vidékén,
a tuaregeket a Szahara oázisaiban, az arabokat,
akik É. ós K.-A.-ban elszórtan nagy számmal
élnek, az arabok közt letelepedett zsidókat, az
Abesszínia É.-i,részén lakó bedzsá-kat, abogosz-okat
Masszauától ÉNy.-ra, az ezektől DNy.-ra levő
szoho-kat, az agan-törzset a Takarra forrásvidé
kén, a danakil-törzset a Vörös-tenger mentén, a
gallákat Abesszínia ós a nagy tavak közt, a Szo
máliákat a róluk elnevezett félszigeten, végül a
tulajdonképeni abessziniaiakat. A maláji fajt Ma
dagaszkár szigetén a hovákképviselik, mig ugyan
ott a szakalavák a bantu-négerekhez tartoznak.
Az indo-germánok száma folytonosan növekszik;
legnagyobb csoportokban a mérsékelt égöv alá
tartozó részeken, különösen Algériában és D.-A.ban élnek; kisebb számban azonban a tenger
part mentén mindenütt találhatók. Nyelvre és
szokásokra nézve az egyes törzsek közt igen nagy
különbségek vannak, bár egyes szokások és hajla
mok a néger néptörzsek között majdnem mindenütt
fel voltak találhatók; igen elterjedt köztük a
tetoválás, a fogak kitörése, illetőleg megráspolyozása, az ajak, orr- és fülcimpák átfúrása, kéz- és
lábperecek használata, az üveggyöngyök, szeszes
italok és a tánc kedvelése. A négerek csaknem
mindenütt kunyhókban élnek, amelyeket külön
féleképen formálnak, nagyobbára szalmából vagy
agyagból készítenek, de amelyek sehol kényelmet
nem nyújtanak. Háziszereik mindenfelé nagyon
primitívek voltak, a vas feldolgozása azonban
nagyon elterjedt köztük. Nagyobbára mindenütt
a többnejűség uralkodott; a nőt rabszolgául néz
ték. Vallás tekintetében mindenütt fetisimádók
voltak, szóval a kultúra igen alacsony fokán állot
tak. A rabszolgakereskedés, amely egykoron anynyira megtizedelte a négereket, most már szünőben van. A négerek mindig hajlandóbbak voltak
a mohammedánus vallás felvételére; a keresztény
hittérítők munkássága csak azóta hatásosabb,
amióta az európai befolyás terjed és intenzivebbé
lesz. A lakosok számát jobbára csak kombináció,
csak becslés útján lehet megállapítani; egész A.
lakóinak számát 168—200 millióra becsülik. Ha
már az abszolút számot nehéz megállapítani, annál
nehezebb a relativ szám megállapítása. Supan tett
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erre nézve kalkulációkat. Szerinte B.-A.-ban egy
km2-re esik 7 lak. (Tuniszban 13, Tripoliszban 1),
a Szaharában 0-9, az É.-i trópusi zónában 10 (KözépSzudánban 18, ÉK.-i A.-ban 7), a D.-i trópusi zóná
ban 4 (Angolában 9, Német DNy.-i A.-ban 0'2), a
mérsékelt égöv alá eső D.-A.-ban3, egész A.-ban 5.
Afrika államai.
(L. Afrika politikai térképét s Északnyugat-Afrika és üélafrika térképeit.)

Egyiptom és Karthágó voltak A. legrégibb kon
szolidált államai. Mindkettőnek a rómaiak vetet
tek véget, akiknek örököseivé a bizánciak lettek.
Bizánc uralmát a VII. sz.-ban az arabok és ezekét
a XVI. sz. elején a törökök döntötték meg. A ke
resztény államok közül egyedül Abesszínia rnaiadt
meg. Mohammedánus befolyás következtében az
Ukereve környékén a gallák közt, a nagy Kittara
birodalom keletkezett, amely Ugandára és Unyoróra oszlott föl. A tulajdonképeni négerek közt
nem igen keletkezett nagyobb ország és ami ke
letkezett, csakhamar ismét föloszlott. Ugyancsak
mohammedánus négerek alkottak a Szudánban
néhány hosszabb ideig fennálló országot, aminők
voltak: Asanti, Dánomé, Bornu, Bagirmi, Vadai,
Zanzibár stb. Ámde amióta Stanley létrehozta a
Kongo-államot (1. o.) és Lüderitz német kereskedő
megszerezte Angra Pequenát, az európai államok
megkezdték a gyarmatok megszerzését és meg
levő gyarmataik kibővítését. 1884. a német biro
dalom védelmébe vette Lüderitz földjét és Togót;
az előbbiből lett DNy.-A. 1885. Anglia kiterjesztetteprotektorátusátPondo-földre, aNiger környé
kére és Brit-Becsuánát annektálta; Olaszország
megszállotta Masszauát, Beilult és Gubbit; Német
ország megalakította a Német K.-A.-i társaságot
és Franciaország kiterjesztette protektorátusát
Madagaszkárra.1886. Anglia megszállotta Szokotra
szigetét. 1887. Franciaország kiterjesztette pro
tektorátusát a felső Niger mellékére, az angolok
elfoglalják a zuluk országát és a zanzibári szultán
elismeri az angol fenhatóságot. 1888. megalakul
a német K.-A.-i gyarmat és Anglia kiterjeszti ha
talmát a Zámbézi középső részeire. 1889. Francia
ország kiterjeszti hatalmát Kongóra; Németország
pedig K.-A.-i birtokának határait, 1890. Német
ország 4 millió márkáért megveszi a zanzibári
szultán birtokait, Anglia kiterjeszti protektorátu
sát a Nyassza-fóldre, Franciaország pedig birtokba
veszi az Elefántcsont-partot és megszállja Dahomót, végül elfoglalja Szt.-Pál- és Amsterdam-szige
teket. 1894. a franciák megszállják Tombuktut;
a britek megalkotják Rhodeziát. 1896. a franciák
Madagaszkárt gyarmatukká teszik; Menelik nyegus
az aduai győzelmével biztosítja országa független
ségét. 1899. Francia-, Német- ós Angolország
felosztják maguk közt az egész Ny.-i Szudánt.
1902. Anglia annektálja a két búr köztársaságot,
Transzvált és Oranjet. Mindezen hódításoknak ós
térfoglalásoknak következménye volt, hogy egész
A. Marokkó, Abesszínia és az É.-amerikai huma
nizmustól megalkotott Libéria kivételével európai
birtokká lett. 1910. jun. 1. pedig megalakult a
dól-A.-i angol gyarmatokból tömörült«Délafrikai
Egyesület)). Az egyes országok és gyarmatbirto
kok állapotát az alanti táblázat mutatja:
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Országok ü l . gyarmatok
neve
I. Benszülött államok:
Marokkó
..
A b e s s z í n i a _. —
L i b é r i a . . . ._

-

II. Európai birtokok:
Algéria...
F r a n c i a K o n g ó é s Cadkörnyék
— ...
Madagaszkár
M a y o t t e és a K o m o r i - s z i g e t e k
R é u n i o n ...
- — —
Francia Szomáli-part
— —
F r a n c i a Ny .-Afrika és a
Szahara, amelynek részei:
a) S z e n e g á l . . . — — — —
t) F r a n c i a G u i n e a . . . _ —
c) E l e f á n t c s o n t - p a r t — —.
d) Datiome
-e) F e l s ő - S z e n e g a l és N i g e r
Tunisz —
—
—
Sz. Pál és Üj-Amsterdam
Kerguelen-sziget — ... —
A Szahara
Francia birtok
A s c e n s i o n ._
Brit K.-Afrika; r é s z e i :
a) K.-Afrikai p r o t e k t o r á t u s
b) U g a n d a
«
c) Z a n z i b á r
«
Mauricius
... ...
Nyassza-föld p r o t e k t o r á t u s . . .
Becsuana-föld
«
—
Rhodezia — — — ... — —
St. Heléna... Seychelles-szigetek
Szomali-föld p r o t e k t o r á t u s —
Bazuto-föld— . . . —
—
Szvazi-föld —
D -Afrikai-egyesület; ennek
részei:
a) Cape of Good Hope ...
i>) N a t a l ... . . .
c) T r a n s z v á l
. . . ...
d) O r a n j e - k ő z t á r s a s á g
N y .-Afrika; e n n e k r é s z e i :
a) É . - N i g é r i a
i) D.-Nigeria
c) A r a n y p a r t
— —
d) G a m b i a —
—
e) S i e r r a L e o n e
. . . ...
T r i s t a n de Curha... ...
Angol birtok
Togo
Kamerun
—
—
Német-DNy.-Afrika
Német-DK.-Afrika
_
Német birtok
Madeira
_.
Verde-foki s z i g e t e k
Guinea — —
Sao T h o m é
Principe
Angola
Mozambik _. ..
Portugál birtok
Marokkói katona állomások
Rio d e Oro
_
K a n á r i - s z i g e t e k . . . . . . . . . ...
F e r n a n d o Po — ...
Annobom
— ...
Rio Muni . . .
Spanyol birtok
Eritrea
Szomali-part
_
Olasz b i r t o k
Egyiptom
..
Tripolisz és B a r k a
Török birtok
Belga-Kongó
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beosztása.
Terület
km-ben
439,240
560,000
85,350

Lakóinak
száma
5.000,000
9-11.000,000

/ 1.500.000 \ 2.100,000

890,000

5.231,850(1906)

1.762,000
592,100
1,978
1,980
21,000
1.737,400

10.000,000
2.706,661(1908)
97,640(1898)
177,677(1907)
180,000
9.105,000

23,500
275,100
310,700
169,500
958,600
167,400
73
3,414
5.037,400
10.214,700

1.139,889(1908)
1.550,000
1.000,000
655,000
5.500,000
2.000,000

790,000
35.238,717
130

458,673
578,800
2,640
2,121
106,134
712,200
1.116,931
122
386
176,000
26,658
16,892

4.038,000
3.520,000
176,000
373,336(1901)
1.000,000
133,000
1.606,000
3,558(1908)
21,982(1908)
300,000
348,626(1904)
85,491

712.200
91,607
304,913
130,510

2.409,804(19041
1.206,386(1908)
1.057,275(1904)
387,315(1904)

664,000
200,100
308,870
9,373
77,700
116

7.164,751(1908)
13.000,000
1.486,000
160,000
76,665(1901)
70

5.685,300
87,200
493,600
830,960
941,100

38.584,389
1.000,000
3.000,000
120,000
10.000,000

2.352,860
815
3,851
37,000
929
151
1.315,460
768,740

14.120,000
ÍÖO^*"**)'
147,424(1900)
200,000
37,776(1900)
4,327(1900)
4.180,000
3.120,000

2.126,945
35
188,600
7,273
1,998
17
25,600

7.838,101
11.000
130,000
358,564(1900)

223,523
247,300
181,293

22,000
140,000
661,564
450,000
400,000

488,593
994,300
1.033,400

850.000
11.139,978(1907)
1.000,000

2.027,700
2.252,780

12.139,978
20.000.000
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A kormáDyzás módját 1. az illető országok és
gyarmatok neveinél.
Forgalom é s k e r e s k e d é s .
A.-nak a világkereskedelemben az összes föld
részek között még a közelmúltban is a legjelen
téktelenebb szerep jutott. Amióta azonban az
európaiak A.-t mindjobban ellepik, a forgalom
gyors tempóban emelkedik. A legfontosabb árú
cikkek, amelyek A.-ból kikerülnek, a pálmaolaj,
pálmaolajmag (főképen a Ny.-i partokról), kopra,
kókuszdióolaj, kaucsuk, elefántcsont, kávé, mézgák, structollak, gyémánt és arany (ez utóbbi 3
főképen D.-Afrikából), szegfűszeg (Zanzibárból),
festék és egyéb fák, gyapjú és pamut (Egyiptom,
Pokföld és Algériából), gabona (Egyiptom és Al
gériából), cukor (Mauricius, Reunion és Natalból),
gabona és szarvasmarha (Marokkóból). A rab
szolgakereskedés a tengereken az európaiak fára
dozása következtében csaknem teljesen megszűnt;
még csak az egyes négertörzsek közt maradt
fenn. Az európai birtokok növekedésével gyara
podtak az A.-ba vezető gőzhajójáratok, megélén
kültek a hajózható folyók és gyors tempóban tágul
a vasúti hálózat. Legsűrűbben keresik föl termé
szetesen a Földközi-tenger melléki kikötőket;
Alexandria, Port- Szaid és Szuez kikötőiben osztr.magyar, angol, francia, német, olasz és egyiptomi
hajók fordulnak meg. Tunisz, Tripolisz ós Algéria
kikötői leginkább franc, és ol. hajójáratok útján
vannak Európával összeköttetésben. Az ang.UnionCastle-Line St. Helénára, Cape-Townba, Port Elisabethbe, East Londonba, Natalba,Delagoa-öbölbe és
a K.-i portugál birtokokra járatja hajóit; a Bri
tish and African Steam Navigation Company és
az African Steamship Company Londonból és
Hamburgból A. Ny.-i partjain fekvő kikötőkbe,
míg a K.-i partokra a British India Steam Navi
gation Company hajói járnak. A portugál Empresa
National de Navegacao rendes postahajókat járat
a portugál Ny.-i kikötőkbe, az Empresa Insulana
pedig az Azorokra. A francia Messageries maritimes és a Compagme Havraise hajói Zanzibárt,
Madagaszkárt, Reuniont, Mauriciust és a Seychelles-szigeteket keresik föl. Bordeauxt és Marseillet két hajóstársaság vonalai kötik össze Szenegambiával,Preetownnalés Kongóval. A Kongó
hoz Anversből belga hajók is járnak meg
szabott időben. A német Woermann-vonal a
Loandától D.-re Capetownig található kikötőket
köti össze Hamburggal. Az Aden és Dúrban közt
fekvő kikötőket a Néniét K.-afrikai hajóstársaság
keresi föl. Az «Atlas» hajói pedig Marokkó és
Hamburg között közlekednek. Gyarmataik kin
cseit kizsákmányolni, tekintélyöket abenszülöttek
előtt emelni, az európai államok vasúti- és te
legráf-vonalak építésével igyekeznek, amelyek
a régi közlekedési eszközöket mindjobban kiszo
rítják. Az 1909-ig kiépített és üzemben levő
19,607 ang. mf. hosszú vasúti vonal közül esik
Abessziniára 248, az angol gyarmatokra 10,799,
Belga-Kongóra 460, Algériára 2000, a többi fran
cia gyarmatokra 2268, Togóra 210, Kamerunra
320, Német DNy.-A.-ra 886 és Német K.-A.-ra452,
Eritreára 48, Angolára 510, Mozambikra 57 ós
Egyiptomra 1449. Az a hatalmas vasúti vonal
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amely Cape-Townból kiindulva Alexandriáig fog
elvezetni és amelyet azután a K.-i és Ny.-i kikö
tőkkel mellékvonalak fognak összekötni, már
nagy részében készen áll. D. felől Cape-Townból
Mafekingen, Buluvajon, Livingstone-on át Nkabváig, tehát az összes D.-A.-i gyarmatokon át
készen van. innen Star of Congón át É.-ra fog
menni a Tanganyikáig Aberconig, azután NénietK.-A.-Taborán keresztül a Victoria-tó Ny.-i partjai
közelében a Nilushoz Dufiléig, ahonnan marj árnak
a vonatok Alexandriáig. Aholmég nemrégen Stanleynek és más bátor A.-i utazóknak emberevő nép
törzsekkel kellett küzdeniök, ott ma már az euró
pai kultúra legjellemzőbb tényezője, a gőzmozdony
áll az ember szolgálatában. V. ö.: Hans Meyer,
Die Eisenbahnen im tropischen Afrika (Leipz.
1902). A telegráfvonalak már csaknem keresztül
kasul átszelik Afrikát és csak rövid ideig fog tar
tani, hogy Tombuktut is (ahová különben kizáró
lag vasúton és hajón már el lehet jutni) a Szaharán
keresztül telegráf fogja Algériával összekötni. Gőz
hajók járnak a Kongó, a Niger, a Binue, a Zámbézi, a Sire, a Szenegál és Nilus hajózható részein,
továbbá a Tanganyika, Victoria és Nyassza-tava
kon. Ahol a hajó- és vasúti vonalak véget érnek,
kezdődik az igazi A.-i közlekedés: É.-A.-ban a Szu
dánig a Szaharában a tevével, D.-A.-ban a 10—20
ökörrel vontatott nagy társzekerekkel való közle
kedés ; ahol azonban a cecelégy uralkodik, ottmais
csak teherhordó emberekkel lehet az árukat szállí
tani. Éppen ez a szállítási nehézség sarkalja az
európaiakat, hogy a tervbe vett és megkezdett vas
úti vonalakat mielőbb kiépítsék. Mióta a közlekedés
és annak eszközei európaivá kezdenek átalakulni,
a cserekereskedés is, amely azelőtt A. nagy részé
ben uralkodott, mind szűkebb és szűkebb területre
szorul. A. belsejében azonban még mindig vannak
helyek, ahol a vas különböző formákban, a réz
mint karika és drót, az üveggyöngyök, a kaurikagyló, a só, a pamutkelme, a fegyver, a töltény
stb. szolgál pénzül; azonban ezek a fizetési esz
közök, sőt még az 1780. verettél ellátott Mária
Terézia-tallér, amely pedig oly soká fenn tudta
magát Abessziniában és a környékező országokban
tartani, mindig jobban és jobban tért veszít és
helyt ad különféle európai pénznemeknek vagy az
indiai rúpiáknak. A. külkereskedelmét a következő
számok mutatják:
Az ország ill. birtok neve Behozatal értéke
Marokkó ... ...(1908)
Libéria
(1907)
Abesszínia ...(1908)
Angol birtok. (1908—9)
Francia
. (1908—9)
Portugál . (1908)
Német
i (1908)
Belga
« (1908)
Olasz
. (1907)

2.779,134 st. font
804,920 doU.
355,000 st. font
54.561,171 «
49.940,000 >
16.756,000 milreis
84.263,909 márka
1.454,380 st. font
12.866,821 lire

Kivitel értéke
355,694 st. font
796,500 doU.
374.868 st. font
96.674,307
.
8.541,982
.
17.759,400 milreis
37.537,488 márka
4.009,560 st. font
3.487,406 llre

Afrika felfedezésének t ö r . é n e t e .
Ó-kor. A. legrégibb művelt lakói az egyipto
miak. Ük adják az első híreket Nubiáról. Többet
tettek A. ismertetése céljából a feniciabeliok. A.
É.-i partjain már a X. sz.-ban Kr. e. mintegy 100
gyarmatot alapítanak. 470. pedig az idősebb Hanno
túlmegy hajóival Sierra Leonén. A görögök közül a
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legrészletesebb ismertetést adja Herodotos és még
inkább Ptolemaios, aki úgy tünteti föl A.-t, mint
D.-i részében Indiáig elnyúló fodrászt és aki a Nilus
forrásvidékét a Hold-hegységbe helyezi. Római
hadvezérek (Aelius Gallus, Septimlus Haccus,
Cornelius Balbus) mólyen benyomulnak a Szaha
rába, Nero pedig egy cohorsot küld ki a Nilus for
rásaihoz, amely azonban soha vissza nem tért.
É.-i és K.-i A. ismeretét az arabok az izlam terje
désével kibővítették. Masszudi (947), Obeid el
Bekri, aki 1067. írta meg a szerecsenek országá
nak első földrajzát, Edrizi a XIII. sz.-ban, Leo
Africanus (1492—1526) vagyis el-Hasszan-ibnMohammed-el-Fezi- és Ibn Batuta az arab utazók
közül a kiválóbbak. A középkor nagy részében
A. túlnyomó nagy részét megközelíthetetlen si
vatagnak tekintették. A XIV. sz.-ban dieppoi ten
gerészek a guineai partokra jutottak el, de a
felfedezés ismeretlen maradt és így kizárólag a
portugallokat illeti meg a dicsőség, hogy A.
körvonalait megállapították. 1456-ban Oadamosto
a Gambiáig jut, 1484-ben Diego Cao túlmegy a
Kongó torkolatán, 1486-ban Bartholomeo Diaz
megkerüli a Jóreménysóg fokát, 1498. Vasco da
Gama átszeli az Indiai-óceánt, 1503-ban Saldanha
megpillantja a Guardafui-fokot, 1541-ben végül
Bsteban da Gama a Szuezi földszorosig nyomul
elő. A. belseje azonban még mindig ismeretlen
marad ; a lakosok ellenséges indulata, az egész
ségtelen éghajlat leküzdhetetlen akadályoknak
tűntek föl.
Felfedező utak a Nilus vidékén. Ujabb lendüle
tet A. ismertetése csak az angol African Association megalapításával 1788. vesz. Ekkor indul meg
a földrész belsejének átkutatása. A folyók szolgál
nak legtermészetesebb utakul. 1788. az előbb em
lített angol társaság megbízásából Ledyard a Nilus
mentén indult A. belsejébe, de a Libiai-sivatagban
életét veszti; szerencsésebb volt Browne, aki 1792.
eljutott Darfurba. Napóleon hadjárata Egyiptom
gondosabb átkutatását vonta maga után. Hornemann 1798—99. a Szivah-oázist kutatja át ós mint
első európai Murzukba jut. Jelentékenyebb utazá
sokat tesznek azután 1815—16. Burckhardt, aki a
Közép-Nilus mentét és Abessziniát járja be ; 1827.
Linant deBellefonds.aki elsőnek haj ózik föl a FehérNiluson; 1838—39. Russegger és Kotschy osztrák
geológusok bejárják Kordofánt. Nagyban hozzá
járultak a Pelső-Nilus vidékének ismertetéséhez
Mehemmed Ali egyiptomi alkirály hódításai, aki
1888 - 42. közt négy expedíciót küldött ki e vidékre
országainak nagyobbitása céljából. 1848. Knoblecher hittérítő letelepszik Khartumban és innen
beutazza a Pehór-Niluskörnyékét; 1851. Petherick
kereskedő eljut a Bahr-el-Gazal vidékére, 1858.
pedig a nyam-nyamok országába. 1856. BrunRollet a Pehér-Nilus környékén kutat; 1857. Cuny
Darfurba nyomul; 1860. Giovanni Miani eljut az
é. sz. 2° 30' alá és 1871—72. a monbuttuk orszá
gába. Kutatásokat végeztek még Andrea de Bono
1861., Antinori 1860—61., van Pruyssenaere 1863.,
Heuglin és Munzinger 1861. Abesszínia É.-i hatá
ráig hatoltak. A Kék-Nilus mentén Marno Ernő
utazott 1869. és 1870. Sam. White Backer, aki
már előbb Abessziniában az Atbara mellékfolyóit
felfedezte, Gondokoróig nyomult elő, 1864. pedig
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Speke-kel együtt fölfedezték az Albert-Nyanzát.
Jelentős utazásokat tett Schweinfurth 1868. és a
rá következő években Dzsur-, Dórban, a nyaninyamok és monbuttuk országában, eljutott az
Üelleig, fölfedezte a törpe akka-törzset és 1871.
Dar Pertiten keresztül visszatért Egyiptomba.
1874. az újabb egyiptomi hadjáratok újabb lökést
adtak e vidékek átkutatásának. Gessi és Mason
behajózták az Albert-Nyanzát. 1877. megkezdte
az egyiptomi kormány megbízásából kutatásait
Emin pasa (Schnitzler) és bejárta a bari-, latuka-,
suli- és madi-törzsek földjét. Junker 1876—78. a
Felső-Nilus vidékét, 1880—83. pedig a nyamnyamok és monbuttuk országát utazta be és Bomokandiig hatolt el. 1882. Casati is e vidéken ku
tatott. Ekkor a mahdi fölkelése az utazásoknak
e vidéken véget vetett. 1897. a Nilus vidéke É.
felől ismét szabaddá lett. 1899. Capper a Szobatot
hajózta be, ugyancsak ezen a folyón hatoltak föl
Austin és Bright a Rudolf-tóig; a Kék-Nilus men
tén Crosby ós Le Roux kutattak. 1901—02.Wickenburg góf Dzsibutiból a Szomal-f élszigeten keresztül,
Tana melletti Korokoroig nyomult. DuchesneFournet pedig a Kék-Nilust és Tana-tavat rajzolta
le. 1904. Uhlig a K.-A.-i árok vulkánjait kutatta
át. 1904—7. a Niger mellől ismeretlen utakon a
Vörös-tengerig hatolt Boyd Sándor. Mylius osztrák
utazó 1905. D. Abessziniában tett tudományos ku
tatásokat. 1906. az abruzzói herceg a Ruvenzori
legmagasabb csúcsára jutott föl.
Az Alsó-Nilustól Ny.-ra fekvő oázisokat és Cyrenaicát főképen archeológusok keresték föl; így
Paciflco (1817), Minutoli (1820), Pacheco (1824),
Hamilton (1852), Rohlfs (1869 és 1879) és Steindorff (1899). Camperio 1881. bejárta Cyrenaicát.
Felfedező utak É--Afrikában. Néhány kisebb
felfedező kísérlet után e vidéken is csak a múlt
sz. elején indulnak meg a számottevő utazások.
1817. Ritchie és Lyon Tripolisz felől nyomulnak
be Pezzanba, de Ritchie halála után az expedíció
föloszlik. Nagyobb sikert érnek el 1820—24. Oudney, Denham és Clapperton, akik Murzukon át
Bornuba nyomulnak be. 1825. Laing angol őrnagy
In-Szalahn át Tombuktuig jut, de visszautaztában
meggyilkolják. 1830. a franciák meghódítják Al
gériát; innen 1846. előnyomul Ghatba, Cavaignac
tábornok 1847. pedig a Pigig oázisig. 1849. az
angol kormány Richardson, Overweg és Barth
vezérlete alatt expedíciót küldött ki a Szudánba.
Az első kettő Kuka közelében 1853. meghalt;
Barth nagyjelentőségű fölfedezéseket tett és el
indulása után 5*/a évvel szerencsésen visszatért
Európába. Vogel, akit 1853. utána küldtek, a Szu
dán K.-i részeiben kutatott, de 1856. Vadaiban
megölték. Sorsának földerítése végett Beurmannt
és Rohlfsot küldték ki. Az előbbi eljutott Kukába,
Jakobába, de Vadaiban őt is megölték 1863. Rohlfs
1861.Ny.-i Marokkóban a Draa-vadiig és Taflletoázisig hatolt ós Ghadameszen át visszatért Tripoliszba. 1865. azután sikertelen kísérletet tett
arra, hogy Vadaiba jusson. Az olasz Matteucci
1880—81. először keresztezi É.-A.-át Szuakinból
elindulva Darfuron, Vadain, Bomun és Kanon át
a Niger torkolatához jutott; Buonfanti pedig
1881—83 Tripoliszból átkelve a Ny.-i Szudánon
Lagoszba ért. 1869. új expedíciót szervez Tripo-
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liszban a német Nachtigall; vele csaknem egyidőben benyomul a Szaharába Tinné Alexine, de már
Murzuk közelében tuareg kísérői, mert nagy va
gyon birtokába akartak jutni, megölik. Nachtigall
azonban szerencsésen folytathatta útját, fölfedezte
a tibbuk országát, ahonnan nagy veszélyek közt
tudott eljutni Kukába 1871. Innen elindulva át
kutatta Borgut, Bodebet, Bagirmit, Vadait, átkelt
Darfuron és 1874. szerencsésen megérkezett a
Nílushoz. Ezek az utazások É.-A.-t nagy voná
sokban megismertették; következett a részletes
kutatás. — Tuniszban és Algériában ez már
1840. kezdődött, amidőn Bory de Saint-Vincent
elnöksége alatt kezdetét vette az Exploration
scientifique de l'Algérie. Tábornokok (Cavaignac,
Pélissier, Duboc, Dubosquat) és tudósok (Cosson,
Bonr.emain, Desor, Tiraut, Colonieu, Bőuvin) egy
mással versengve vettek benne részt. Duveyrier,
a francia Szahara legjobb ismerője, 1859. átku
tatta az algériai Szaharát, Ghadameszt, Ghatot
és a targik lakóhelyeit. Kutatásokat végeztek
Rohlfs, Wagner, Soleillet, aki 1874. In-Szalaht
kereste föl, Largeau, Platters és mások. A sottok
átkutatója és a szaharai beltenger tervezője, Roudaire sok ismerettel gazdagította tudásunkat. Foureau, a szaharai vasúttervezője, átkutatta a Tademait-fensíkot, 1895—96. a tunisz-algériai Szaharát
és 1899. Lamyval együtt Airon át a Cad-tóhoz
jutott. — Marokkói utazásukkal ismertekké tették
magukat Lempriére (1789), Ali Bei el Abasszi
(1803—1805),az angol GrayJackson(1804),Hemső
(1815—23),Schott (1835),de Murga (1863), Richard
son, Rohlfs, Maw és Ball (1870), Parisot (1877).
1880. Lenz Marokkón és Tombuktun át eljutott a
Szenegálhoz. Poucauld 1883—84. zsidónak öltöz
ködve az Atlasz-hegységen át Dél-Marokkóba ér
kezett. Quedenfeldt 1880—81., 1883 és 1885—86
végzett Marokkóban kutatásokat. Foucauld nyom
dokaiban haladt 1888. Thompson, aki az Atlasz
hegységen át a Teluet-hágón átkelt és a Draa
mellékvizeinek forrásait kutatta át. A Jubi-foknál
alapított angol telep és a spanyolok térfoglalása
a Rio-Oro mellékén megismertették ezeket a part
vidékeket. Pischer Tivadar 1899. és 1901 fontos
kutatásokat végzett az Atlasz előhegyeiben és
felfejtette a Tenszift meg az Um-er-Rbia med
rének irányát. Delbret 1899. Feztől az Inaun-vadin
át az algériai határhoz jutott el. A Flammand-féle
francia expedíció Tidikelten át Ain-Szalahig nyo
mult előre 1903. Requin és Rousseau hadnagyok
a Muidir-platon, Guillo-Lohan pedig az Ahagharhegységen, amiközben az üamanon 2600 m.-nyi
magasságra jutott. 1904. Loperrine Inszalahtól D.
felé nyomulván, Timauinban Théveniautval talál
kozott, aki a nagy Telemszi-vadin ment keresztül;
ketten voltak az első európaiak, akik az Adrar
gránit fensíkját (átlag 800 m. magas, vulkáni
tevékenység nyomai) bejárták. 1905. Segowiac
marquis Plotte-Roquevaire kíséretében az Atlasz
vidékét kutatta át, Dyé hadnagy pedig 1905—06 a
marokkói partokat Tangertől Agadinig letérké
pezte ; Gautier pedig a Szaharán Tuat, Ahnetfelföld, In-Uzil és Goán át Tombuktuig jutott.
1906. Laperine Tuat és Tavdenin áthaladva a Sza
hara jó darab eddig ismeretlen részét kutatta át,
megtévén mintegy 3000 km.-nyi utat. Ugyanazon
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évben Vischer is átkelt a Szaharán Murzukon és
Tibesztin keresztül. 1907. Cortier kapitány a Ny.-i
Szaharában élő tuaregek lakóhelyeit és 1908.
Gruvel és Chudeau a Szenegáltól É.-ra fekvő
teriileteket járták be.
Felfedezések északnyugat felöl. Az érdekeltsé
get e vidékeken a Niger folyásának kérdése kel
tette föl. Az első nagyobb sikereket a skót Mungo
Park érte el, aki 1795—97. ós 1805—1806.
Gambia felől számtalan veszély leküzdésével nyo
mult előre a Nigerig, de Busszánál életét veszí
tette. Cowdrey 1815. a Szenegálnál a klima áldo
zatává lett. De Gray és Dochard (1816—21)
Gálámig hatoltak elő. A francia Mollien 1818.
Szenegambiából Timbóig utazott és fölfedezte a
Szenegál, Gambia és Rio Grandé forrását. Clapperton 1826. Szokotóig hatolt. Lander a következő
évben a Rabszolga-partról elindulva elért a Niger
mentén fekvő Busszáig és azután e folyó mentén
elment annak torkolatáig. Az első hiteles hírt
Tombukturól a francia Caillié hozta meg, aki
koldusnak öltözködve, átkelt ÉNy.-i A.-n és Marok
kón át szerencsésen hazaérkezett. Szenegambiából
kiindulva Hecquard 1853. átkutatta Futa Dzsallont,
Pascal 1859. Bambukot, Magé és Quintin 1863—
1866. a Niger vidékét Szanszandigtól Szeguig.
Nagyban előmozdította ismereteinket az a körül
mény, hogy a franciák uralmukat a Szenegáltól
a Nigerig terjesztették. 1886—87. Büttikofer
Libériában végzett értékes kutatásokat. 1883—
1884. Colin beutazta a Bakel és a Paleme közti
vidéket. Frey ezredes (1885—86), Gallieni (1886—
1888), Archinard kapitány (1888—89) katonai
expedíciói szintén hozzájárultak, hogy Szenegarabiáról részletesebb ismereteink vannak. B
katonai expedíciók idejében Binger bejárta a mandinkák földjét a felső Nigertől az Arany-partig.
1897. a francia birtokok és Sierra Leone közti
határt állapították meg. A Nigeren Bammakotól
Akasszáig mint első európai elhajózott 1896.
Hourst tengerésztiszt; ugyanezt a folyót bejárta
hajón Chevigné 1897.Tombuktutól Imentabonakig,
Baillaud 1899. Bammakotól Szaiig és Grandrye
Kalikorotól Szaiig. 1898—99. Chanoine Mosszin
és Gurmán át Szaiig haladt és itt Vouletval egye
sülve a Cad-tó felé indult. Ez az expedíció föllá
zadt és az utána küldött Klobb alezredest 1899
jul. 14-én megölte; Pallier azonban a pártütőket
lefegyverezte, vezérüket agyonlövette és őket el
vezette a Cad-tóhoz. 1890. Franciaország annektáltaaNagy-Basszam és Libéria közti partvidéket,
aminek következménye ismét néhány többé-kevésbbé jelentős expedíció volt. 1902—1903. Pavel
és Dominik É-i Kamerunt kutatták át; Löfler
pedig konstatálta, hogy Tuburi-mocsár a Logono
és Binue vizei közt összekötő kapocsul szolgál,
úgy hogy nagy vízállás esetén egyik folyóból a
másikba hajón is eljuthatni. 1903. Neumann és
Reichard a Bakosszi- és Manenguba-vidéken ha
tolt át, Bauer és Waldow pedig a Binue forrás
vidékét ismertette meg. 1904. D'Adhemar és
Audouin a Tuburi-mocsáron át vezető vizi utat
kutatták át alaposan. Ugyanazt tette 1907. Faure
is. A Guineái-partvidék átkutatásával számos
expedíció foglalkozott. A régibb időkből valók:
Ricket (1812—13). Bowdich (1817—18), akik az
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asantik országát járták be, Adam (1823), aki Dá
noméban utazott és Freeman meg Chapman
(1838—43), akik mindkét országban végeztek ku
tatásokat. 1850. Cruickshank az Arany-partot,
1853. Hornberger ós Bratschin a Rabszolga- ós
az Arany-partot járták be. 1868—70. Winvvood
Reade Farabanáig nyomult elő, Anderson pedig
1868. Muszarduig. Az angolok 1873-iki hadjárata
Asantiban szintén nagy haszonnal járt a tudo
mányra nézve. 1875—76. Bonnat tett érdekes ku
tatásokat a Volta mentén. A német birodalmi kor
mány megbízásából 1888. Német-Togóban Wolf
és v. Francois tettek tanulmányokat; az utóbbi
Bagidából Szalagán át Mosszi vidékéig hatolt el.
Togo belsejében Krause A. G. 1886. Vagaduguig,
1887. pedig Duenszáig jutott. Ugyanitt végeztek
kutatásokat 1894—95. Gruner ós Carnap. 1908.
Grandi zoológus és Chudeau geológus a Szenegáltorkolat és Levrier-öböl közti vidéket kutatták át.
A Niger forrását a Guineái-partok felől előnyo
muló Moustier és Zweifel 1879. fedezték föl. A
Niger-folyó deltáját 1862—1869. francia tisztek:
Brognard de Corbigny, Charles Girard mérték
föl; folyásának irányát pedig a brit Glover álla
pította meg. Macdonald őrnagy 1890. egy kis gő
zössel a Kebbin, a Binue egy É.-i mellékfolyóján
hajózott föl. A Niger felől Robinson hittérítő 1895.
Kanóig hatolt ós Lokodzsába tért vissza, míg Wallace megfordítva Kanóból indulva ki Szokoton
keresztül jutott el a Nigerhez Gombába. Burton
kapitány és társa Mann botanikus 1859—62. be
járták a Kamerun-hegységet. Midőn a németek
Kamerunt elfoglalták, e vidék élénk érdeklődés
tárgya lett. A lengyel Rogozinski különösen et
nográfiai észleleteket tett. Nagyobb eredménye
ket ért el 1887. Zintgraff, meg Kund és Tappenbeck hadnagyok, akiket a német birodalmi kor
mány küldött ki; közülök Zintgraff 1889. egészen
a Binue partján fekvő Ibiig jutott. Ugyanezen
évben Morgen hadnagy a Binuet a k. h. 10° alatt
érte el. A Kamerun belsejének átkutatásával né
met és francia expedíciók foglalkoztak. Miron
Adamauon keresztül Ngaunderen és Kundén át a
Szangaig haladt, Maistre Lamén át Garuaig. Ér
tékes eredményeket ért el az Üchtritz Passargefóle expedíció, amely Jolából kiindulva É. felé
Marruáig, D.-felé pedig Ngaunderéig jutott. To
pográfiai fölvételekkel azonkívül többen foglal
koztak ; geológiai téren működtek Knochenhauer
és Bsch. 1908. végleg megállapították a német és
francia birtokok közti Kamerun határt. Hassert
pedig ugyanebben az évben konstatálta, hogy a
Róbert Mayer-vulkán a Kamerun-hegységben
még nem hűlt ki. A Gabun és Ogove folyók tor
kolatait Du Chaillu kutatta át (1856—64) és az
asangok földjéig jutott, ahol az obongo nevű ér
dekes törpe néppel ismerkedett meg. 1867. Aymes
és Barbedor, 1873. Walker ós Schulze, azután de
Compiégne és Marche utaztak e környéken.
1873—76. Güssfeldt a Loango-vidéken tett kuta
tásokat. 1900. Oswald az Ogove hajózhatóságát
vizsgálta. Savorgnan de Brazza 1877. az Ogove
forrásvidékének fölkeresésével kezdte meg A.-ban
kifejtett jelentékeny tevékenységét, későbben el
jutott a Kongóig, azután Mizon társaságában át
kutatta az Ogove és Kongó közti vidéket. Crampel
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az Ogove- és Gabun-vidék belső részeiben utazga megjárták 1884-85. Capello és Ivens, 1886—88.
tott és azután 1890. Ubangiból a Cad-tóhoz akart pedig Arnot. 1885. Kund és Tappenbeck Leopoldeljutni, de útközben egész kíséretével együtt el villeből megindulva a Kuango, Kuilu és Kasszáin
pusztult. Ekkor Brazza fogott hozzá, hogy honfi átkeltek és a Lukenjeig hatoltak. Wissmann
társa halálát megboszulja és a franciák A.-i bir 1886—87. másodszor is átment a kontinensen és
tokait megnagyobbítsa; 1892. fölfelé haladt a eközben átkutatta a batubák országát. A jobbol
Szangamentén, Komaszában találkozott Mizonnal, dali mellékfolyók közül Hanssens 1884. a Monaki a Niger és Binue mellől tért el. Crampel galla és Itimbirinek Grenfell 1885. az Ubanginak
gyilkosait keményen megbüntették és azután az irányát állapította meg. Van Gélo 1888. átha
hozzáfogtak a Cad-tóhoz vezető átnak megnyitá ladt az Ubangi Szongo nevű sellőin és feljutott a
sához. Az Ubangi és Sári közti vízválasztót Hano k. sz. 23°-ig. Stanley pedig az Aruvimi forrás
iét és van Calster vizsgálták meg; Gentil és ké vidékéigjutott el. A portugál SerpaPinto 1878—
sőbben Béhagle a Sári medencéjében tettek kuta 1880. Bihéből elindulva a Zámbézi mentén A. K.-i
tásokat, Clozel pedig a Szangatól Logoneig nyo partját érte el. Emin pasa midőn a nagy tavak
mult elő. 1897. Gentil a Sárin kis gőzössel a vidékéről a Kongóhoz akart előnyomulni KinenaCad-tóig hajózott le. Cazemajon (1898) ésBreton- nál az arabok fegyvereitől esett el. 1894. azonban
net (1899) expedícióját Rába, Bonra zsarnoka v. Götzen grófnak sikerült a Kivu-tótól Kibongeig
megsemmisítette. Ezalatt Jolland Ny., Foureau és eljutni, áthatolva a belső A.-i őserdőkön. A Kongó
Lamy pedig (1900) É. felől megérkeztek a Cadhoz, mentén Nyangve és a Lukuga-torkolat közt 1895.
Eaba csapatait szétverték és őt magát is csatában Mohun és Hinde, a Lualaba és Luapula ismeretlen
elejtették és Így az ÉNy.-i A.-i birtokok közt az részeit pedig 1896. Brasseur kutatta át. Lloyd
összeköttetést létrehozták. Lamy e diadalt életé 1898. Toruból az őserdőn át az Ituriig és azután
vel fizette meg. 1909. dr. Kumos bejárta a K.-i ennek mentén a torkolatáig jutott el. Nagy hírre
Szudánt. 1906—1907. Chevalier francia botanikus tett még szert Marchand útja A.-n keresztül; e
az Elefánt-csont partvidék belsejét tanulmányozta. francia utazó Loandából Brazzaville-en át a felső
1904. Ticho kapitány a Cad-tó partvidékét tanul Ubangihoz, onnan szárazon a Bahr-el-Gazalig
mányozta ós konstatálta, hogy a tó vize állandóan ment; öt hónapig Pasodában maradt, míg végre
apadóban van. — A Kongó-vidék átkutatása. az angoloktól kényszerítve a Szobát és Baro men
A Kongó-torkolatát 1486. fedezték fel. A folyó tén fölfelé haladt, végül behatolt Abessziniába és
mentén a szárazföldbe való behatolást 1816. Dzsibutinál ért az Indiai-óceán partjára. 1900. a
Tuckey kísérelte meg először, de nagyobb ered francia Jobit a baloldali mellékfolyót, a Likualát
ményeket nem ért el. 1843—45. Graca portugál járta be. A Kongó-állam K.-i határát 1900—1901.
utazó bejárta Benguelát és Bihebe nyomult be. Sillye és Siffer utazták be. 1905. Probenius etno
1848—49. Magyar László a Kongó mentén nyo gráfiai tanulmányokat végzett aBakete,Kanioka,
mult elő, bejárja Benguelát, majd Bihébe jut és Buluba stb. néptörzsek közt. 1907. Poulettott a fejedelem lányát nőül veszi. 1850—51. még Weatherly a Bangveolo-tavat körülhajózta és meg
jelentékenyebb utazást tesz, felkereste a Koanza állapította, hogy 60 km. átmérőjű kerek tó.
forrásait, benyomult a híres Muata Jambo orszá 1907—1908. Frigyes Adolf mecklenburgi herceg
gába és annak fővárosába, Kabemboba, majd Bukobábóla Kivu-tavonésa Ruvenzori-hegységen
visszatért Bihébe. 1852. harmadszor is útra kelt; át szerencsésen eljutott a Kongó és Ubangiig.
a Kunenefolyón át Quinhamaországba jutott; itt 1909. Torday a Kasszái környékét járta be et
DK.-nek fordult, elérte a Kubangot és ezen leha- nográfiai tanulmányok céljából.
józot Libebéig. 1853. Livingstone fölkeresésére
Felfedező utazások A. déli részében. A hollan
Linyantibe rándult, de mivel ott nem találta meg, dusok, a Pokföld birtokosai csak későn kezdték
szárazföldi úton visszatért Bihébe. Stanley 1876— meg a birtokaikkal szomszédos területeket átku
1877. lehajózik a Kongón Nyangvétól Bomáig és tatni. 1777-ben Gordon az Oranje-folyót fedezte
ekkor megállapítja a Kongó irányát a vízesések fól; Patterson pedig 1778. annak alsó folyását
től egészen forrásvidékéig. A Kongó baloldali kutatta át. A hollandusoknál sokkal többet tettek
mellékfolyóit már előbb fedezték föl (Graca és D.-A. átkutatása érdekében az angol hittéritők,
Magyar). Vízválasztóját a Zámbézi felé Living akik már a XIX. sz. első felében is messze benyo
stone ismerte föl (1852—54 és 1867—68). Pogge multak a szárazföldbe. 1831—34-ben Smith eljut
1875. a Lundaországot ismertette meg. Schütt a Limpopo felső folyásához; Alexander 1836—37.
1878—79. a Csikapán fölfelé haladván a Kasszái felfedezi a namák és daniarák földjét. Az angol
melletti Mai Muneneig jutott. Capello és Ivens uralom elől 1835. kivándorló boerok szintén sok
1877—79. bejárta a Kuango, Csikapa és Kasszái ban hozzájárultak D.-A. belsejének ismertetéséhez.
felső folyásának környékét. Stanley 1882 — 83. a Az angol hittérítők közül a legeredményesebb te
nemzetközi A.-i társaság megbízásából az alsó vékenységet Livingstone Dávid fejtette ki. 1849.
Kongó mentén állomásokat létesített, felhatolt a eljutott a Ngami-tóhoz ; 1853—56. átvándorolt a
folyó mentén az Aruvimiig, felfedezte a II. Lipót kontinensen Loandától Quillimaneig; 1858—64.
tót és a Mantumbát, amelyeknek összefüggését átkutatta a Zámbézi vidékét és eközben felfedezte
egymással és a Kongóval megállapították. 1886 a Nyassza-tót ós a Sirvát; 1868 és 1873 közt
Grenfell és 1887. Bentley 1884. Wissmann a' bejárta a Ny assza, Tanganyika, Moero és BangKasszái mentét járta be, Wolf 1885—86. a Szan- veolo tavak környékét. Ezalatt Európában holt
kuruét, Grenfell és Francois 1885. a Lulongoét híre kelt. Stanleyt (1871) küldték fölkeresésére,
és van Göle 1886. a Luporiét. A Lualaba felső akivel Udzsidzeiben találkozott és azután folytatta
folyását, továbbá Msziri és Kasszongo országát vándorlásait; míg kutató munkája közben 1878. a
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Bangveolo partján fekvő Halában utolérte a halál.
Vele egyidöben Fritsch 1864—66-ban bejárta az
Oranje-köztársaságot ós a becsuanák földjét. Mauch
több izben átkelt Moszilikace országán 1872., ezu
tán a Zambézihez ért és feliedezte a Szimbabjei
romokat. Brskine 1868 — 75. szintén ezeken a vi
dékeken kutatott és bejárta a Limpopo alsó folyá
sát és torkolatának vidékét. A cseh származású
orvos, Dr. Holub három izbon 1872—74,75—76.
és 86—87. hatolt keresztül a becsuánok földjén
és eljutott a Zambézin túl fekvő vidékekre is.
Schinz 1885-87. átszelte D.-ről É. felé NémetDNy.-A.-át; látta KunenétésK.-enaNgami-tavat
Selour vándorlásai (1887—89) beigazolták, hogy
a masonák országa csakugyan gazdag aranyban
és gyémántban. A Zambózitól B.-ra és a Nyasszától
Ny.-ra fekvő ismeretlen vidéket 1889. és 1890.
Sharpé járta be először. Francois 1890. a damarák
földjéről a Nyassza-tóhoz és 1890—91. a Csobehoz
ért. Foa 1896. a Zanibézi környékén új arany
mezőket talált. Gibbons 1897—1900. áthatolt a
Zambézi és Kongó forrásvidékén és a Fehér-Nilushoz jutott el. Az Okavango- és Csobe-mocsarak
közti összefüggést Percy Reád állapította meg
1908. Harding átkutatta az addig alig ismert Zambézi-forrásvidókét. 1903-ban Schultze D.-i Kalahá
riban és a Kis-Nania földön tett értékes kutatáso
kat. 1906-ban megállapították az angol és német
birtokok közti határt DNy.-A.-ban. 1908—09-ben
Pöch Rudolf Német-DNy.-A-ban és a becsuánok
földjén tett etnográfiai kutatásokat.
Felfedező utazások keleten és a szigeteken. Az
eredményesebb utazások K.-Afrikában is csak a
múlt század közepén indultak meg. 1843. Krapf
és 1846. Rebmann a Szuaheli-part vidékét utaz
ták be, a benszülöttektől hírt hallottak á beljebb
fekvő havasokról és középafrikai nagy tavakról.
B hírek hatása alatt Burton és Speke 1856. az
Indiai-óceán partjairól megindulva felfedezte a
Tanganyikát, 1860—61. pedig Speke és Grantaz
Ukerevét. 1861. és 1862. Decken báró Thornton
kíséretében a Kilimandzsáróig nyomul elő, amelyet
egy második útjában is fölkeresett és arra 4300
m.-nyi magasságra jutott föl. Decken báró egyik
kísérője, Bronner 1865. beutazta a gallák földjé
nek D.-i részét, Livingstone fölkeresése végett
Cameron 1873. Udzsidzsibe ért, körülhaj ózta a Tan
ganyikát és innen Ny. felé menvén, eljutott An
golába. Stanley a rákövetkező évben Zanzibárból
indult útnak, körülhajózta a Victoria-Nyanzát,
Ugandán át az Albert-Nyanzához ment, körülha
józta még a Tanganyikát és azután a Lualába
mentén leevezett a Kongón Bomáig. A Nyasszától
B.-ra fekvő vidékeket 1877. Blton és Cotterill ku
tatta át. Számos hittéritő (Wilson, Hőre, Raffray
stb.) és a nemzetközi A.-i társaság számos kül
döttje (Maes, Wautier, Popelin stb.) fáradozott még
K.-A. ismeretlen részeinek felderítésén. Thom
son 1878—80. felfedezte a Rikva-tavat, 1884. pe
dig az Aberdare-hegységet. Hans Mayer Purtscheller kíséretében 1889. feljutott a Kilimandzsáró leg
magasabb csúcsára és felfedezte A. első glecserjét. 1887. Teleki gróf Höhnel sorhajóhadnagy
kíséretében feljutotta Kilimandzsáróra, a Keniára,
azután É.-nak fordulva, felfedezte a Rudolf- ós
Stefánia-tavakat. O'Neiíl ugyanabban az időben
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megállapította, hogy a Sirva-tónak nincs lefolyása.
A mahdi fölkelése Egyiptomot megfosztotta szu
dáni tartományaitól és Emin pasa kormányzót
veszélyes helyzetbejuttatta. Emin kiszabadítására
több expedíció indult útnak. Az egyedüli eredmé
nyes Stanleyé volt, aki a Kongó és Aruvimi men
tén nyomult előre az Albert-tóig, Eminhez csatla
kozott és vele együtt 1889. Bagamojóba érkezett.
1891.DennotthittérítőátkutattaaVictoria-Nyanza
DK.-i részében fekvő Ukereve szigetét. 1890—91.
az amerikai Astor Chanler Höhnel társaságában
Lamuból kiindulva a Keniát és a Rudolf-tavat ku
tatta át. Baumann 1892. átkelt a Masszai-steppén és
a Victoria-Nyanza felé vezető útjában felfedezte az
Ejasszi nevű nagyobb ós a Manjara nevű kisebb
sós tavakat. 1892. Emin pasa Stuhlmann társasá
gában Táborán át a Viktoria-tóhoz és innen az
Ituri forrásvidékére jutott, ahonnan azután a
Kongó-vidékre nyomult, de itt megölték, míg társa
szerencsésen visszaérkezett. A németek K.-A.-i
gyarmatuk megismerése végett számos részlet
kutatást végeztek. Volkens ós Lent 1893—94. a
Kilimandzsárón és környékén kutattak, Mayer
1898. újra felmászott a Kibóra, amikor is megint
több glecsert fedezett fel. A Ny assza vidékén Bornhardt geológiai felvételeket tett 1898. Kandt a
Kivu-tóhoz ment, azt és környékét alaposan át
kutatta. Neumami 1896. D. felől ment a Rudolf
tóhoz és annak K.-i partján Randileig nyomult elő.
Mackinder 1899. feljutott a Kenia csúcsára és an
nak magasságát 5520 m.-ben állapította meg.
Austin a Baringo-tó és Elgon-hegy, Gorges pedig
1899. a Victoria és a Naivasa közti vidéket kutatta
át. A Szomáliák és gallák földjének partvidékét
Guillain kapitány utazta be 1846 és 1848 közt.
1871. Miiles kapitány a Guardafui-fok környékét
kutatta át. Miután az egyiptomiak Harrart 1875.
elfoglalták, Müller báró ós Sacconi kutatták
ki. Revoil 1877—78. végzett kutatásokat a Szomali-föld É.-i és K.-i partvidékén. Midőn az ola
szok az Asszab-öböl mellékét megszállották,
olasz utazók, különösen Cecchi ós Antonelli 1880
és 1882 közt Soat és környékező vidékét utazták
be. 1882. a francia Soleillet Kaffáig és Enareig
nyomult elő. Hardegger és Paulitschke Zeilából
Harrarba mentek és a gallák meg a szomaliak
földjén végeztek kutatásokat. Borelli 1885—88.
bejárta Etiópia D.-i részét ós az Omo-folyó men
tén az é. sz. 7° 22'-ig haladt. Wickenburg gróf
1890. vadászat céljából Soán és Kaffan keresztül
a Rudolf-tóig nyomult elő. Donaldson-Smith
1894—95. Berberából a Sibelliig, innen a Rudolfés !-tefánia-tavakig utazott, 1899—1900. pedig
visszatért kiindulási helyére. 1895. az olasz Bottego erős kisérettel Bravából a Dzsub melletti
Lúgba ment, ott alapított egy állomást, azután a
gallák földjén áthatolván, a Rudolf-tóig nyomult.
1896. azonban a gallák földjén életét veszítette;
fontos eredményeket ért el, a többi között beiga
zolta, hogy az Omo a Rudolf-tóba ömlik. A Rudolf
tónál járt 1896. az angol Cavendish is ; ugyanoda
jutott 1899. az orosz Leontiev gróf, aki az Omo
mentét is bejárta. 1899. Wellby a Rudolf-tótól a
Szobatig nyomult elő, Bulatovics pedig az Omo
és Szobát közti vízválasztót kutatta át. 1909. Bieber a Ny.-i gallák földjét és a Szobát környékét
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járta be. 1903—7. Witehouse a Viotoria-tavat tér
képezte le. Abessziniában először a portugallok
fordultak meg, akik, miután az Indiába vezető
tengeri utat felfedezték, hittérítő szándékkal 1520.
követséget küldöttek ebbe az országba, amelyről
jelentést Francisco Alvarez tett. B jelentés alap
ján portugall hittérítők telepedtek meg Abesszi
niában és 160 évig maradtak ott. 1613. Fernandez
atya a Soatól D.-re fekvő vidékre hatolt el, 4 év
vel későbben Paez atya pedig a Kék-Nilus for
rása környékét járta be. A portugall hittérítők
elűzetése után Abesszínia sokáig elzárva maradt
az európaiak elől. Csak a XIX. sz.-ban keresik
fel újra. 1805—10. Salt, 1821—25. Heimmich és
Ehrenberg, 1837. Sehimper, 1838—48. az Abbadie
testvérek, 1852—53. v. Heuglin, 1854—61. Munzinger végeztek itt kutatásokat. 1860—62. Baker
járta be az Atbara környékét. Az angolok hadjá
rata Tódor császár ellen 1867. és 1868. nagyban
hozzájárult az ország megismeréséhez. A múlt szá
zad hetvenes éveiben, különösen pedig amióta
Menelik nyerte el az Abesszínia fölötti uralmat,
igen nagy a számuk azoknak az utazóknak, akik
az országot tudományos vagy csak turisztikai
szempontból keresték föl. Ezek közt említésre
méltó 1901—3. Jean Duchesne-Fournet útja, to
vábbá Tancredié aki 1909. Eritrea és Abesszínia
határát járta be. A Kanári-szigetéket Jean de
Béthencourt 1402., a Verde-fokiakat a portugall
szolgálatban levő genovai hajósok Notli Antonio
és Bartolomeo 1441. Ascension szigetét 1501. Joao
de Nova, Sanet Helénát 1502. u. a., Madagaszkárt
Goncalves fedezték föl. A Kanári-szigetek átkutatói közül a legkiválóbbak: Humboldt, Boryde-Saint-Vicent, Leopold v. Buch, Webb és Berthelot meg Hans Meyer. A Zöld-foki szigetek geo
lógiáját Dölter vizsgálta meg. Pernando Pot 1886.
Baumann, 1896. pedig Juanola járta be. Mada
gaszkár ismertetéséhez legnagyobb mértékben
járultak: Benyovszky gróf, Dupré, Sibree, Charnay, Barbie du Bocage és különösen Grandidier,
továbbá Alluand (1895), Colin (1896—99) stb. A
Mascarenhas-ról érdekesebb tudósításokat közöl
tek : 1887. Cortese, 1888. Ransome és Mc Mahon,
1889. Catat ós Le Maistre. Szokotorán megfordul
tak 1898. Bent, azután Grant és Porbes. 1906.
Voeltzkov Madagaszkár geológiai alkatát tanul
mányozta.
Irodalom. A felfedező utazók munkáin kívül egész A.-ra
vonatkozó müvek: Eeclus, Nouvelle géogr. universelle, 10—13
köt., Paris 1885—88; ennek egy részéből új kiadást készí
tett Onésime Reclus L'Afrique Australe címen 1901; Hahn,
Afrika. Lipcse 1901; Keane, Africa, Stanford's compeudium
2 kötete, London 1895; Heawood, Geography of Africa, u.
o. 1896; Greswell, Geography of Africa south of the Zambesi, u. o. 1892; H. H. Johnston, British Central Africa,
north of the Zambesi, 2 kiad., u. o. 1899; Putterer, A.
in seiner Bedeutung f ttr die Goldproduktion, Berlin 1894;
Keltie, The partition of Africa, London 1895; Passarge, A.,
Pet. Mitth. 1908. VII—IX. füz.; Sanderson, Africa in the
Nineteenth Century, London 1898; Deville, Parte de l'Afrique,
Paris 1897: Van Ortroy, Conventions internationales déflnissant les limites actuelles des possessions etc. en Afrique,
Brux 1898; Johnston, Hist. of the colonisation of Africa by
alien races, 2 kiad., Cambridge 1902; De Launay, Les richesses minerales de l'A., Paris 1903 ; Hatch és Corstorphine,
The geol. of South A., London 1905; Zimmermann, Die
europaischen Kolonien, köt. 1—4., Berlin 1896—1901; Paulitscke, Die Afrikaliteratur v. 1500—1750, Wien 1882. A
felfedezések történetére vonatkozó művek: Paulitschke, Die
geogr. Erforschung d. afrikanischen Kontinents, Wien 1880;
Jones. Africa. History of exploration from Herodotus to
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Livingstone, New-York 1875; Adan, Itinéraire suivi des
principaux voyageurs de l'Afrique, Brnx. 1880; White, The
development of Africa, London, 1892; Umlauft, A. in kartographischer Dastellung v. Herodot bis Heute, Wien 1887.
Hartig, Altere Entdeckungsgeschichte Afrikas, Wien 1905;
Dehérain, Études sur l'Afrique, Paris 1904 ; Henning P. 0.,
Afrikán. Kolonialpolitik, Basel 1910 ; Főnk, Deutsch. Ost-A.,
Berlin 1910; Láng J., West-A., London 1910; Playne and
Gale, British East-A., Lond. 1910; Weisz M., Die VölkerstSmme Deutsch Ostafrikas, Berl. 1910 ; Macqueen, In wildest Africa, Lond. 1910; Cory G. E., South A., Lond. 1910:
D'Albertis E. A., Periplo deli A. Milano, 1910.
Térképek. Berghaus, Stieler, Debes, Andrée, Hachette-féle
kézi atlaszok ide vonatkozó lapjain kívül: Habenicht, Spezialkarte v. A. 1:4.000,000. 12 1. 3. kiad., Gotha 1892; Af
rique, publié par le service géogr. de l'Armée 1: 2.000,000,
63 1., Paris 1891 és folyt.; u. ennek reprodukciója 1:8.000,000.
4 1., u. o. 1894; Stanford, Library Map of Africa 1:5.977,382.
6 1., London 1893; Friedrich: Handels-u. Produktenkarte v.
A., Lipcse 1902. Map of A. to illustrate the progress of surveys and explorations, London 1310.

Afrikai csillag, a szuverén Kongó-állam rend
jele, melyet II. Lipót belga király, mint az afrikai
független Kongó-állam szuverén ura 1888 dec.
30-án alapított. A rend szabályai szerint azok ré
szesülhetnek e kitüntetésben, kik akár a Kongó
állam körül, akár általában Afrikának civilizációja
körül szereztek érdemeket. A rendnek hat osztálya
van: nagykeresztesek, főtisztek, commandeurök,
tisztek, lovagok és éremtulajdonosok. A rend jel
vénye arany királyi koronán függő ötágú, kékszegélyű fehér csillag, melyet pálmaágakból alko
tott koszorú vesz körül. A csillag közepén kerek
kékszínű pajzs, előlapján ötágú arany csillag, kö
rülötte kettős arany keretben a rend jelmondata :
Travail et progrés, hátlapján aranyszegélyű vörös
mezőben két arany L és egy S(ouverain) betűk
ből alkotott monogramm, fölötte a királyi koroná
val. A nagykeresztesek azonkívül bal mellükön
egy ötágú, sarkaiban öt-öt arany sugárnyalábbal
ékített, s a rend jelvényével megrakott csillagot vi
selnek. A nagykeresztesek lánca fölváltva a ki
rályi koronából, a két L és S betűk alkotta monogrammból és egy pálmakoszorúval övezett arany
csillaggal megrakott kékszegélyü fehér csillagból
áll. A rend szalagja kék, közepén széles sárga
sávval. Az érem kétféle arany és bronz és kék
alapon a rend jelmondatával övezett ötágú arany
csillagot mutatja.
Afrikai felszabadulás rendjele, Libéria, Ny.afrikai köztársaság rendjele, alapíttatott 1879
jan. 13. A rendjel tulajdonosainak, kik férfiak és
nők is lehetnek, kötelességük a jótékonyság gya
korlása és a civilizáció terjesztése. Három osztálya
van : nagykeresztesek, commandeurök és tisztek.
A rend jelvénye olajfakoszorún függő aranysze
gélyű, ötágú fehérzománcos csillag, sarkaiban
arany sugárnyalábokkal, csúcsain arany golyók
kal. A csillag kerek pajzzsal van megrakva, mely
előlapján zöld babérkoszorúval ékített arany sze
gélyen belül keresztet imádó, bilincseiktől meg
szabadított térdelő néger férfit és nőt ábrázol, hát
lapján Libéria színezett címere a köztársaság jel
mondatával : The lőve of Liberty brought us here.
A rend szalagja hatszor fehérrel, ötször vörössel
csikóit, kék szegéllyel. A nagykeresztesek azon
kívül a rendjelvényt mint csillagot az olajfa
koszorú elhagyásával, kétszeres nagyságban bal
mellükön viselik. A rend ügyeit egy öt tagból álló
tanács intézi, melyben a köztársaság elnöke ós
alelnöke is helyet foglalnak.

Amely sző Af alatt nincs meig, A p h alatt keresendő!
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DÉL-AFRIKA.

AFRIKA N É P R A J Z I

TÉRKÉPE.

AFRIKAI NÉPFAJOK.

1. Díikhel oázis benszülötte.
« Afrikai)

cikkhez.

Hova, — 7- Szafealava. __ 8 Marokkói arab. — 9. Haussza néger. — 10. Kopt. — 11. Maszai.
Kongonéger. — 3. Kameruni. — 4. Asanii. — 5. Szomáli. —
1S
14 Busman no. — 15. Busman férfi. — 16. Hottentotta nö. - 17. Akka. — - Abesszíniai nö. — 19. Niam-aiam. — 20. Becsuána leány. — 21. Dinka.

12. Darfuri néger.
RÉVAI NAGY LEXIKONA.

I. DEL-AFRIKAI EMLÉKEK.

AFRIKAI OSKULTURAK.

Simbabye romjaiból : 1. Keselyű oszlopfő. 2. Frízdarab állatdombormüvekkel. 3. Ugyanolyan vadászkép : a vadász
hátsó zsírpárnákkal (hottentotta). 4. Emberfej (négertipus) oszlopfödísz. 5. Az alsó gyürüfalak kis mintája. 6. ZönÖk
kerektorony, 8 méter magas.
"Afrikai

óslíultúrák*

cikkhez.

n.

NYUGAT-AFRIKAI BRONZOK ÉS AGYARAK.

1. Szerecsearö szárnyas sisakkal, magas gyöngynyakvérttel. 2. Párduc ; a foltok későbbi kézimunka-vésetek.
es 4. Elefántagy arak vallásos jelentésű domborművekkel' 5. Bronzlap falfödésre, négertipusú főnököt ábrázol
hadijelmezben, két kísérővel.
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Afrikai háború, Caesar háborúja a pharsalosi
ütközet után Afrikába menekült porupejánusok s
ezek szövetségese, Juba numidiai király ellen,
mely Caesar győzedelmóvel végződött Thapsos
mellett, 46-ban Kr. e.
Afrikai lóször a. m. afrik (1. 0.).
Afrikai nyelvek. Az A. osztályozása és jellem
zése dolgában a nyelvtudománynak még nincsenek
végleg megállapodott eredményei. Müller Frigyes
a legtöbb afrikai nyelvet önálló, egymással sem
miféle rokonságban sem lévő nyelvnek tartja.
Vele ellentétben Lepsius a középafrikai nyelvek
között bizonyos rokonságot tesz föl s csak a hot
tentották nyelvét tekinti a hamita nyelvekhez kö
zelebb állónak. Általában az A.-t két nagy cso
portra oszthatjuk: a hamito-sémi csoportra, mely
különösen É.-on van elterjedve, de hatásai más
A.-en is érezhetők s a többi A. csoportjára, melyek
szerkezet és eredet tekintetében igen elütnek
amazoktól. A hamito-sémi csoporthoz tartoznak :
a gallák nyelve, a berberek nyelve; ide tartozik
az ó-egyiptomi, a kopt, a libiai. E csoport sémi
ágának Afrikában elterjedt tagjai: az arab és
etiópiai nyelv. Finck az afrikai négerek nyelvét
két ágra osztja: npaleo-afrikai ágra (busmann és
hottentotta) és a neo-afrikai ágra (bantu, Ny.-i
szudán, középszudán, nilóta). A busmannok (hol
land elnevezés: Bosjosmans = erdei emberek)
nyelvének jellemző sajátsága a csettentő hang
(Schnalzlaut). A hottentotta nyelvet körülbelül
•40,000 ember beszéli és pedig az ú. n. nama-hottentották és a hegyi-damak (a Herero-hegységben).
Nyelvüket holland eredetű elnevezésük (= dado
gók) jellemzi. A noo-afrikai nyelvek első csoportja
a bantu-hg. E nyelvág jellemző sajátsága, hogy a
bantu szó az összes ide tartozó nyelvekben elő
fordul s bennük a prafixumoknak igen elterjedt
használatuk van. (Magának a bantu szónak is
— ntu az alapeleme s o z a t e práflxumtól kapta
jelentését: «több élő lény».) Bz ágon belül körül
belül 150 nyelvjárást és önálló nyelvet lehet meg
különböztetni, pl. a suálieli, mely igen el van ter
jedve. ANy.-i szudán nyelvágnak a bantuhoz való
viszonya körülbelül olyan, mint az angolnak a
göröghöz v. a latinhoz. Ide tartoznak: a szenegambiai, fulupi, maiidéi, krui, nigriti és az áquatoriális nyelvek. Ezekben még észrevehető némi
hamita hatás. De már a középszudáni nyelvekben
nincs semmi hamita hatás. Ide tartoznak: a szonghai, a hauszai, (ez a legelterjedtebb afrikai nyelv,
jobban el van terjedve, mint a szuahéli, mert
nemcsak egyes törzsek beszélik, hanem mint
könnyű nyelv kereskedelmi törzsközi nyelvként
szerepel), továbbá a kanuri, bagrimmai stb. A
nilóta nyelvág három tagja: a kunamai, bareai és
a nubiai igen feltűnő hamita vonásokat mutatnak.
V. ö.: Fr. Müller, Grnndrissd. Sprachwissenschaft
I. k. (Bécs 1876—-77); Lepsius, Nubische Grammatik mit einer Binleitung über die Völker und
Sprachen Afrikas (Berlin 1880); Finck, Sprachstanime des Brdkreises (Leipzig 1909). Sok anyag
a következő folyóiratokban: Zeitschrift für die
afrikanischen Sprachen (Berlin 1887—90); Zeit
schrift für die afrikanischen und ozeanischen
Sprachen, mit besonderer Berücksicht. der deutschen Kolonien (1895-től).
Révai Nagij Lexikona. 1. feöí.
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Afrikai ö s k u l t u r a k :

Afrikai öskulturak (1. a mellékelt két képet).
Ide tartoznak az Afrika területén található mind
azok a nyomok, amelyek egy korábbi művelődési
állapot emlékei és amelyek e földrész egyes helyein
az ottani mai állapottól eltérő, magasabb v. más
jellegű kulturszinvonalnak ásatag maradványai.
Önként kikapcsolódik az összefüggésből Egyiptom
és környékének ókori műveltsége, amely nem te
kinthető afrikainak, hanem kezdettől fogva az
európa-ázsiai kulturtorülethez tartozott; odautalta
fő ere, a Nilus folyása, továbbá a közóptengeri
érintkezések és kölcsönhatások állandó volta,
végül a környező sivatagok és folyamzátonyok
folytán a földrész testétől való teljes elszigetelt
sége. Afrika többi területét, tudomás szerint, ma
radandóbb idegen hatás a legújabb időkig nem
érte. Bgységes zárt a területe, nagy vizektől kör
nyezve, közvetlen a partokról fölmagasodó fensík jelleggel; ezeken kívül a rendes érintkezésnek
és kulturcserének fő akadálya a benszülöttek fe
kete testszlne volt, e Káin-bélyeg, amely elriasztólag hatott a régi korok még oly kalmárszellemű
tengerészeire is. Mindazáltal elszórtan, több helyütt
kétségtelen nyomok maradtak, amelyek egykori
másnemű kulturóletnek tanúságai. Afrika, a rej
télyek földje, mondhatni ezekben állítja a tudo
mány elé a legnehezebb ós szinte megfejthetetlen
problémákat. Három nevezetesebb és elütő jellegű
kulturteralet tűnik ki e tekintetben a földrész
más-más pontjain.
1. A Földközi-tenger hosszában, kb. 10 földrajzi
foknyi széles övön, a mai hamita berberek és
tuaregek, sémita arabok ós néger tibbuk lakó
helyén s innen benyúlva messze délre a sivatagba,
sűrűn találhatók őskori sírok és temetkező helyek.
Őskoriak annyiban, mivel époly megalit megjelölósüek, mint aminők európaszerte a tengerpar
tokon és Ázsiában ismeretesek és biztosan törté
netelőtti időkből valóknak ismertettek föl. Algerés Tuniszban a legrégibb fajták: a menhir alakú,
oszlopként fölállított kőszálak és a dolmen-szei'ií,
óriási kőfedölappal borított kőkamrák a túlnyomóak; Tripoliszban a kapuformájú trilitek. A
mazélai rommezőkön és Roknia mellett Faidherbe
tábornok 2000-nél többet lelt belőlök. Jóraud BuMerzugban a sírkamrák mindazon formáira ráta
lált (féldolmen, cromlech, útszególyző kösorok,
kőkörök, stb.), amelyek Európában «kelta for
mák)) név alatt ismeretesek. A hegyvidéki terüle
tek barlangkriptákban gazdagok; ezek alfajai: a
bit el hagyár (sziklakamrák) ós a habr el kélab-ok
(ú. n. kutyaólak). Előbbiek meredek szirtfalakba
vájt barlangok vízszintes vagy lefelé meneteles
bejárással, utóbbiak négyszögalapú ősi kőépítmények kb. 1002 m. belterülettel, habarcs nélküli
cyklopsfalakból, körül vízárokkal szegélyezve:
áldozó s egyben védőműveknek kellett lenniök.
Az elvétve bennük talált felírások betűtípusa sze
rint valószínűnek látszik, hogy az építmények
egy régi berber vagy libiai nép alkotásai, habár
a kiásott eszközök miben sem hasonlítanak a
hamita törzsek most élő fiainak évezredek óta alig
változott szerszámaihoz.
2. Afrika délkeleti partvidékén Szomáli tarto
mánytól Mozambikig, bent a kietlen szárazon sa
játszerű, régi erődítményeket fedezett fel Henry
10
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O'Neill utazó; később Mauch sokkal távolabb
délre, a Mashmia földön bukkanthasonlókra. Utóbbi
lelet gazdagabb s közülök kivált a Simbabyé mel
lettiek (1. I. mellékleten) eléggé épen maradt álla
potban kétségtelen tanúbizonyságát adják, hogy
egykor e helyt a ma ott lakó zuluknál ós kaffereknél fejlettebb műveltségű néptörzs építke
zett. A rommaradványok száma nincs megálla
pítva ; valószínűleg nyugatra, a tartomány belse
jében több hasonló telephely is maradt még fenn.
A kőépítmények az egész hosszú vonalon egy
fajta alapjelleget mutatnak. Kívül (1. I. melléklet
5. ábrán) köralakú, nyers védőfal fut körül ciklopszkövekből, amelynek bejárásai külön védőművekkel vannak megerősítve ; körül frizszerü
övszalagon dombormű'vű faragások láthatók (1.
2. ós 3. ábrán). A belterület aránytalan kama
rákra és rekeszekre van osztva; a kettős falgyűrű
között kerek magas tornyok emelkednek (1. 5. és
6. ábrán), amelyek nyilván őrhelyül szolgáltak.
A jártas kézre valló építmények kétségkívül vár
szerű erődítmények voltak ós harcias nép építette,
amelynek ily módon kellett idegen területen vé
dekeznie. Mifajta nép élhetett itt egykor"? A kér
désre a helyszínén lelt tárgyak nem adnak útba
igazítást ; e cserepek és eszközök későbbi karavá
noktól eredőknek bizonyultak. Waitz és Frobenius
szerint az egyik nézet bennük watój-fajú kalan
dorokat sejt, akik a közel Madagaszkár szigetéről
joliettek át; más vélemény Lassen nyomán indus
eredetüeknek véli; újabban Peters dr. nézete hó
dít, mely szerint sémi-arab telepek lehettek. Hogy
az ismeretlen népet mi hozhatta ide, arra biztos
felelet adható. Nyugatra u. i. e telephelyektől
kezdődnek Dél-Afrika aranymezöi s a várak az
idegen aranyásók védelmére épültek. Nem lehe
tetlen, hogy az ásatások folytatása egymás fölötti,
különböző időszakos teleprétegeket fognak itt föl
deríteni, mert a biblia meseszerű kincsesbányája:
Ofir alighanem itt, a mai « Júra» körül keresendő.
3. Afrika szóles középöve: a Szudán számos
nagyobb négerbirodalmat foglal magában (Asanti,
Dahomé stb.). Ezek egyike: Bénin nem hata
lomban, de művészi haladottságban messze túl
szárnyalta egykori szomszédait. A tartomány
1897-ig európaiak előtt elzárt terület volt s csak
ekkor, a hasonló nevű főváros ostroma és bevétele
után kerültek elő a lakosság bámulatos tökéletes
ségű bronzkészUményei (1. II. mellékleten). Erede
tük a XVI. sz.-ba vezethető vissza. Művészi hajlam
dolgában az afrikai négereket eddig a legtehetségtelenebbeknek tartották; amely nézetre a benini
bronzok ós régi elefántcsontfaragványok (1. II. lap
3. és 4. ábrán) alaposan rácáfolnak. Kivált bronz
öntvényeik a megmintázás és csodálatos finom
ságú, belül homorú öntésük tekintetében szinte
minden eddig ismert technikát (a japánit kivéve)
felülmiünak. Öntésben az ú. n. «cire perdue» el
járást követték és az egyes darabokat utólag vés
ték, csiszolták, tróbeltók. A müvek kétségtelenül
eredeti nyugatafrikai néger termékek, amelyeken
külső kulturbefolyás egyáltalán nem látszik. V. ö.:
De Nadaillac, Les premiers hommes et les temps
préhistoriques (Paris 1881, 2 köt.); K. Mauch,
ÍJeisen ím Innem von Südafrika (Gotha 1877);
Faidherbe, Les dolmens d'Afrique (Paris 1873);
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Afrik a-társul átok

I/uschan, Die Kari Knorrsche Sammlung von
Beninalterthümern (Stuttgart 1901).
Afrikai vadászok, 1. Chasseurs d'Afrique.
Afrikai zsinatok alatt a Karthágóban bizonyos
időszaktól kezdve tartott egyházi gyülekezeteket
értik s azokat «africana», majd «carthaginensia
concilia» nevezik. Az afrikai zsinatok közül jelen
tékenyebbek a C. I. C. zsinat jegyzéke szerint a
következők: 217. évben Zefyrin pápa alatt Conc.
Afr.; 251 ós 252-ben Conc. Carth. I., II. Kornél
alatt; 255 és 256-ban I. István alatt 2 afr. és 3
carth.; 306-ban I. Marcell alatt 2 carth.; 348-ban
I. Július a. 1 carth.; 397-ben Siricius a. 2 carth.;
398-ban I. Anasztáz a. 2 carth.; 399. és 401-ben
3 afr.; 403—414-ben I. Ince a. 8 afr.; 418-ban
Zozimus a. 1 afr. stb. Ezek a zsinatok többnyire az
eretnekek keresztségével, a donatistákkal, a pelagianizmussal s különféle fegyelmi és egyházjogi
kérdésekkel foglalkoztak.
A f r i k a n d e r , D.- Afrikában a benszülött fehér
ember neve. Az Afrikander-Bond eredetileg az
«Afrika az afrikaiaké» elvet akarta diadalra jut
tatni, újabban csak a délafrikai alnémet népesség
erősítésére szorítkozik.
Afrika-társulatok. A legelső társulat, mely a
sötét földrész belsejének felderítését tűzte ki felada
tául, az 1788.alapítottlondoni.ássoaaí-í0tt/o)'j>romoting the diseovery of the interior of Af'rica
volt. E társulat 1830. az aangol földrajzi társu
lattá* alakult át. Németországban Bastian etno
gráfus és a berlini földrajzi társulat (Gesellschaft
für Erdkunde) alapított 1873 ápril 19-én olyan
társulatot, mely Közép-Afrikánakkikutatásáttűzto
ki oólúl. Ez egyesület 1873-tól 1878-ig az állam
támogatása mellett szintén több expedíciót indított
útnak. (Güszfeld, Lenz, Pogge, Wissmann, Rohlfs
stb.) A társulat kiadványai: a Korrespondenzblatt
(1873—78) ésaMitteilungen(1878—89). 1891. föl
oszlott. 1876 szeptember havában a tudományked
velő II. Lipót belga király számos földrajzi társaság
tól támogatva a Commission internationale d'exploration et de civilisation de l'Afrique centről
c. társulatnak vetette meg alapját, melynek céljai :
Közép-Afrikának tudományos kutatása, kereske
delmi kiaknázása, karöltve a műveltség terjesz
tésével ; végül a rabszolgaság és embervásár meg
szüntetése. A brüsszeli társulatnak fiókja gyanánt
alakult az 1876 dee. 18. Berlinben alapított német
afrikai társulat, mely 1878 ápril 29. a régibb
afrikai társulattal összeolvadt. E Hók-társulat azon
ban már 1891. feloszlott, mert a német birodalmi
kormány maga vállalta el a birodalmi gyűlés által
a német fenhatóság alatt álló területek tudomá
nyos megvizsgálására megszavazott összegeknek
kezelését és felhasználását. Rokon fiók-egyesületek
alakultak még Belgiumban, Németalföldön, Svájc
ban, Ausztriában, Magyarországon, Spanyolor
szágban, Franciaországban, Portugáliában, Orosz
országban és az amerikai Egyesült-Államokban.
V. ö. Berecz Antal, Jelentés a nemzetközi és a
magyar Afrika-társaság működéséről. (Földrajzi
Közlemények 1880.) A társulatok újabb történe
tére nézve pedig 1. aPetermann-fóle Geographische
Mittheilungen-ban közölt jelentéseket. A nemzet
közi bizottságtól független társulatok: az olasz
Societá d'esplorazione commerciale Milanóban, a
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Societ i afrícana dItália Nápolyban és a máltai
Afrika-társulat. A londoni földrajzi társulat kebe
léből választott African Exploration Fund Gomitie 1880. feloszlott. 1890. alakult Parisban a
Gomité de l'Afrique Gentrale, mely különösen
azon fáradozik, hogy a SzenegamMában meg a
Kongó vidékén fekvő francia gyarmatok és Al
géria között szorosabb összeköttetést létesítsen.
Afrit (ásv.), aragonit pszeudomorfóza gipsz után.
Gera mellett Thüringiában.
Airizit (ásv.), 1. Turmalin.
Afrodit, a tajtékkőhöz külsőre és összetételié
nézve hasonló ásvány Svédországból (Langbanshytta) és Elba szigetéről.
Airoditizmus (gör.), 1. Csira és Hermafrodita.
Afrodizia (afrodiziazmus, gör.), túlhajtott nemi
ösztön, mely többféle kóros elmeállapotnak ki
folyása.
Aíromóter, a pezsgőborkészítésnél használt oly
manométer, mely az egyszerre erjesztett pezsgős
palackok némelyikére alkalmazva, a palackban
végbemenő erjedés menetét s az abban uralkodó
szénsavgáznyomást megmutatja.
Airosziderit (ásv), a savanyú ortoszilikátok
klorit-esoportjából. H10Fe6(Fe, Al)4Si4036; olivfeketezöld, finoman pikkelyes; keménységi foka
1. Vörösvasércen Weilburg mellett,
Afroziné (gör.) a. m. értelmetlenség, félrebeszélés, láz és téboly alkalmával; A. mint istennő az
értelmetlenség, az esztelenség személyesltője volt.
Aisal, Perzsia és Afghanisztán határán lakó turkomán rabló nép;; nőik meglepő szépségüek, akik,
noha mohammedán vallásúak, fátyol nélkül járnak-kelnek és bátor magatartásúak, önállóságu
kat mind a mai napig fentartották. Állattenyész
tésből élnek.
Afba (gör.), a nyelv, az íny, az ajkak és a pofa
nyálkahártyájának felületes rétegében lerakódott
izzadmány. Felnőtteknél is észlelhető, de a leg
gyakoribb a 2—3 éves gyermekeknél. Oka infek
ció ; ismeretes több eset, hogy egyik gyermek a
másiktólmegkapta.AzA.-tólmegkülömböztetendő
a szarvasmarhák száj- és körömfájása. Az A.-k
gombostűfejnyi, egész borsónyi sárgás-fehér fol
tok, melyeket piros gyulailásos udvar vesz körül.
Érintésre, de különösen, ha sós ételeket eszik
a beteg igen fájdalmasak. Ezért az A.-s gyerme
kek nem akarnak enni és erősen lesoványodnak.
Heg nélkül gyógyul, még pedig pár nap alatt, ha
lápiszpálcikával megérintjük az A.-t. Bednár
X-nak nevezzük az élet első heteiben a kemény
szájpadon észlelhető két szimmetriás fekélyt. A
fekélyek a hamulipterygoidei táján vannak, ahol
a nyálkahártya erősen feszül, vérszegény, hal
vány. A szájmosás következménye. A mosást
végző ujj körme sérti meg a gyenge nyálkahár
tyát. Ez is egyik oka, amiért nem szabad a cse
csemők száját mosni. Heg nélkül gyógyul a száj
mosás abbanhagyására.
Aitalosz (Aftialit, ásv.), a vízmentes normális
szulfátok csoportjából. Anyaga — (KNa)2S04 —
diniorf: mint glaserit hatszöges rendszerű, mint
arkanit rombos rendszerű. Az elnevezésben inga
dozás van: az A. részint glaserit, részint arkanit.
Előfordul a Vezúv láváin és Szicíliában Roccalmutón (Girgenti mellett).

Aftartodokéták (gör.). Akik Krisztusban csu
pán egy, és pedig isteni természetet vallanak, monofiziták. Ez eretnek felekezet egyik ágát képezik
az A. v. fantaziaszták.Alapitójuk Julianus halikarnasszoszi püspök volt a VI. sz.-ban.
Aftialit (ásv.), 1. Aftalosz.
Aitongia (gör.), hisztériás beszédzavar, ahol a
beszéd megkísérlése már görcsöt vált ki a nyelv
izomzatban ; a beszéd lehetetlen.
Aftonit (ásv.), tömött ezüstfakóérc Wermskogról Wermlandban (Svédország).
Afva-Szaxa, hegy, 1. Avaszaxa.
Afz., Afzel, növénynevek mellett Afzelius
Ádám (1. o.) nevének rövidítése.
Afzelius, 1. Ádám, svéd botanikus, szül. Larfban,
1750 okt. 8., megh. 1837 jan. 20. mint a botanikatanáraUpsalában.Linné utolsó tanítványa volt; 1789.
Angol- és Skótországot utazta be, 1792—96 közt
Guineában tartózkodott, sok új növényt fedezett föl
s az ott használt orvosi növényeket legelőször ő is
mertette. Nevezetesebb munkái: Genera plantarum
Guineensium revisa et aucta (Upsala 1804); Re
media Guineensia (u. o. 1813—17); Sirpium in
Guinea medicinalium species cognitae(u. o. 1825);
Reliquiae Afzelianae sistens icones fungorum,
quosin Guinea collegita etc. (u. o. 1860) stb.
2. A. Arvid Ágost, svéd költő és iró, szül. 1785
máj. 6-án, megh. 1871 szept. 25. mint enköpingi plé
bános. Legnagyobb érdemeket szerzett az északi
ó-kor történelmében ésa régi irodalomban tett sike
res kutatásai által.Kiadta aSvenska folkvisor (svéd
népdallamok) című jeles ó-svéd gyűjteményt a
régi dallamokkal együtt (1814—17, 3 köt., Stock
holm).
Ag, a kémiában az ezüst (Argentum) jele.
Ag., növénynevek mellett Agardh Károly (1. o.)
nevének rövidítése.
Ág, 1. a növénytanban, szélesebb értelemben
véve minden új tag, mely egy más, hasonló, ren
desen nagyobb, de vele alaktanilag egyenlő tagon
keletkezett. így elágazó lehet a fonál, telep gyö
kér, szár, a szőr, tövis, virágzat, a porzó, sejt,
edények stb. Szorosabb értelemben véve a nö
vény főtengelyének (szár + gyökér) vannak ágai,
melyek első, másod, harmad . . . . n-ed rangúak le
hetnek. A fák és cserjék vékonyabb ágait gályák
nak, v. galyacskáknak mondjuk. Az ág, akárminő rangú, mindig a rügyből keletkezik, ez a rügy
pedig mindenkor ajevól hónaljában foglal helyet.
Az idei ág (hajtás) alatt tehát legtöbbször levél van.
L. még Tenyésző csúcs, Elágazás, Levélállás.
2. A., a rokonsági ós sógorsági összeköttetések
meghatározásánál alkalmazott szó. Az emberek,
ha ugyanazon közös törzsből erednek, v. egyenes
v. oldalágon rokonok egymással, s ha valaki há
zassága útján jut be valamely családba, ennek
tagjaival szintén v. egyenes v. oldalágon lesz
sógorrá. L. ezt s a vele rokon családjogi fogal
makat (közös törzs, íz) kifejtve a Rokonság és
Sógprság cikkekben.
Ag (ezelőtt Nagyág), Msk. Baranya vm. hegy
háti j.-ban, (1900) 519 német és magyar lak., tej
szövetkezettel ; u. p. Kisvaszar, u. t. Mágocs.
Aga, törökül a. m. idősebb, testvér, főnök, úr.
Tulajdonnevek után a törökben és perzsában egy
aránt á-nak hangzik, p.Ahmed-Ága=Ahmed úr.Ez
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volt a török katonatisztek címe a binbasi-tól lefelé.
Kisázsiában általános használatú a személynevek
után és csak azzal válik az aga a modernebb
efendivé, ha katonai rangot nyer, vagy ha írni,
olvasni tud. A török szultán udvaránál a kizlár-agaszi a háremhölgyek főnöke. Az 1828. feloszlatott
janicsárság fővezérét is jenicseri-agaszi-nak címez
ték. Magyarországon a török hódoitság idején Aga
címet viseltek az azabok (1. o.) és a zsoldos lovas
ság hat hadosztályának (szilihdár, szipáhi stb.) pa
rancsnokai v. a várparancsnokok (Kale-agaszi).
Aga, kisk., Temes vm. rékási j.-ban, (1900) 929
oláh, tót, német és magyar lak., posta, telefon és
csendőrőrs.
Agác, ágác, agáci (uöv.), 1. Akácfa.
Agache (ejtsd: ágas), Alfréd Píerre, franc, festő,
szül. 1843 aug. 28. Lilieben. Főképen allegorikus,
dekoratív jellegű, női alakokat fest. Kiválóbb fest
ményei : Fortuna (lillei múzeum); a Rejtély (roueni múzeum); az Öreg hódító (Paris, Luxembourg
múzeum).
Agacs, török mérföld = 5334 méter.
Agáda, 1. Hagáda ós Talmvd.
Agadesz, Air oázis fővárosa a Szahara középső
részén, a kereskedelmi utak csomópontján; egy
kor 50,000 lak.-sal biró virágzó város, most alig
van 7000 lakosa, kik sóval kereskednek.
Agadics, kisk. Krassó-Szörény vm. oraviczai
j.-ban, (1900) 896 oláhnak., van téglavetője; u. p.
Majdan, u. t. Oravicza.
Agadir (Santa Grúz), kikötőhely Marokkó déli
részében a Szusz-vadi torkolatától E.-ra. Vára,
melyet 1500 körül a portugálok alapítottak a halá
szat védelmére, 1536-ban Marokkó birtokába ke
rült és sokáig igen látogatott kikötő volt, de Mogador felépítése óta minden jelentőségét elveszí
tette. Most alig van 1000 lakosa.
Ágai, 1. Adolf, jeles humorista és lapszerkesztő,
tanult orvos, a Kisfaludy-Társaság tagja, szül. Jankováczon, Bács-Bodrogvni.-ben 1836 márc. 31-én,
hol az apja orvos volt. Agai 4 éves koráig OrahovLcán, Eszék mellett nevelkedett ós csak horvátul be
szélt, majd az apja Péczelre hurcolkodott s itt ő is
megtanult magyarul. Elemi s középiskolai tanulmá
nyait Péczelen, Abonyban, Pesten és Nagykőrösön
végezte, az orv. tudományokat pedig Bécsben hall
gatta. Beutazta egész Európát, Ázsia és Afrika egy
részét. írói pályáját Antoinette c. eredeti beszélyé
vel kezdte meg a Hölgyfutárban 1854.; majd
bécsi leveleket írt szintén a Hölgyfutárba(1854—57)
és a Vasárnapi Újságba (1857— 81). Ezenkívül irt
több beszélyt és rajzot, részint a saját neve alatt,
részint álnéven. Humoros tárcaleveleivel először
a Honban lépett fel 1865. Porzó álnév alatt, s
folytatta a Pesti Naplóban, Vasárnapi Újságban s
a Magyarország és a Nagyvilágban, mely utóbbi
lapot csaknem egy évtizedig (1870—1879) szer
kesztette. Dolgozott több német lapba s fordított
német és francia regényeket is. Ő indította meg a
Borsszem Jankó c. élclapot, nagyrészt maga te
remtvén meg népszerű alakjait is. Szerkeszté
1871—1908-ig a Kis Lap című gyermeklapot
Forgó bácsi néven; szerkesztette még Bródy Zsig
monddal a Látcső c. napilapot s a Regélő füzetes
regénykiadási vállalatot. Munkásságának, melyért
a Kisfaludy-társaság 1877. tagjává választotta,
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legfőbb tere a tárca-, élclap- és gyermekirodalom.
Porzó tárcaleveleivel egyaránt kivívta a közönség
és a kritika elismerését (összegyűjtve megjelent
Budapesten 1876, 2 köt.). Tárcái tartalom tekin
tetében rendkívül sokfélék; de nem a tárgy teszi
őket vonzókká, hanem a fordulatokban, a szelle
mességben gazdag előadás. Kedveltek humorisztikus naptárai is, 1867. kezdve, melyek többnyire
a Borsszem Jankó alakjainak cége alatt jelentek
meg. Népszerű gyűjteménye a Diák ismeretek
tára is. A gyermekirodalom köréből könyvei:
Gyermekhumor (Budapest 1874), Forgó bácsi gye rmekszinháza (1882), Forgó bácsi képes könyve
(l877),Az én kis világom(l887). A Borsszem Jankó
alakjaiból, mint Csicseri Bors és társa irta Egy
görbe nap c. bohózatot, mely 1902. került szinre a
Népszínházban. Ujabban több nagy elismeréssel
fogadott kötete jelent meg: Vizén és szárazon,
Dombszögi és bugaci Mokány Berci viselt dolgai,
Por és hamu (emlékrajzok), ennek második soro
zata Uj hantok (1906), Igaz történetek, Utazás Pest
ről Budapestre (1908), mely utóbbiban sziporkázó
szellemességgel rajzolja a főváros fejlődését és
magyarosodását. Álnevei: Csicseri Bors, Forgó
bácsi, Forgó János, Náday Ezüstös, Nemo, Porzó,
Spitzig Icig, dr. Tőkés, stb.
2. A. Béla, hírlapíró, szül. 1870. aug. 8. Buda
pesten. 1895-ben orvosdoktori oklevelet nyert s
két évig Tauffer tanár klinikáján működött. De
már 1890 óta irodalommal foglalkozott s kezdet
ben az Ország- Világ-nak, majd a Magyar- Újság
nak, ennek megszűnte után a Magyar Nemzet-nék
lett munkatársa, 1906-tól fogva az Az Újság politi
kai napilap felelős szerkesztője. Irt számos politi
kai cikket, tárcát, röpiratot, elbeszélést; külföldi
lapok közül a N. Fr. Presse-be és a Frankfurter
Zeitungba. Önálló művei: Tárca novellák (1896);
A szerkesztő felesége, regény, (1897); A Kenderessy-urak, regény (1898).
A g a i u s t t i m e (ang., ejtsd: agenszt tájm), ver
senysport kifejezés, a. m. idő ellen. Ama versenyek
elnevezéseként használják, amelyeknél a verseny
zőknek a kitűzött távolságot egy bizonyos, előre
meghatározott idő alatt kell megtenniök, ill. befutniok. Ilyen jellegű futamok azelőtt az ügető ver
senyeknél fordultak elő, ma már alig szokásosak.
Ágak (tengerészet, ném.Gaffel, ol. pieco, ang. gaff),
félvitorlafák, melyek eltéró'leg a rendes vitorlafáktól nem vízszintesen, hanem a hajónak hosszvona
lában az árboc hátulsó oldalához támasztva, rézsut
függnek és pedig akként, hogy erősebb, alantabb
v£gök az árbochoz van erősítve (1. az Árboc és
Arbocozat címszókat képmellékleteikkel). Az ágat
az ágvitorláknak vitorlafája ós két kötél tartja, s
ezekkel húzzák fel a vitorlával együtt; oldalmoz
gásának korlátozása oldalonkónt egy-egy kötéllel
történik. Rendesen minden árbocnak van ága,
melynek megkülönböztetés végett az árboc nevé
nek megfelelő előneve van, mint pl. elő-ág, fő-ág,
kereszt- v. tatág, mely utóbbival kivétel nélkül
minden hajó rendelkezik. A rakodó-ágak gőzhajó
kon az árú-kötegeknek be- és kirakására használ
tatnak s kötél helyett rendesen lánccal vannak fel
szerelve, melyet gőz v. villamos motor hajt.
Ágál (a lat. agere: cselekedni) a. m. cselekszik,
taglejtóssel beszél.
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Agalaktia (gör.), tejhiáiiy, tejszüke a gyermek mogatta A.-t, úgy hogy ez nemcsak Thyestest
ágyas asszonyoknál. Oka az emlőmirigyek fejlet fosztotta meg Mykéné uralmától, hanem egész
lenségéten rejlik, de lehet szervi baj, táplálkozási Argosnak urává küzdötte fel magát. Menelaos
zavar, vagy zavart lelki állapot következménye viszont apósának trónját örökölte. A trójai háború
is. L. Emlőmirigy és Tejelválasztás.
kitörésekor A. lett a görögök fővezére, ki 100
A g a l e n a (állat), 1. Töksérpók.
hajóval jelent meg Aulis kikötőjében. Itt áldozta
A g a l e n i d a e (tölcsérpókok), a pókok (Ára fel kénytelenségből leányát Iphigeneiát, hogy a
máé) rendjének egyik családja, melyből hazánk hajóhad elérje Trója partjait. Homercs a legvité
ban a Cybaeus L. Koch, Cicurina Menge, Argyro- zebb görög fejedelmek egyikének festi le A.-t, ki
neta Latreille, Goelotes Blackwall, Cryphoeca Tho- azonban nagy bajt zúdított a görög seregre azzal,
rell, Tegenaria Latreille, Agalena Walckenaer, hogy erőszakkal elragadta Achilles rabnőjét,
Tetrix Sundevall és Halnia C. B. Koch fordul Briseist, mert Achilles ezért haragjában vissza
nak elö.
vonult a harctól. Trója elfoglalása után A. KasAgallocha-ía (aloé-, paradicsom- vagy sasfa; sandrát kapta zsákmányul és nem hitte el neki
lignum agalochin v. aloés), a K.-indiai Excoecaria vészes jóslatait. De hazatérve, feleségének ked
Agalochm (Euphorbiaceae) fája, melyet füstölésre vese, Aigisthos, lakoma közben megölte (Homeros:
és bíborvörös színéért finom asztalos munkákra Odysseia), viszont Klytaimnestra Kassandrát pusz
tította el. A tragikus költők ellenben feleségót
használnak.
Agaima (gör.) a. m. áldozati ajándék, kép, teszik gyilkosává, mint aki Iphigeneia halála miatt
áll boszút és fürdés közben öli meg férjét. Hoszobor.
Agalmatolit (Pagodit, képkő, asv.). Groth sze merosban gyermekeinek Iphianassa, Chrysotherint nem egyéb, mint tömött piroflllit; szürkés, mis, Laodike és Orestes a neve; a későbbi monda
zsíros tapintatú; tulajdonságaiban megegyezik a Iphigeneiát és Elektrát említi Iphianassa és Laodike
pinittel, szalonnakővel. Lágyságánál fogva (ke helyett. A.-t hérosz gyanánt tisztelték Peloponménysége 2—2-5) szobrocskákat és egyéb aprósá nesosban.
gokat faragnak belőle, kiválóan Kínában. Az ú. n.
Agámi (Psophia crepitans L. állat), a dobosdaru
kinai A. részint igazi pinit, részint tömött piroflllit, félék (Bsophiidae) családjába tartozó madár. Délrészint más steatitféle ásvány. Előfordul Szász Amerikában, az Amazon-folyam északi részein,
országban (Ochsenkopf), Angliában, É.-Ameriká az erdőkben nagy csapatokban él. Gólyaforma és
ban : nálunk többek közt Bélabányán, Vörösvágá nagysága is akkora. Nagyon rosszul repül; a hím
son, Vöröspatakon, Nagyágon. A selmeczbányai tompa, doboló hangot hallat. A benszülöttek meg
fémkohónál tűzálló téglák gyártására hasznosít szelídítik s állítólag baromfiak, sőt juhok őrzésére
ják. Bélabányán, szabálytalan törgyületek alak tanítják meg.
jában, a mészkőben fordul elő s diaspor- és pirit
Agamia (gör.), házasság nélküli állapot.
kristályokat tartalmaz.
A g a m i d a e (állat), a vastagnyelvű gyíkok
A g a l m i d a e (állat), a hólyagos medúzák egyik (Crassilinguia) egyik családja, melynél a fogak
családja, melynek nevezetesebb nemei az Agaima, akrodontok. Fajai, melyekből ez idő szerint 200-nál
Áqalmopsis, Forskalia és Halistemma. Valameny- többet ismerünk, jobbára az ó-világ déli és keleti
nyien kizárólag tengerben élnek.
részében élnek.
A g a m a Dand. (állat), a vastag nyelvű gyíkok
Agamus, növénytani műszó, olyan növényekre
(Crassilinguia) alrendjének Agamidae családj ába mondják, melyek nem ivari termékenyítés útján
tartozó gyíknem. Fajai, számszerint 41, délkeleti szaporodnak, hanem ivartalan (asexualis) módon
Európától egész Afrikán és délnyugati Ázsián át spórák által. Ily szaporodás az alsóbbrendű kriptoIndiáig élnek. Legismertebbek: 1. a vörösfejű A. gám növények között ismeretes. L. Ivartalan sza
(A. colonorum Daud.) Ny .-Afrikában emberlakta porodás.
helyeken ól; 2. a közönséges A. (A. stellioL.),
Agana, város Guam (1. o.) szigeten.
mely Európában Törökországban s az Aegei-tenAgancs (I. a mellékelt képet), a szarvas-félék
ger néhány szigetén fordul elő, azonfelül Kis-Ázsia, (Elaphidae) fejdísze. Kétfőtagból áll: a homlok
Sziria, É.-Arábia és Egyiptom legnagyobb részé csont folytatását képező sima csontcsapból, melyet
ben is honos, meglett korában 28 cm. hosszú, ami rózsató'-nek nevezünk és a rajta ülő tömött szöből a farkára 17 cm. esik; 3. a változó A. (A. vűet csontból, mely a tulajdonképeni agancs. Az
paliida Reuss) Afrika északkeleti részén él és 4. A.-nak koszorüalakúan kiszélesedett tövét rózsá
a tüskés A. (A. armata Peters) Délafrika part nak nevezzük. Az A.-otaz első évben, amikor
vidékén fordul elő.
csap-nak nevezzük, bőr fedi, mely később elszárad
Agamé, északi Abessziniának, Tigréhez tar és mint ú. n. háncs lefoszlik, azonban tövét, vagyis
tozó vidéke; fensík 2200—3400 méter magas a rózsatőt mindég szőrös bőr fedi. A háncs lehántását maga az állat is sietteti azzal, hogy fa
ságú hegyekkel. Fővárosa Addi Grat.
Agamedes, híres görög mitikus építész, ki törzsekhez dörzsöli. Egyidejűleg a háncsától meg
egyebek közt Apollónnak delfii templomát is fosztott csap szövete keresztsíkban elválik a hom
lokcsont szövetétől s az elválás helyén csontpusz
építette.
Agamemnon, Atreus fia és Menelaos testvére. tító sejtek fejlődnek, melyek a csontszövetet el
Nagybátyja, Thyestes, Atreust megölte, két fiát roncsolva, az A.-ot lehullásra kényszerítik. A le
pedig Mykénéből elkergette. Az ifjak Spárta kirá vetett A. helyén a rózsatönek már az elvetést meg
lyánál, Tyndareosnál találtak menedéket, aki előző napokban megduzzadt bőre a sebfelületet
leányai közül Klytaimnestrát A.-nak, Helénát pe minden oldalról körülnövi és teljesen befödi. Erre
dig Menelaosnak adta feleségül és hathatósan tá a bőr alatt a rózsatő csonthártyájából kiinduló-
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lag erős pótló (regeneráló) folyamat indul meg,
melynek új A. az eredménye.
A nemes szarvasnál a bak első, nagyon apró
A.-ait rendesen élete 10-ik hónapjában elveti,
helyébe a második évben ismét egyágii, de már
rózsával ellátott A., ú. n. nyárs fejlődik, ilyenkor
a bakot nyár sas-vak. nevezik. A harmadik évben
az A. már egy oldalággal gazdagabban újul meg
s az ágak száma minden váltás után, vagyis min
den évben, rendszerint eggyelszaporodik.AzA.-ot
az egyoldali ágak számának kétszerese szerint
szokás elnevezni, tehát a nyárs után jön a villás,
azután a hatos (ennek egyik formája a keresztes,
amidőn a két oldalág: a szem- és középbog vélet
lenül egy magasságba kerülve, az A. szárával
keresztet alkot), nyolcas, tízes, tizenkettes, tizen
négyes stb. (I. az Agancsok képmellékletet, 1. ábra)
A villás A. oldalágát szembog-nak, a hatos má
sik ágát közép- v. királybog-nak, a tízesen a
szembog és középbog között fejlődő ágat jégbognak nevezzük. Az A. csúcsa a nyolcason hajtja
az első ágat előfelé, a tizenkettősön pedig hátra
felé s most már minden évben egy-egy ággal töb
bet kapva, alkotja a koronát. Ha az A.-pár két
felén nem egyforma az ágak száma, jelzésül a
magasabb szám kétszeresét vesszük és párat
lannak mondjuk. Az őznél már a tízes A. is
ritkaság. Régebben 42, 46 és 50 ágú szarvas
agancsokat is találtak, sőt a Drezda melletti
moritzburgi királyi vadászkastélyban ma is őriz
nek egy 66 ágú A.-ot, melynek hordozóját III.
Frigyes választófejedelem lőtte le 1696-ban. Húsz
nál több szabályszerű bog csak ritkán fordul elő;
a tizenhatágasok azonban a most élő szarvasok
közt sem ritkák.
A szarvas-félék sorában a pézsmaszarvas egy
általán nem fejleszt A.-ot, az igazi szarvasoknál
pedig csak a himeknok van; egyetlen kivétel a
rénszarvas (Cervus tarandus), melynek nősténye
is hord A.-ot. A szarvas-félék egyik csoportjának
A.-ai lapátformák, mint pl. a jávorszarvasé, rén
szarvasé és dámvadé, másik csoportjának A.-ai
ellenben hengeresek, mint a nemes szarvaséi és
az őzéi. A mellékelt rajzok az őz, dámvad és jávor
szarvas A.-ainak fejlődés-sorozatát mutatják,még
pedig a 2. ábra a jávorszarvasét, a 3. ábra a
dámvadét és a 6. ábra az őzét, míg a 4. és
5. ábra őzagancs-eltorzulást mutat, amelyet
paróka-agancs és spárgaágy néven ismernek.
A dámvad és jávorszarvas A.-ainak csúcsa már a
harmadik évben lapulni kezd s évről-évre mind
laposabb lesz, mig végre lapát-formát ölt föl hátsó
szegélyén különböző számú és állású ágakkal.
A szarvasoknál az A. kifejlődése a legszorosabb
összefüggésben áll a nemi élettel. A párosodás
idején áll fejlettsége teljében s a nász elmultával
elhull. Ennek a sajátszerű összefüggésnek ered
ménye az is, hogy a heréjétől megfosztott hím
A.-a abban az állapotban marad, amelyben az álla
tot a csonkítás érte; jelesen, ha a csonkításkor volt
A.-a, az többé nem hull le, ha pedig nem volt, akkor
nem is fejlődik újra, v. csökevényes, mohos A. nő.
Irodalom. Méhely L., A kérődzők fejeékessége (A Termé
szet, 1898. 1. sz.) ; IllésN., A vadőr (Budapest 1907); Lósy J.,
A szarvasokról (Vadászat és Állatvilág. 1909. 1. és 2. sz.) ;
Brehm-Méhely-Bálint. Állatok világa (Emlősök, 3. köt.,
280—300 1.) : Nitsche H. Studien u. Hirsche (Lipcse 1898):
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v. Dombi-owski, Die Geweihbildung d. europ. Hirscharten
(Bécs 1885); v. Raesfeld, üas Rotwild (Berlin 1899); Hoffmann, Zur Morphologie d. Q-eweihe der recenteu Hirsche
(Köthen 1901); Brandt, Das Gehörn und d. Entstehung monströser Formen (Berlin 1901); Körig, Die Geweihsammlung
d. landwirtschaftl. Hochschule in Berlin (Neudamm 1896).

Agancsár (Lucanus cervus L., állat), a lemezescsápu (Lamellicornia), fedelesszárnyú rovarokhoz
(Coleoptera) tartozó bogárfaj. L. Szarvasbogár.
Agancsos. így hívják a vadászok az erős, kifej
lődött hímszarvast, de különösen csak a tizen
kettest és ennél hatalmasabb szarvút. Agancsosak
általában a szarvasfólék. L. Szarvasok.
Agancs-só (sal cornu cervi), szar vasagancsból
száraz desztilláció útján előállított tisztátalan
ammoniumkarbonát régi neve. Manapság e név
vel jelölik a tiszta ammoniumkarbonátot is, ame
lyet élesztő helyett sütemények készítésénél hasz
nálnak.
Agancs-szaru (szarvasagancs, Cornu cervi)
szarvastól és dámvadtól egész agancsalakban v.
darabokban kerül forgalomba. Mechanikailag —
hideg saj toláson kívül — mindenféle módon meg
munkálható. Kemény, csontszerű anyag, rossz
hővezetőséggel. Könnyen festhető és így ezek
alapján szóltiben talál alkalmazást az iparban.
Kémiai összetétele: 57% foszforsavas mész, 7°/0
szénsavas mész és 36% enyvanyag. Száraz desztilláeiónál éghető gázok mellett szarvasagancs
sót (1. Agancs-só) nyerünk. Melléktermék még a
Szarvasagancs-szesz, barna, vízszerű folyadék,
amely kénsavas ammóniákon kívül még ecetsavas
ammoniákot, cián-ammoniumot és kénammoniumot tartalmaz. Régen gyógyítószernek használ
ták. A Szarvasagancs-olaj (állati olaj, Oleum animale foetivum, 01. cornu cervi) bonyolódott öszszetételű kémiai anyag kellemetlen bűzzel; ma
már alig használják. A száraz desztilláció mara
déka fekete csontszén. Levegőn elégetve fehér
csontszenet nyerünk, mely azonos összetételű a
közönséges esontszénnel. — Az A.-t bot-, kés- ós
villa-fogantyúnak használják. Készítenek belőle
még ruhafogasokat és gyertyatartókat (Lüsterweibchen) ó-német stilusban.Vékony lemezre föl
fűrészelve néha még a művészi iparban furnirnak
omzaikra és intarziára is használják. Nagy sze
repe van a gombgyártásnál, amennyiben a vadász
ruhák és az alpi lakók ruháinak stilszertíségéhez
tartozik a szarvasaganesgomb. Az A.-t mára tör
ténelemelőtti időkben is
használták fejszék, kalapácsok,szigonyok,árak,
tűk, nyílhegyek, vésők
stb. készítésére.
Aganippe, a görög mi
tológiában a Helikonon
eredő hasonló nevű for
rás nimfája, Termessos
folyamisten leánya.
A g a p a n t h u s Hérit.
(növ.), a Liliom-félék csa
ládjához tartozik, 3 faja
ismeretes Délafrikából.
Agapanthus.
Nálunk kedvelt dísznö
vény, nagyobb virágcserépben vagy faedényben gyakran látható. Gumós, több nyári. Az
A. umbellatus Hérit. (kék tubarózsa, Crinum
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1. ábra. A nemes szarvas agancsának fejlődése : 1. nyársas. 2. villás. 3. hatos, A. nyolcas. 5. tízes, 6. tizenkettös,
7. tizennégyes, 8. tizenhatos és 9. tizennyolcas agancs.

5. ábra. Paróka-agancs.

• Agancs*

cikkhez.

G. ábra. Az Öz agancsának fejlődése.
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africanum L.) a Kapföldrői származik. Szép
kék virágai ernyős virágzatot alkotnak, a hosszú
szár végén; gyengén illatosak. Van fehérvirágú
változata is és a var. minor, mely minden ré
szében kisebb. Másik faja az A. praecox Willd.
Erős és húsos gyökérzetük miatt terjedelmes cse
repet v. ládikát kivannak és nagyon tápláló talajt.
Nyáron át szabadban kiültetve tenyésztik, ősz
től fogva azonban hidegházban v. narancsházban
tartják, nagyon csekély nedvességgel v. majdnem
szárazon. Szaporításuk tőosztással történik ősz
kor, az elvirágzás után. Enyhe teleket takaró alatt
a szabadban kibír.
Agapé (gör., szeretet, vendégség), az első ke
resztények közös étkezései, melyeket az egyház
községet összekötő szeretet kimutatására és be
bizonyítására tartottak, s az úrvacsora ünnepélyé
vel fejeztek be. Kenyér és bor sohasem hiányzott,
emellett hús, sajt, tej és méz, s mint a római
katakombákban tett ásatások mutatják, hal kerül
hetett leggyakrabban az asztalra. Adományokat is
gyűjtöttek a bajban vagy nyomorúságban levő test
vérgyülekezetek számára. A II. sz. óta az A. házi
és keresztény-társadalmi ünneppé változott, sőt
pusztán társas mulatozássá fajult, mint Alexan
driában, v. puszta ajándékozássá a szegények ja
vára, mint nyugati Afrikában, s így el kellé vesz
tenie jelentőségét. Más okok is befolytak az A.
elfajulására, s fokonkint el is tiltották az egyházi
zsinatok, a laodiceai (360—370 között) és a 3-ik
karthágói (391). V. ö.: Baumgartner E., Agape
im Urchristentum. Solothurn, 1910.
Agapét, két pápa neve. 1. I. A. szül. Rómában,
megh. Konstantinápolyban 536. A gyenge Theodát
király uralkodása alatt 535. lett pápává, ki Konstantinápolyba küldötte, hogy Justiniánus császár
ral tartós bókét kössön. Tárgyalásai nem vezettek
eredményre; Konstantinápolyban töltött ideje alatt
az Eutyches tanait követő Anthimus konstanti
nápolyi pátriárkát letette és több monofizita püs
pök ellen vizsgálatot indított, de már a következő
évben meghalt. — 2. II. A. római születésű, mint
pápa uralkodott 946—956. Uralkodása alatt Ró
mát a tusciai Alberich határgróf bitorolta és az
akadályozta meg, hogy Nagy Ottónak a császárrá
való koronáztatására irányuló kérését teljesít
hesse.
Agapita spalatói asszonynak a 969. évből szár
mazó végrendelete a horvát nyelv legrégibb okle
veles emléke (1. Branimir). Az ott említett 888.
évi írott emlék azonban csak egyszerű házfelirat,
melyet most a zágrábi horvát nemzeti múzeum
ban őriznek.
Agapitus, pápák, máskép Agapét (1. o.).
A g a p o r n i s (törpe-papagály állat), a nemespapagályok (Palaeomithae) alcsaládjából való,
csupán Afrikában ós Madagaszkáron előforduló
papagálynem, melybe apró, veröbnagyságú, szer
fölött rövid, kerekfarkú, túlnyomóan zöldszínü
papagályok tartoznak. Ismertebb fajai: a rózsás
törpe-papagály [A. roseicollis Vieill.) és a páros
papagály {A. pullaria L.), melyet az angolok lovebird és a franciák inséparables néven ismernek
és a hitvesi hűség mintaképeként szoktak emle
getni. L. még Rózsás törpe-papagály.
Agár, kutyafaj, 1. Kutya.
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Agár-Agár, guminiszerű anyag, melyet külön
féle, Japán, Kina, Ceylon és Jáva tengereiben élő
és a Florideák-hoz tartozó moszatokból (mint
Gracilaria, Eucheuma, Gelidium és Gloeopeltis)
készítenek. Az A. mint táplálék ós mint orvosi
szer van alkalmazásban, de leginkább ragasztásra
és a selyem-kelmék apretirozására szolgál. Ujab
ban a konyhában és cukrászdákban a zselatin pót
lására is használják. Baktériumoknak tápláló tatalajul szolgál. L. Baktériumtenyésztés.
Agarászat, ősi sport, a vadászat egy neme,
amelynél a nyulat (esetleg rókát stb.) nem fegy
verrel lövik, hanem agárral űzik s azzal is fogat
ják el. Rendesen két-három, esetleg több agárral
vadásznak ; az egyedül vadászó agárnak szóló
agár a neve. Az A.-nál a nyulat vagy egyéb vadat
az agárnak meg kell mutatni («bemutatják»), mire
hajrá! kiáltásra az agarak a vad után vetik ma
gukat. Maguk a vadászok lóhátról kisérik a haj
szát, esetleg egy magasabb pontról ügyelik meg.
Agarászegyletek. Az A. célja az agarászsport
s az agártenyésztós fellendítése. Nálunk az Orszá
gos Agarász-Szövetség égisze alatt a következő
nevezetesebb A. vannak: a gömörvánnegyei,
torontál vármegyei, a szolnokvármegyei, csanád
vármegyei, bácsbodrogvármegyei, zemplénvár
megyei, szabolcsvármegyei, szatmárvármegyei.
Agárd, Gárdonyhoz tartozó puszta Fejér vm.
székesfehérvári j.-ban, (1900) 513 lak., vasúti állo
mással ; u. p. és u. t. Dinnyés.
Agárderby, az Országos Agarász-Szövetség
által rendezett nagy agármérkőzés. Eldöntésének
helye évről-évre változik. 1902. alapították. Díja
1200 K és tiszteletdíj a győztesnek.
Agardh, több természettudós nevo ós pedig 1.
Károly Adolf, svéd botanikus, szül. Bastadban
1785 jan. 23., megh. Karlstadtban 1859 jan. 28.
Lundban tanult, 1807 óta itt egyetemi tanár, emel
lett 1816. papnak szenteltette magát, s 1834. wermlandi püspök lett. A moszattudósok legnagyobb
jainak egyike, számos munkáival egész új utat
tört ennek a tudománynak. Művei: Synopsis alga
rum Scandinaviae (Lund 1817), Species algarum
rite cognitae etc. (u. o. ós Greifsw. 1823—1828,
2 kötet), Iconos algarum Europaearum (Leipz.
1828—35), Systema algarum (Lund 1824), Essai
de réduire la physiologie vógétale á des principes fondamentaux (Lund 1828), Essai sur le développement intórieur des plantes (u. o. 1829), Lárobok i botanik (Malmö 1830—32, 2 köt.); németül
1. Theil: Organographie der Pftanzen, ford. L. v.
Meyer, (Kopenh. 1831), 2. TUeil: Allgemeine Biologie der Pflanzen», ford. Creplin, (Greifsw. 1832),
Conspectus criticus Diatomacearum (Lund 1830—
1832). Nagybecsű nemzetgazdasági és teológiai
munkáival is nagyon kimagaslott. — 2. A. Jakab
György, botanikus, az előbbinek fia, szül. Lundban
1813 dec. 8., megh. u. 0. 1901 jan. 17. Lundban
1854—79 közt a botanika tanára s a növénykert
igazgatója volt. Művei: «Species, genera et ordines
algarum (Lund 1848—80, 3 köt.), Synopsis genoris
Lupini (Lund 1835), Recensio generis Pteridis (u.
0. 1839), Aigfe maris Mediterránéi et Adriatici
(Paris 1842), In systemata algarum hodiema adversaria (Lund 1844), Theoria systematis naturális
plantarum (u. 0. 1858).
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Agarénok v. Agraei, igy nevezték a régi hel
lének É.-Arábia néptörzseit.
Agárhas, a hasi szervek csekély terjedelme s
főleg a belek szűk volta által feltételezett felhúzó
dása az állatok hasának, melynek alsó határvonala
ilyenkor a köldöktől a combok felé meredeken föl
ös hátrafelé halad. Az agaraknál fiziológiai állapot.
Egyéb állatokon vagy azért fejlődik ki, mert a
szükséges táplálékot igen koncentráltan s így kis
tömegben kapják (pl. versenylovak), v. mert az
emésztés bármely okból zavarva van, úgy hogy az
állatok csak kevés táplálékot vehetnek fel.
A g a r i c a c e a e (növ.), a gombák rendszerének
egy családja. L. Lemezes gombák.
A g a r i c i a Lom. (állat), a soksugarú virágállatok
rendjében a kökorallok alrendjének egyik neme.
Fajai kivétel nélkül tengerekben élnek.
Ágaricin, agaricinsav. A fehér fenyőgombából
(Agaricus albus) készülő, gyönge kétbázisú kar
bonsav. Fehér, kristályos por, mely vízben alig,
de alkoholban és kloroformban elég jól oldódik.
Képlete: C16H30O5.H2O. Erős bázisokkal sókat al
kot. Gyógyszerül használják, különösen a tüdő
bajosok izzadásának csökkentésére. Nagy adagban
narkotikus hatású.
A g a r i c u s L. (növ.), 1. Galóca.
Agárkosbor (növ.), 1. Orehis.
Agarobbó (növ.), a Szt. János-kenyérnek spanyol
eredetű, de általában elterjedt neve. L. Álgaróbia.
Agártetö, a Bakony 513 m. magas óriási ba
zaltkúpja Zala vm. tapolczai j.-ban Kapolcsnál.
Agártörzskönyv, a magyarországi agarak tenyészszukáinak és ivadékainak, valamint neve
lőiknek hiteles jegyzéke, mely az Országos
Agarász-Szövetsóg kiadásában évenkint szeptem
ber havában jelenik meg.
Ágas, régente 1. a. m. fogas, akasztó, 2. fönt
két ágban végződő oszlop vagy támasztófa, s aztán
általában oszlop; innen a kútágas: 3. a földbe vert
hegyes rúd, keresztbe álló ágakkal, melyekre a
frissen lekaszált, nehezebben száradó, dúslevelű
takarmányt, pl. a vörös lóhert oly célból aggatják,
hogy a föld fölött, hol a levegő jobban éri, for
gatás nélkül gyorsan kiszáradjon. Az ágasok
kal való szárítás leginkább nedvesebb éghajlatú
vidéken van szokásban s ott nagyon ajánlatos,
mert ily helyen a gyakori esők és erős harmat
miatt a takarmány renden való szárítása nagy
nehézségbe ütközik és a megromlás veszélyével
jár. Néhol águcs-nak nevezik.
Ágascsápuak (Cladocera, áiiat), a levéllábú rá
kok (Phyllopoda) egyik alrendje. L. Vízibolhák.
Ágasegyháza, Kecskeméthez tartozó népes
puszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (1900) 749
lak., vasúti állomással, távíróval és postai ügy
nökséggel.
Agasias, 1. Borghesei vívó.
A g a s s . , természettudományi nevek mellett
Agassiz (1. 0.) nevének rövidítése.
Agassiz, 1. Louis, zoológus; szül. Motiersben
1807 máj. 28. a svájciFreiburg kantonban; megh.
New-Cambrid gebén (Mass.) 1873 dec. 14. Zürich
ben, Heidelbergben és Münchenben orvostudomá
nyokat tanult. 1841-ben Neuchátelbe a természet
rajz tanárának hívták meg s itt maradt 1846-ig;
ekkor Amerikába vitorlázott, ahol előbb Boston
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ban, majd Charlestownban, végre pedig Boston mel
lett New-Cambridgeben tanárkodott. 1835 óta a
párisi akadémia levelezője, 1872 óta pedig kül
tagja volt a Magyar tud. akadémiának is; emlékbeszédet fölötte Margó T. tartott 1875. Az állat
tan különböző szakjában dolgozott s ez érdekből
több rendbeli utazást tett Európában, É.-amerikában és Braziliában. Utolsó éveiben Darwin tanai
nak makacs ellensége volt. Munkássága legfőképen a halakra és tengeri sünökre vonatkozik. Az
elsőket illetőleg legfontosabb munkája: Recherches sur les poissons fossiles. (5 köt. Neuchatel
1833—42. 311 kőnyomatos táblával.) A halakra
vonatkozó többi munkáit legnagyobb részben Vogt
Károly társaságában készítette. A newcambridgei
Museum of comparative Anatomy igazgatója volt.
2. A., Alexander, az előbbinek fia; amerikai
zoológus; szül. Neuchatelben 1835 dec. 17., megh.
1910 márc. 27. tengeri utazás közben egy hajón.
A newcambridgei Museum of comparative Ana
tomy igazgatója s mint ilyen apjának utóda s a
cambrldgei Harward Collegeben a zoológia tanára
volt; 1907. a bécsi tud. akad. tagjául választotta.
Különösen a medúzáknak s az alsóbb állatok fej
lődésmenetének tanulmányozásával foglalkozott;
majd főkép a nyugatindiai szigettenger és a mexi
kói öböl fenekén élő állatok kutatásának szentelte
munkásságát, ami rendkívüli eredményekkel ju
talmazta őt s a tudományt. 1899—901. résztvett
az Albatrosz-expedícióban (a Csendes-óceánban),
1900 - 1 . pedig a Maledivák szigetén a koraitokat
tanulmányozta. A medúzákra vonatkozó neveze
tes munkája: North American Acalephae (Cam
bridge 1865); ehhez sorakoznak más irányú követ
kező munkái: Embryology of the star-fishes (Bos
ton 1865); Three Cruises of the U. S. coast and
geodetic survey steamer Blake 1877—80. (2 köt..
1888); Preliminary report on the scientific nüssions of the expedition of the tropical Pacific by
the U. S. S. Albatross (1902).
Ágasvár, 787 m. magas hegycsúcs Heves
vmegyében a Mátra nyugati részében, Pásztóhoz
közel, hajdan csúcsán vár állott, mely a szemben
levő Óvárral (748 m.) a völgyet elzárta; a vár
kőfallal volt körülvéve, melynek romjai még
látszanak. V. István e várat 1265. István kir.
lovászmesternek adományozta; jelentékeny vár
volt, mely nagy vidéket uralt. A hegy oldalában
levő barlang (u. n. Csörgőlyuk) több irányban el
ágazó folyosókból s néhány nagyobb csarnokból
áll, melyeket dr. Szabó József 1869. megvizsgált
s a trachit-kőzet kiváló nevezetességeként ismer
tetett. V. ö. Szabó József, Az ágasvári trachitbarlang. (Turisták Lapja II. 217—224.)
Agát (ásv.), 1. Achát.
Agátalma (növ.) a. m. rózsaalma.
Agát-csiga (állat), 1. Achatina.
Agatha, szent szűz és vértanú. A legenda sze
rint előkelő szülők gyermeke; Palermóban vagy
Cataniában született. Quintianus, Decius császár
helytartója vad szenvedélyre gerjedt iránta, mint
keresztényt elfogatta és 30 napra egy feslett nőnek
adta át, ki őt rábeszélje, hogy erényei árán váltsa
meg életét, de mivel állhatatos maradt, iszonyú
klnoztatásoknak vetették alá, miközben 251 febr.
5. börtönében meghalt. Emléknapja febr. 5.
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Agatha, a 228. planetoid.
Agathangelos, IV. sz.-beli örmény történetíró.
Rómában született. Az örmények történetét I.
Choszrovtól szt. Gergely visszalépéséig (217—327
Kr. u.) tárgyaló művében leginkább Tiridatesz ör
mény király megtérése történetével és az örmé
nyek hittérítő apostolának, Világosító szt. Gergely
nek életével foglalkozik. Megjelent 1759. Konstan
tinápolyban, 1835. és 1862. Velencében, az előbbi
olasz fordításban is (u. o. 1843). A. művének kriti
kai méltatásához nélkülözhetetlen Gutsehmied ide
vonatkozó bírálata, mely a Rühl Ferenc által kiadott
Kleine Schriften-ben megjelent. V. ö.: Molnár
Antalnak A.-ról írt cikksorozatát az Armenia er
délyi folyóiratban (1891. évf.)
Agatharchides, gör. földrajzíró ós peripatetikus
rétor; Alexandriában élt a II. sz. második felében.
Mint Herakleides Lembos ókori diplomatának tit
kára és felolvasója nagy tekintélyre és befolyásra
tett szert. Műveiben földrajzzal és néprajzzal fog
lalkozott. Említendők: Ázsia földrajza és története
(10 könyvben); Európa földrajza és története (49
könyvben); A Vörös-tengerről (5 könyvben). Töre
dékeik megvannak a Pragmenta Historicorum
Graecorum c. gyűjteményben (III, 190—197) és
a Geographi Graeci Minoresben (I., 111—195).
V. ö.: Leopoldi, De Agatharchide Cnidio (Ro
stock 1892).
Agatharchos, festő, szül. Számosz szigetén;
Athénben működött Aischylos korában, akinek
egy tragédiájához színpadi díszitményeket festett.
Nagyban hozzájárult a görög festészet ama fel
lendüléséhez, amely Zeuxiszt szülte.
Agatharied,község Felső-Bajorország Miesbach
járásában a Schlierach mellett, (1905) 4625 lak.,
szénbányászattal.
A g a t h a u i n a s , 1. Triceratops.
Agathe Tyche (gör.), 1. Agathodaimon.
Agathias, bizánci középkori történetíró és költő,
Kis-Ázsiában, Mirinában szül. és a VI. sz. má
sik felében Konstantinápolyban élt. Költeményei
az epigrammok kivételével, nagyobbrészt elvesz
tek. Pontosabb történeti műve: Justinianus tör
ténete 552—559-ig, 5 könyvben, melyben Prokopius művét folytatja; utoljára kiadta Kiebuhr
a bonni gyűjteményben, 1822., mely kiadás elő
szavában A. bővebb életrajza is megtalálható. V. ö.
Kruwbacher, Gesch. d. byzantin. Litt. 1891.
Agathidium III. (áiiat), az Anisotomidae-csa.ládba tartozó bogárnem. Testük félgömbfonna, erő
sen íves; nyakpajzsuk igen nagy. Gombákban,
korhadó fakéreg és növényhulladékok alatt tar
tózkodnak. Hazánkból 21 faja ismeretes.
Agathin
(salicylaldehidmethylphenylhydra •
zon). Szalicilaldehidból és metilfenithidrazonból
készül. Színtelen, fénylő lemezkók. Ize és szaga
nincsen. Vízben nem, de alkoholban ós éterben
oldható. Op. 74°. Lázellenes gyógyszer; reumá
nál, idegzsábánál, iszkiásznál és migrén ellen
használják.
Agathis Salisb. (Dammara Lamb, ,o«v.), az
Abietaceae -család génusza, melynek 4 faja él a
Maláji-szigeteken, Ausztrália, Ujzéland s a Filippinek területén. Az A. dammara (Dammarafenyö) le
velei hosszúkás tojásdadok, 30m.-re megnövő fa,
melynek gyantája a manila-kovál (és nem az ú. n.
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dammara-gyanta; 1. Shorea). Az A. australis
(Kauri-fenyő) szolgáltatja a Kauri-kopált (1. o.).
— Krótakorú és harmadkorbeli A.-féle növényma
radványok is ismeretesek.
Agathodaimon, a görögök mint a földmíves
nek, különösen a szőllösgazdának áldást hozó gé
niuszát tisztelték. Jobbjában csészét, baljában pe
dig bőségszarút vagy kalászokat tartó férfiúként
ábrázolták. Azonos a rómaiak Bonus Eventusával. Társnője Agathe Tyche.
Agathokles, Szirakuza kényura, Kr. e. 361. a
szicíliai Thermaeben szül. Apja fazekas volt s ö is
ezt a mesterséget űzte; de később Szirakuzába
költözvén, hadi szolgálatba lépett. Egy gazdag szirakuzai polgár, Damas pártfogásával csakhamar
chiliarchonná (ezredessé) lett s midőn ez meghalt,
feleségül vette özvegyét, akinek vagyonát ura
lomra törekvő céljára használta fel. Az oligarchi
kuspárt kétszer is száműzte, végre mégis sikerült
megbuktatnia s 317. a demokratapárt élére került.
Első dolga volt, hogy vakon engedelmeskedő zsoldo
sokat gyűjtött, kikkel 4000 polgárt f elkoncol tátott;
körülbelül ugyanannyit számkivetésbe kergetett,
vagyonukat elkobozta. így lett Szirakuza kényura
és a város pénzügyeinek rendezése után azt a nagy
célt tűzte maga elé, hogy a feniciaiakat kiszorítja
Szicíliából. Messana ostromlásakor azonban a
karthágóiak is közbeléptek és 311. a Himera folyó
nál megverték, azután pedig Szirakuzában ostrom
alá fogták. De 60 hajójával áttörte az ostromzárt és
Afrikában termett, hol a meglepett karthágóiakat
ismételten megverte, több várost elfoglalt és Kyrene királyát, Ophellast, megölte, seregét pedig
maga részére nyerte. Ekkor állott hatalma tető
pontján és fölvette az Afrika királya címetDe csak
hamar hírül vette, hogy szicíliai agrigentumiak
Szirakuzát erősen szorongatják. Fiaira bizta te
hát a fővezérletet és Szicíliába sietett. A szerencse
azonban nem igen kedvezett neki, s mivel fiai idő
közben többször vereséget szenvedtek, ismét viszszatért Afrikába. A megkísérelt döntő ütkö
zetben őt is megverték, mire fiait és seregét cser
benhagyva, visszatért hazájába. Az elárult sereg
boszúból fiait megölte, viszont ő a gyilkosok szirakuzai rokonait koncoltatta fel, az elégületleneket élükön Deinokratesszel legyőzte és kényural
mát újra helyreállította. Ezután már szelídebben
uralkodott s hatalmát számos szicíliai város meg
hódításával növelte. 289. unokája, Archagathos,
egy rabszolgáját megvesztegette, aki őt egy fogpiszkálóval megmérgezte. Gyógyíthatatlan fájdal
mától úgy szabadult, hogy elevenen vitette magát
a máglyára. Utódja Archagathos lett. V. ö. Preisler: Zur Geschichte des A. (Brünn, 1890).
Agathón, Kr. e. 448. szül. athéni szoniorújátékíró. Barátja volt Euripidesnek és Platónnak. Utóbbi
Symposionjában szerepelteti. Műveit nyelvben és
tartalomban egyaránt keresettség jellemezte; első
volt, ki Anthos c. darabjában nem a mondavilág
ból vette tárgyát. Töredékeit összegyűjtötte Nauck
(Tragicorum graec. fragmenta, Leipz. 1889).
A g a t h o p b y l l u m Juss. (növ.), 1. Ravensara.
A g a t h o s m a Willd. (növ.), a Rutafélék (Rutaceae) családjába tartozó, örökzöld bokrok. Afrika
déli részén mintegy 100 faja nő, több faj illanó olaj
tól szagos és ezért mint diszbokrot ültetik. Értéke-
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sebbek a következők : A. imbricatum Willd., A.
Ventenationum Bartl. et Wendl., A.-lanceolatum
Engl. (A. rugosum Ihbg.), A. apiculatum G. F.
W. Mey. Hidegházi növények, nyáron a szabadban
tenyésztik. Laza, homokos hangaföldet kedvelnek
és egyenletes nedvességet. Szaporításuk őszi dug
ványokkal történik, az Erica-k módja szerint.
Agathyrs, nép, 1. Agatirszok.
A g a t i Desv. (aöv.), 1. Sesbania.
Agatirszok (Agathyrs), a legelső név szerint
is ismert nép, mely egykor Magyarország terü-

létén tanyázott. (A Maros mentén laktak.) Arany
ban bővelkedő, igen kicsapongó, evésben-i vasban
mértéket nem ismerő népnek mondják őket úgy
Herodotos, mint más egykorú görög írók. Nőközösségben éltek, javaik is közösek voltak, ki
véve a kardot és serleget. Törvényeiket énekbe
foglalták s úgy adta szájról-szájra egyik nemze
dék a másiknak. Az előkelők tetoválták magukat.
Egyéb szokásaik a thrákokélioz hasonlítottak,
kiket meghódítottak s kemény igában tartottak.
Az A. a szkithákkal rokon nép volt s legrégibb
rétegzete a keleteurópai szkitha fajta népségnek.
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(V. ö. Nagy Géza: A skythák.) Dárius perzsa
király szkithaföldi hadjárata alatt nem csatla
koztak a szkitha főkirályhoz, hanem a saját föld
jük védelmére szorítkoztak. Ebben az időben
rejthették a földbe a háromszékmegyei Czofalván
lelt arany kincset, arany baltákat stb. (1. Gzofalvi lelet). A Kr. e. IV. sz. felé eltűnnek az A.
Erdély területéről s részben beolvadtak thrák
(dák) alattvalóikba, részben pedig visszaszorul
tak a makedón hódítások idején a Maeotis ós
Don vidékére. A későbbi népmozgalmak ÉNy.
(Felső Volga) felé tolták őket,
úgy hogy Fröhlich E. (Arch.
Ért. III. 1884. 181.) Ptolemaios
nyomán már valahol a Eadogíi
vidékén keresi az A.-et s egyál
talában kétségbe vonja, hogy
valaha Erdély területén tanyáz
tak volna. A hunnok idejében
az Alsó-Don mellékén laktak;
Priscus Ehetor említi őket akatir vagy akatzir néven. Attila
leverte az egyes akatir fejedel
meket és fiát, Ellákot tette meg
királyuknak. Attila végévei felé
az avarok megjelenése által elő
idézett népmozgalmak az akatirokat a Kaukázus felé szorítot
ták. Ekkor kerültek az A. és
unugurok egymás szomszédsá
gába s ezzel megkezdődött az A.
történetének egy újabb szaka,
a magyar-kozár kölcsönös hatás
ideje. (L. Kozárok.)
Agatologia (gör.). A «legfőbb
jó» tana az erkölcstanban.
Agátos-párduc az a ló, me
lyen szürkén beszegélyezett fe
kete foltok fehér alapon látsza
nak. — Agái-tarka az a ló, me
lyen fehér alapon sötétebb, bár
mely színű árnyékolt foltok lát
hatók.
Agau, Abesszínia őslakóinak
a neve. Hamita vér, és tagjai a
legalsó kasztot alkotják.
Agaué, a görög mitológiában
Kadnios leánya, Pentheus anyj a,
ki azt állította Semeléről, Dionysos anyjáról, hogy ezt Zeus
azért sújtotta villámával agyon,
mert az olymposi főiston sze
relmével mert dicsekedni. Dionysos később a tébai asszonyok
egy bacchikus ünnepe alkalmával oly őrjöngésbe
hozta A.-t, hogy ez saját fiát vadállatnak nézte ós
széttépte.
Agavé L., növénygénusz az Amaryllidaceaecsaládban, 50 fajjal. Amerikában honosak, de most
már számos faját mindenfelé meghonosították,
a melegebb tájakon. Hosszuéletű növények ; nagy,
vastag, húsos, a szélén szúrós, merev (1—2 m.
hosszú, 2 dm. széles v. szélesebb, lent 1 dm.
vastag) levelei csokorban csoportosulnak s a dísz
kertekben sok esztendőn keresztül ilyen alakban
élnek, csak leveleket fejlesztenek. Az A. levél-
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rózsájából végre sok esztendő múlva 1—12 m. ma
gas szár nő ki, s a tetején karos gyertyatartóhoz
hasonló ágasbogas gyönyörű virágzatot visel. Egy
ilyen virágzatban 4000 harangalakú, jóillatú virág
is lehet; méz is bőven van mindegyikben. Hosszú
életén keresztül csak egyszer szokott virágzani
és gyümölcsözni, ezután elpusztul. Tökéje számos
hajtást tejleszt, melyekről az A. könnyen szapo
rítható.
Legismeretesebb és legelterjedtebb az A. AmericanaL., melyet hosszú életéről közönségesen száz
esztendős aloé-nak neveznek (1. az ábrát). Hazá
jában (Közép- és Dél-Amerika) 5—6, Dél-Európá
ban 8—12—20 esztendős korában, az európai
üvegházakban pedig gyakran csak 40—60 esz
tendő múlva virágzik. A virágzat rügye a levél
rózsa közepén jelenik meg. Néhány (üvegházban
3—4) hónap, sőt néhány hét múlva a kis rügyből
kifejlődik a tekintélyes szár. Ha valami véletlen
ség középpontbeli rügyétől megfosztja, csakhamar
10, 15—20 szomszédos rügy keletkezik, s nyúlik
fel virágzó ágakká. A virágzat levágása után
2—4 év múlva ismét viríthat. Az A. Americana-i
1561. hozták Európába. Nálunk üvegházban kell
kiteleltetni; Dél-Európában egészen Bozenig el
vadulva is megél.
Az A. nagyon nevezetes művelődéstörténeti nö
vény, már az ősmexüóiak termesztették. Midőn
a virágszála nőni kezd, tetőrügyét úgy metszik
le, hogy a tuskón vagy egy fél méter szóles
mélyedés támadjon. Ez 1—6 hónapon át napon
ként 2—9-szer cukros lével telik meg. Egy tő
1200 kg. nedvet is adhat. Erjedés után bőrzsák
ban tartják s a mexikóiak nemzeti itala (pulque
v. agávébor), desztilláció útján pedig nagyon része
gítő italt (meskal v. mexikal) kapnak belőle. Leve
leiből, valamint más rokon fajéból is, szívós és na
gyon kemény rostot (manillav. aloé-kender, pita,
agávé-rost)nyernek, s belőle fonalat, kötelet, pony
vát v. más szövetet szőnek. A spanyolok is sokfélekóp dolgozzák fel, mert hajlékonyabb ós tar
tósabb, mint az újzeelandi vászonfú'é. Levele belét
nyersen és elkészítve eszik; szára belével a bogár
szekrényeket jó kibélelni, száraz szárát borotvafenőszíjnak, sőt parafa helyett is; gyökerét szifilis ellen használják, nem ritkán a sarsaparillát is
pótolja. Az A. Mexicana Lam. (maguey) épp oly
hasznú mint az előbbi, de a leve rothadt hús szagú,
azért az idegen csak lassan tud hozzászokni. Rost
jaiból már az ösmexikóiak is készítettek papirt
(A.-papir) s a hieroglifákat erre írták. Az A. rigida
Miu. bele parázs állapotban soká elmarad, azért
a tűz megőrzésére használják; durvább fada
rabbal gyorsan dörzsölve meg is gyúlad. Az ame
rikai erdőkben gyakran ezzel gyújtanak tüzet.
Rostját sisalkender-néky. hennequin-nek nevezik.
A. heteracantha Zucc. szolgáltatja a tampikorostot; A. vivipara L. szolgáltatja a BombayAloe-kendert. A Ny.-Indiában kultivált A. fajok
rostját keratto-nak nevezik.
Agave-bor, 1. Agavé.
Agave-papiros, 1. Agavé.
Agave-rostok (pite, pita, sisal, Mauritiuskender), különféle Agave-fajok leveleiből készült
rostok. A pite v. pita leginkább az Agavé americana (nálunk tévesen százéves Alo'é néven isme
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retes növény) leveleiből való és kivált Mexikóban
nyerik. Nagyon könnyű rost, úgy hogy a belőle
készült kötelek a vizén úsznak. Ujabban Európá
ban fiber v. fibris néven a disznóserte és lószőr
helyett kefék és hasonló árúk készítésére hasz
nálják. — A sisal v. sisalkender az Aqave rigida
(var. sisalana)46l jön, mely Közép-Amerikában
kivált Yukatanban terem. A sisalkendert külön
féle kötélárúk és Amerikában különösen függő
ágyak készítésére használják. — A Mauritiuskender egy előbb az Agave-nembe sorozott, most
pedig a Fourcroya-nembe tartozó növénynek a
rostja, még pedig a F. foetida-é, mely növény
eredetileg Közép-Amerikában otthonos, de most
a forró égöv számos helyein, így Német-K.-Afrikában is ültetik. A rost lényegében a sisalkonderrel megegyezik és ugyanúgy használják.
Agawam. Amerikai és európai szőllő kereszte
zéséből származott korcs szőllöfajta.
Ágazat alatt a fa ágainak alakulása értendő.
Minden fanemnek jellemző ágazata van, mely
azonban a körülményekhez képest eltérést mu
tat. Vannak fanemek, melyek ágai, kivált a vékony
gallyak, lecsüngenek, másokéi ellenben fölfelé irá
nyulnak, legtöbbjénél azonban többé-kevésbbé víz
szintesen terjeszkednek. Szabadban a fák koro
nája, melyet az ágazat alkot, terebélyessé, gyak
ran gömbalakúvá lesz, zárt erdőben pedig, mely
ben a fák sűrűn állanak, a fatörzsek karcsuan
felnyúlnak s a fának csúcsát csak csekély számú
vékony ág alkotja. A faanyag használatának szem
pontjából az okszerű erdészet egyik legfőbb tö
rekvése, hogy a fák határozott, lehetőleg egyenes
törzset alkossanak, mit helyes irányú erdőtenyész
téssel és kezeléssel elérni módunkban áll. L. Faalak.
Agazén (állat), a kudu abesszíniai népies neve,
mely a tudományos irodalomba is átment. L.

Kudu.

A g a z o n n m r e g a l i u i n m a g i s t c r (lat.) a. m.
magyar királyi főlovászmester (1. o.), zászlós úr és
mint ilyen a főrendiház tagja.
A. O. B. Az Allgemeines Deutsches Gestiitsbuch rövidítése. E munka a német telivértenyész
tés méneskönyve (1. Méneskönyv), s első kötete
C. H. Vogler szerkesztésében 1847. jelent meg
Berlinben. Első köteteiben részben a magyar teli
vértenyésztés méneskönyvéül is szolgált.
Agbatana, 1. Ekbatana.
Ágbog, 1. Elágazás.
Agbomé, 1. Ábomé.
Ágcsernyő, kisközség Zemplén vm. bodrogközi
j.-ban, (1900) 495 magyarlak.; u. p. és u. t.: Bély.
Már 1214. említtetik, később a leleszi káptalan
birta.
Agde (ejtsd: agd), kikötőhely s A. kanton szék
helye, a francia Hérault départementban, a hajóz
ható Hérault folyó s Canal du Midi partján, a Föld
közi-tengertől 4 km.; vas. állomás, U905) 8435 lak.,
kik különösen szénnel élénk tengerparti kereske
delmet űznek s hajóépítéssel, kötél veréssel, vitorla
vászonkészítéssel és olaj préseléssel stb. foglal
koznak. Épületei közt, melyek nagyobbrészt lává
ból épitvék, említésre méltó a XII. sz.-ból való
székesegyház. A., a régi Agatha Narbonensis is,
eredetileg feniciai gyarmat. AIII. sz.-ban püspöki
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székhely. A reformáció korában megerősített
Agenda (lat. agere, cselekedni), szóelemzésileg
hely. 1632 után citadelláját lerombolták. V. ö. jelenti mindazt, amit megcselekedni, megtenni kell,
Jordán, Hist. de la ville d'A. 1825.)
vagyis a tennivalókat. Isteni szolgálatra vonatkoz
Ágdíj a. m. vérdíj (homagium) v. emberdíj. tatva e szót, a régi egyházban gyűjtőnévül szol
A Székely Oklevéltárban (III. k. 248.) 1532-ből gált egyrészt amaz utasítások, szabályok, imád
közölt oklevél bizonyltja, hogy a homagiumot ságok, áldások, megszólítások stb. jelzésére, me
lyekhez magát a papnak az isteni szolgálat külön
népiesen csakugyan A.-nak hittak.
Agdistis, Kybele (1. o.) mellékneve. L. még féle szent cselekményeinél, úgymint a szt. misénél,
a szentségeknél, megáldatásoknál s több effélék
Attis.
Age (axin), sötétsárga zsírfóleség, melyet a nél szabnia kellett a célból, hogy az istentiszteleti
coccus axin nevű mexikói rovarból kifőzés által különböző szertartásokban a rend és a lehető egyön
nyernek. Főalkatrésze az olajszerű axinsav, mely tetűség megtartassék; másrészről jelezte és jelzi
a levegőn meghártyásodik; ezért is az indusok az e szó most is azokat a könyveket, amelyekben e
A.-t bőrbetegségeknél, miként a kollodiumot, be- szertartási szabályok, beszéd- és imádságformák
összefoglalva találhatok. Aszerint, amint az isteni
vonószerül használják.
szolgálat különböző szent fényeinek egyik vagy
A g e d (ang.), 1. A.
másik nemére irányító mintául és kézi könyvül
Ageladas, 1. Hageladas.
A g e l a e u s (csapatraadár, áiiat), a csiröge-félék szolgáltak, más-más közelebbi elnevezést nyer
(Icteridae) családjába tartozó madárnem, mely tek; így: Agenda Missarum, Sacramentarium,
nek fajai B.-Amerikában és D.-Amerikának É.-i Liber Offtciorum, Pastorale, Parochiale, Orrészében élnek.Ismertebb fajai: a seregélysármány dinarium stb. Első ilynemű könyv a szent (I.) Ger
(A. oryzivorus L.), a gulyamadár (A. pecoris gely pápa (megh. 604) Sacramentale-}& volt,
Gm.) és a vörösszárnyú gulyamadár (A. phoeni- melyben a nevezett pápa az apostolok korából
ceus L.). A seregélysármány É.-Amerikának kö származó istenszolgálati szertartásokat állította
zépső övétől É. felé fészkel; a telet az Egyesült- össze.
Államoktól D.-re eső tájakon, Közép-Amerikában,
A reformátorok csakhamar belátták, hogy köve
Ny.-Indiában és D.-Amerikában tölti. A költés tőik nyilvános istentiszteletét nekik is át kell
után a vetésekben óriási károkat okoz. L. még alakítaniok az új tan elvei szerint, ezért úgy Luther,
Gulyamadár.
mint Zwingli és Judae Leó s utánok számosan,
A g e m i n a (ejtsd: adzsémina; olasz: lavoro álla egyházak ós egyesek is adtak ki keresztelési,
úrvacsoraosztási stb. formulákat tartalmazó köny
gemina) a. m. tausirozó munka.
Agen(ejtsd: azsan), Lot-et-Garonnefranciadépart veket. Az anglikán egyház szertartásainak jegy
és püspök székhelye a Garonne és Masse össze zéke a Gommon Prayer Book (= közimádságos
folyásánál, vasúti gócpoat,(i906) 21,589 lak., fölebb- könyv), mely magában foglalja ez egyház egész
viteli törvényszékkel, múzeummal, 30,000 kö liturgiáját, VI. Eduárd angol király által 1549-ben
tetnyi könyvtárral; kelmefestőkkel, szeszfinomí hozatott be, s 1661-ben nyerte meg mostani alak
tókkal, malomiparral; gyümölcs-, bor- és olaj ke ját. Az anglikán egyház lelkészeinek e szertartásos
reskedéssel ; a XII. és XIII. sz.-ban épített szé könyvhöz a legszigorúbban kell alkalmazkodniok.
kesegyházzal. Egyéb érdekes épülete a városháza Németországban főként a lutheránusok sokat pa
és a Scaliger-ház. A., a régi Aginum, a Nitiobri- naszkodnak az úgynevezett Á.-kényszerellen, mely
goknak volt fővárosa. Az albiai háborúban a ka összes istentiszteleti cselekvényeik közben egész
tolicizmusnak volt a védhástyája. 1902-ben az életükön át egyetlenegy könyv szabványaihoz köti
1870—71. háborúban elesett katonáknak itt őket, míg a református egyház ilyen Á.-kényszert
nem ismer.
emlékszobrot emeltek.
A g e n c e H a v a s (ejtsd: ázsánsz ávász) ,távirati iroda
A magyar protestáns egyház lelkészei a refor
Parisban. Egy kis fordító irodából keletkezett, me máció kezdete után csakhamar szintén intézked
lyet a spanyol eredetű Havas 1835. nyitott Paris tek arról, hogy legyenek ilyen könyveik. A ma
ban, hogy az ottani sajtót és követségeket külföldi gyar ref. egyházban első ilyen egyház-szertartási
lapokból vett fordításokkal lássa el. 1840-benCharles könyv Heltai Gáspár ágendájavolt 1559 előtt, s e
Havas a nyári időre London és Brüsszel közt ren könyvet hosszú sorozatban mintegy 30 A., vagy
des galamb-postát rendezett be s nemsokára min amint a reformátusok inkább szeretik nevezni,
den európai fővárosban voltak rendes levelezői. egyházszertartási könyv követte, melyek közül
Fia, Auguste, a közlekedési eszközök (távírda, legnevezetesebbek Révész Bálint egyházszertar
vasút) tökéletesedésével ós elterjedésével még to tási beszédei (1853 és 1889), vagy az erdélyi egy
vább fejlesztette az ügynökséget; egymásután ke házkerületben Vadas József és Nagy Péter ágenletkeztek a fiók-ügynökségek az európai és ame dája (1866), vagy a Dunamelléken Fördős Lajos
rikai nagyobb városokban; az A. összekötte ágendája (1866 és 1875). A magyar protestáns,
tésbe lépett a németországi Wolff-féle s az angol különösen református ágendák részletes jegyzé
Beutter-féle távirati ügynökségekkel, valamint két 1. Tóth Mihály, Egyházszertartástan, (Deba budapesti Magyar Távirati Irodával (1. o.) reczen 1873, pag. 15—20.) Fördős Lajos, Agenda,
és más hasonló célú vállalatokkal. Az A. a egyházi szertartás stb., (Kecskemét 1875). Csiky
francia vidéki lapok számára nemcsak politikai Lajos, Egyházszertartástan (Debreczen 1892,
híreket szolgáltat, hanem tárcákat és regényeket, pag. 20—24).
sőt nyomtatásra kész klisékbe öntött cikkeket
Agenda-vita. A porosz udvari ágendának be
is küld. 1879-ben részvénytársasággá alakult át hozatala körül 1816-ban, majd 1822-ben folyt.
8Vs millió frank részvénytőkével.
Nemcsak a legjelentékenyebb teológusok vettek
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abban részt, mint például ellentétes álláspontok
A g e r a t u n i L . (növ.),&¥észk.6mkTubuliflorae
ból Schleiermacher és Augusti, hanem maga III. alsorozatához tartozó génusz, 30 fajjal. Füvek v.
Frigyes Vilmos porosz király is. B vitában Schleier cserjék Amerika melegebb és forró tartomámacher megtámadta a királynak azt a püspöki jo nyaiban. Kertjeinkbe Mexikóból az egy évi, kék
gát, hogy liturgiái szabványokat írhatna elő. virágú A. conyzoides L., valamint az évelő
1826-ban az uniói egyház javára kedvezőleg vég A. mexicanum
ződött Á. adta meg a közvetlen alkalmat az ó-lu (Sweet) jutott (1.
theránus egyház megalakulására. Bz Á.-nak mint az ábrát)- Szabad
egy utójátékaként tekinthető az 1892—1894. folyt földi dísznövény
Á. Midőn a porosz főegyháztanács, hosszas elő az A.corymbosum
készület után közrebocsátotta egy új, javított ós Zucc. (A. coelestibővített agenda kiadása iránt készített tervezetét num Sims.), azúr
(1893), heves támadást intéztek ez ellen nemcsak kék virágokkal;
az összes szabadelvű prot. teológusok, de több különösen becses
olyan tudós is, kik a gyakorlati teológiai tudomá változata (var.nanyok terén kiváló tekintélyek voltak. A tervezet num), mely csak
nek főként Kleinert professzor, a főegyháztanács 30 cm. magas és
kebeléből kiküldött bizottság előadója kelt védel sokfajtája van (pl.
mére s a harc vége az lett, hogy az új ágendát, cse Imperial dwarf.)
kély módosítással, a rendkívüli egyetemes zsinat Valamennyi faj,
1894 nov. 10. egyhangúlag elfogadta.
változat ós fajta
A g e n e s i a (gör.), 1. az asszonyok meddősége; kiváló szególynö2. egyes testrészek hiánya, amelyek egyáltalában vényiil használa
tos a kertekben.
nem fejlődtek ki.
Agenor, a görög mitosz több hősének neve. Edzettek, mindenféle talajban tenyésznek és 3—4
1. Poseidon fia, Kadmos, Phoinix, Kilix és hónapig vannak virágzásban. Dugványokról v.
Burope apja, a feniciaiak őse. Midőn Zeus Euro- magvetésről szaporítják (március—áprilisban).
Agerdőlés r a. m. a fák ágainak lemetszése, lepét elrabolta, A. fiainak meghagyta, hogy testvéröket keressék fel s nélküle haza ne jöjjenek. Ezek nyesése. Az Á.-t leginkább fiatalabb erdőkben al
Europét meg nem találván, különböző helyeken kalmazzák, hogy a fák egyenesebben, nagy ágak
telepedtek meg, Kadmos Tébában, Phoinix Phoi- fejlesztése nélkül felnőj jenek és a szomszédos fák
nikiában (Penicia), Kilix Kilikiában (Cilicia). 2. tól elnyomott értékesebb fák felszabaduljanak. Az
Jeles trójai hős, Antenor és Theano fia, ki Hektort Á.-t tisztítóvágás vagy a vigályítás alkalmával
megmentette Áias gyilkos vasa elől. Achilleus hajtják végre. L. Vigályítás és Tisztítóvágás.
A g e r p u b l i c a s , 1. Agr ártörvény ékRómában.
fla, Neoptolemos ölte meg.
Agershus (Ákershus), 1. kerület Krisztiánia
Ágens, 1. Ügynök.
Ágens a u l i c u s (udvari ügynök), hajdan norvég tartományban a Krisztiánia-fjord mellett
némely hazai testület, nevezetesen a protestánsok 5321 km'- területtel (1900) 116,228 lak. Járásai:
által megbízott ember volt azzal a feladattal, Aker ós Pollo, Nedre- és Övre Romarike. — 2.
hogy az udvarnál a testület érdekeit előmozdítsa. — A. erősség arzenállal, fegyházzal. Róla vette nevét
A. kerület.
A. dicasterialis a. m. tiszti ügyész.
Agent p r o v o c a t e u r (franc, ejtsd: azsan pro
Agesandros, gör. szobrász: Athenodoros és Povokátor) az, aki bűncselekmény elkövetésére csak lydoros társaságában a híres Laokoon-esoport (1.
azért bujtja fel a tettest, hogy őt a hatóság kezére o.) megalkotója.
juttassa. Vitás az, hogy az A. a tettes által elkö
Agesilaos, spártai király, Archidamos fia; sánta
vetett cselekményért büntethető-e ? Liszt szerint és alacsony termetű létére nagy eszénél és eréaz A. csak akkor büntethető, még pedig mint fel lyónél fogva a görögök egyik legnagyobb had
bujtó, ha a tettes a cselekményt már (teljesen) vezérévé küzdötte fel magát. Kr. e. M2. szül., 399.
bevégezte. Mások szerint elég az is, hogy a fel Lysandros támogatásával elnyerte a királyságot.
bujtott egyén a kísérlet terére lépett. Ellenben Biztatására az ephorok elhatározták, hogy Spárta
nem vitás az, hogy az A. által reábírt tettes az a perzsák ellen háborút indít. 396. A. Bfezusban
elkövetett cselekményért épp úgy felelős, mintha termett ós miután Tissaphernes perzsa szatrapa a
arra valódi felbujtó bírta volna rá.
fegyverszünetet megszegte, többször megverte a
perzsákat, Prigiát és Likiát elfoglalta és már
Agentura, 1. Ügynökség.
Agenzia Steiani (ejtsd: adzsencia), olasz távirati Perzsiába készült nyomulni; midőn értesült, hogy
és hiradó ügynökség Rómában, a Stefani-család a perzsák ösztönzésére Athén, Korinthos és Téba
tulajdona. 1854. Stefani alapította Torinóban. Iro hazája ellen szövetkeztek. Kis-Ázsiából rendkívül
dái vannak Olaszország minden nagyobb városá gyors szárazföldi menetben sietett Spárta meg
ban, összeköttetésben áll a külföldi hasonló ügy mentésére és az egyesült ellenséges hadat Koronökségekkel, ellátja az olasz lapokat politikai, neiánál394. megverte. Akorinthosi háború további
f olyamán változó szerencsével harcolt s bár Téba
pénzügyi és kereskedelmi hírekkel.
Ager, a Traun melékfolyója.Felső-Ausztriában, a spártaiakat 370-ben Leuktránál legyőzte, Epaaz Atter-tóból folyik ki és Lambachnál ömlik minondas még sem tudta Spártát elfoglalni. A
aTraunba. Az A. és Traun közt fekvő földet Ager- mantineiai csatában 362. vereséget szenvedett
ugyan, de a kötött fegyverszünet békét hozott
spitz-nek nevezik.
hazájának; ezalatt új csapatokat gyűjtött és 361.
Ager a r e u i o n i c u s , 1, Armagnac.
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Egyiptomba vezette őket, hol a bennszülött kirá
lyokat a perzsák ellen oly sikerrel támogatta,
hogy gazdag ajándékokkal indulhatott haza. De
útközben 358-ban meghalt. Életrajzát az ókorban
megírta nagy bámulója és barátja Xenophon, ké
sőbb Plutarchos is. V. ö. Hertzberg, Das Lében
des Königs A. (Halle 1856); Stern, Geschichte
der spart. u. theb. Hegemonie (Dorpat 1884).
Ágész oly egyén, ki az erdőben száraz ágakat
szed össze. A régi úrbéri törvények a faágszedőt
«faész» vagy «faies»-nak is nevezik. Az erdőben
legelő marháról, mely az ágakat szedegeti le,
egyes vidéken szintén mondják, hogy ágész.
Ageuzia (gör.1, az Ízlelés elvesztése, előfordul
arcidegbántalmak, középfülgyulladás és hisztéria
tüneteként.
A g e v o l e (olasz, ejtsd: adzsevoie), zenei műszó,
a. m. könnyedén, folyékonyan.
A g f a , rövidítése a berlini Aktiengesellschaft
für Anilin-Fabrikation néven fényképészeti cik
kek gyártására alakult r.-t.-nak.
Ágf a, oly faanyag, mely az ágakból került ki. A
vastag ágak felhasítva hasáb fát, a kevésbbé vasta
gok dorongfát, SÍZ egészen vékonyak rözsefát v.
gally fát szolgáltatnak. L. Faválaszték ós Tűzifa.
Agfa-erősítő, a fotografálásnál használt folya
dék gyenge negatív-lemezek erősítésére, rodanhigany-kettős-sókból áll.
Ágfalva (Agendorf), kisk. Sopron vmegye sop
roni járásában, (i900) 1816 túlnyomóan német
ajkú, evang. lak., vasúttal, postával és távíróval,
takarék- és segítöszövetkezet, gőzmalom, tűz
oltóság; termékeny gesztenyés és szőllős lej
tőkkel. A brennbergi (1. o.) gazdag szénbányával
9 km. vasút köti össze. A. egyike legrégibb
írott emlékkel bíró helységeinknek. Már 1195ben Dág név alatt a borsmonostori szerzet
nek adományozták, 1390. Sopron város tulaj
dona lett s az maradt egészen a múlt századig.
Itt van székhelye a brennbergi bányatársulat
igazgatóságának.
Aggályos az az okirat, amelyen törlés, vakarás,
közbeszúrás vagy más külső hiány vagy rendel
lenesség van; hogy az A. okiratnak milyen bizo
nyító ereje van a perben, azt szabad mérlegelés
sel a biró itéli meg.
Aggastyánrész (Altenteil, Leibgeding), a jog
ban az a járadék v. ellenszolgáltatás (kikötmény),
amelyet a szülők birtokát átvevő gyermekek a szü
lőknek biztosítnak. Leginkább a parasztosztálynál
fordul elő ez a régi szokás, és részben annak kö
szöni a létét, hogy a régi földesurak mindig erő
teljes jobbágyokat óhajtottak, s az elaggottakat
a birtok átadására kényszerítették jogutódaik
részére. Az aggastyánrész különbözőképen álla
pítható meg, termesztményekben és természetbeni
szolgáltatásokban vagy pénzben.
Aggató v. függesztő (tengerészet, ném. Hanger, ol. colonne, ang. pendant). Rövid, vastag
kötél, mely az árboctörzs ormáról függ alá, homorugyürüvel a végén, melybe csigát lehet akasz
tani, terheknek a hajó födélzetére való emelésére.
Vitorlás hajók, valamint régibb gőzösök árbocain
2—3 ilyen A. is van, különösen a nagyobb csolnakoknak be- és kirakodására. Ujabb gőzösökön
e célra az ú. n. rakodó dorong (1. o.) szolgál.

Aggházy

Agg ellenség, agg farkas, agg ördög (hostis
antiquus), régente az ördögnek gyakran használt
elnevezései.
Agger (lat.), a római erődítmények, nevezete
sen a táborok sáncának volt a neve; különösen a
várostromoknál épített sáncot nevezték A.-nak.
Agger-csatorna, 1. IÁmfjord.
Aggeus, próféta, 1. Chaggáj.
Aggíű, anyafií a. m. az első kaszálású fű, mely
nek felszárítása után az aggszéna, anyaszéna ké
szül ; különbözik tőle a sarjú, t. i. a másod- és harmadnövésü fű, mely a sarjuszénát adja.
Aggharcos, 1. Veterán.
Aggházy, 1. Gyula, génre- és tájképfestő, szül.
1850. Dombóvárott Tolna vm.-ben. Gyermekkorá
ban a zenéhez és festészethez egyenlő mértékben
vonzódott, s egy ideig működött is a nemzeti szín
ház zenekarában, de később a festészet iránt való
vonzalma kerekedett felül. Tanult Bécsben, majd
később Wagnernél Münchenben, míg a hetvenes
évek közepén Parisba ment, hol Munkácsy Mihály
műtermében fejezte be tanulmányait.Első feltűnést
keltő festménye a Kártyavetönő volt, melyet csak
hamar jellemzetes, életteljes kópé: a Dagasztó
menyecske követett. Kényszer-koncert című fest
ménye, mely rongyos cigányzenészeket ábrázol,
kik havas tájékon zeneszóval akarják megszelidíteni a véletlenül útjukra tévedt ordast, erőteljes
jellemzésével az 1880-iki párisi Sálon rnűbarátainak az érdeklődését is lekötötte s azok részéről
vevőre is talált. 1881-ben Terefere című képével
a műcsarnok Ráth-féle százaranyas díját nyerte el.
Ez a műve jelenleg a nemzeti múzeum képtárában
látható. Nevezetesebb festményei még: a Kender
áztató, a Mosónők és a Lacikonyha, mely a ké
sőbbi No ne izéljen genreképpel együtt a király
birtokában van. Legújabb s legnagyobb génre
képe a Lakodalom, melyet az 1908-iki londoni
magyar kiállításon az angol művészek ezüst érem
mel tüntettek ki. Az egyházi festészet terén A bű
nös asszony-nyal keltett figyelmet. Ujabb időkben
leginkább hangulatos tájképeket állít ki, melyek
hez a Balaton vidékéről keres motívumokat.
1887—1896. az iparművészeti iskolán volt tanár s
azóta a rajztanárképző főiskolán az alakrajztanára.
2. A. Károly, zongoraművész, zeneszerző, szül.
1855 okt. 30. A. zongora tanulását 8 éves ko
rában kezdte. Mestere Bartalus volt, majd 3 évig a
Nemzeti Zenedébe járt s már ekkor megjelent egy
kánonja (Budapest, Táborszky). 1870-ben a bécsi
«Zenekedvelők Egyesületen konzervatóriumának
kiművelési osztályát és Brucknernél az elméletet
végezte, ahol a II. évf. végén egyhangúlag arany
érmet ítéltek neki. Azután Budapesten Liszttől
tanult tovább, majd a Liszt-ösztöndíjjal Parisba
ment, hol Hubay Jenővel hangversenyeket ren
dezett. Közben, 1879—81-ig Franciaországban,
Angliában és Belgiumban hangversenyzett. 1881.
Algériában sajtó alá rendezte az éppen elhunyt
Vieuxtemps vázlatban maradt műveit. Olaszorszá
gon át hazatérve, a nemzeti zenede tanára lett,
de Liszt ajánlata folytán csakhamar a berlini
Stern-féle konzervatóriumban alkalmazták zon
goratanárnak. 1889. végleg letelepedett Budapes
ten, mint a nemzeti zenedének és a Zenekedvelők
Egyesülete intézetének tanára. 1891—92. a m. kir.
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opera korrepetitora is volt. Zenekarra szerzett:
szimfóniát, magyar táncot, Csiky G. Szép leányok
ós Almási (Balogh) Tihamér Borzáné Marcsája c.
népszínművéhez zenét. Egy vonós négyesét (op.
25) ós egy zongoraötösét a Hubay-Popper kamara
zene társaság mutatta be. Rákóczi című szimfo
nikus énekkölteménye 1907 tavaszán került elő
adásra a bpesti nagy vigadóban. A Gyászhangok
cimü művét a filharmonikusok adták elő. Egyéb
müvei: zongorára: Momentscaractéristiques(16.
mű, 15 külön darab); énekre: 5 magyar férfi
négyes (17. mű); 5 dal 23. mű). Operája: Maritta
(amely a m. kir. operaházban 1897. került szinre),
énekes zongoraátiratban állami támogatással je
leni meg: 3 mazurka (26. mű), 12 Lieder (op. 30
és 31).; ném. ós ang. szöveggel (Leipz., Kiesler
kiadása); Piéces intimes (Boroszló, Hainauer
kiad.); Soirées hongroises (5 drb, u. o.; a sorozat
folytatása Bpesten, Bárdi kiad.); 8 férfikar (Pesti
könyvny. r.-t.); Magyar Mngulatok zongorára
(op. 35. n. o.); Gyászhangok (u. o.); Gyász
induló 7. (u. o.), Oinka Panna dala (Rozsnyai);
Könnyű rapszódiák (u. o.); 1909. 4 pályadíjat
nyert zeneműveivel. Zeneelméleti cikkeket irt a
Zenevilág 1901—1902. évi folyamába.
Agrgriue>ta:íieiite,ol. zenei műszó, a.m. szigo
rúan időmérték szerint.
Aggkor. Régi törvényeink az A. kezdetéül a
60-ik életévet jelölik meg. Az A.-úak fel voltak
mentve a gyámi tisztség viselése és a nemesi föl
kelésben való részvétel alól. Ujabb törvényeink,
nevezetesen a gyámi törvény 4-9. §-ának a) pontja
megerősíti a gyámságra vonatkozólag a régi tör
vények érvényét. A 65, ill. 70 éves kor előfordul
az 1885. XI. t.-c. 21. §-ában, amennyiben a 65
éves államtisztviselő, ill. 70 éves biró kérheti, a
felsösóg pedig elrendelheti nyugdíjazását. Végül
az 1897. XXXIII. t.-c. az esküdtszéki szolgálat
alól fölmenti azt, aki 70. évét betöltötte.
Aggkori biztosítás, 1. Aggkori, rokkantsági
és nyugdíjbiztosítás.
Aggkori elmegyöngeség, 1. Elmegyöngeség.
Aggkori emfizéma, 1. EmfizémaAggkori gyöngeség. A szervezetek a korral
járó élettani átalakulások során bizonyos időpont
tól kezdve oly változásokon mennek át, melyek az
egyes szerveket és az egész szervezetet a létért
való küzdelem szempontjából tökéletlenebbé teszik
s végül külső ok hozzájárulása nélkül is az élő
lény elpusztulását okozzák. E változások gyűjtő
neve az aggkori sorvadás ós megnyilvánulása az
A. Az A. lényegét a sejtek természetes — nem
betegségből eredő — sorvadása és pusztulása teszi.
A legnagyobb jelentőségű a vérerek falának el
változása, az érelmeszesedés (1. o.), mely azonban
sok tekintetben nem élettani, hanem beteges
tünet. Az A. tünetei: a szemek alkalmazkodó
képességének csökkenése (a 40-es években), niegöszülós, a bör ráncosodása a kötőszövet rugal
masságának csökkenése folytán, soványodás, fo
gak kihullása, nagyothallás (a dobhártya vasta
godása és a hallócsontok összeforrása), a csontok
és izületek sorvadása. Az agyvelő idegsejtjei
pusztulnak s innen a lelki élet átalakulása. Az A.
mint halálok (ritka) a központi idegrendszer sor
vadása folytán szabja határa1; az életnek.

Agglutináló nyelvek

Aggkori öv, 1. Arcus.
Aggkori, rokkantsági és nyugdíjbiztosítás,
egyrészt az életbiztosítás, másreszt a munkásbiztositás alágazatát alkotja, de minthogy a társada
lom minden saját keresetére utalt rétege, különö
sen pedig a munkásosztály és a hivatalnoki kar
nyomatékos sürgetése folytán majdnem minden
számottevő államban ezzel a biztosítással legbehatóbban foglalkoznak, ez ma már a főágak kere
téből messze kinőtt. Aggkori biztosításnál a bizto
sított fiatalabb éveiben bizonyos évi díjat befizet,
v. egy nagyobb tőkét egyszerre elhelyez azzal a
célzattal, hogy ha egy bizonyos kort elér, a bizto
sító társaság, intézet, egylet v. pénztár neki egy,
a befizetésének megfelelő évi járadékot (aggkori
járadékot) kifizessen. Ha a biztosított a befizeté
seket azzal a kikötéssel teljesíti, hogy a biztosító
társaság, intézet, egylet v. pénztár az évi járadé
kot már akkor tartozik kifizetni, ha a befizető a
kikötött kor elérése előtt munkaképtelen lesz,
beáll a rokkantsági biztosítás. Az aggkori ós rok
kantsági biztosítás együtt képezi a nyugdíjbizto
sítást ; ezt nyugdíj biztosító társaságok, intézetek,
egyletek, állami- v. magánvállalati, nyugdíj- v.
ellátási pénztárak művelik. L. még Munkásbiztosítás.
Aggkori sorvadás, 1. Aggkori gyöngeség.
Agglegény, olyan meglett korú férfi, aki nem
akar házasodni. Régebben az A.-t politikai és er
kölcsi okokból nem tekintették egyenjogú állam
polgárnak. Ujabban pedig többször felmerült az az
eszme, hogy az A.-re külön adót kell kivetni.
Londonban Rowton lord bőkezűségéből négy nagy
bútorozott hotel épült szegényebb sorsú agglegé
nyek számára; ezekben 3557 szoba van; mind
egyik fűtéssel és világítással együtt egy napra
mintegy 60 f.-be kerül.
Agglomerál (lat.) a. m. felhalmoz, összerak;
agglomeráció, tárgyaknak egybehalmozása egy
egésszé.
Agglomerát, a geológiában oly törmelékkőzet,
mely szögletes törmelékek ragasztóanyag nélküli
halmaza. Gyakori a vulkánok oldalán és tövénél.
Agglomerát-rendszer, 1. Múzeumépületek.
Agglutináció (lat.), a. m. összetapadás. A sebé
szeti kortanban azt a folyamatot jelzik e szóval,
mely a sebszélek elsődleges összeforrását végzi.
A sebszélek közé ömlő szövetnyirok megalvadása
eszközli. Az általános kórtanban A. névvel jelö
lik a vérsavónak azt a fertőző betegség folyamán
szerzett tulajdonságát, hogy a kórokozó baktéri
umokat még erősen hígított állapotban is (1:50—
1: 250-szeres hígításban) összetapasztja. Ez összetapasztástEhrlich elmélete szerint az agglutininok,
összetapasztó anyagok végzik. Minthogy azjösszetapasztó hatást erős hígításban a savó csak azon
baktériumfajjal (vagy közel rokonával) idézi elő,
mely az illető szervezetet fertőzte, a beteg szer
vezet vérsavójának e tulajdonságát a kórokozó
bakteriumfaj megállapítására használhatjuk. L.
Vidal-féle reakció.
Agglutináló nyelvek v. ragozó nyelvek azok,
melyekben a szóalakok csupán a szótőhöz ragasz
tott hangokkal vagy szótagokkal képződnek, míg
a flektáló nyelvekben magában a szótőben is meg
változhatnak a magánhangzók. Például németüL
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brecli(-en): Jyrich, ge-broch-en, Bricch; ellenben
magyarul tör(ni): törj, tör-ött, tör-és. L. Nyelvek
felosztása.
Agglutinált héj alatt az állattanban és őslény
tanban (palaeontologia) olyan állati házakat ér
tünk, melyek részben idegen anyagokból vannak
fölépítve, pl. az egysejtű foraminiferák egy része
a mész v. szarunemű ház anyagába homokszeme
ket, spongyatüket, kagylótöredókeket stb. cemen
teznek be, agglutinálnak, miért is ezeket agglutinantiáknak nevezik.
Agglutinin (lat.), a vórszérum azon anyagai,
melyek az agglutinációt (1. o.) kiváltják.
Aggófű (r>sv.), 1. Senecio.
Aggok legyilkolása. Ahol az életfentartás erősebb fizikai munkát kivánt, sok helyen fennállott
az a szokás, hogy a munkára képtelen aggokat és
gyógyíthatatlan betegeket legyilkolták. Plinius és
Méla szerint a hyperboreusok aggastyánaikat vi
dám lakoma után egy szikláról a tengerbe dobták.
Hasonló szokás állott fenn Herodotos, Aristoteles,
Strabon ós Méla szerint a szkitháknál, triballusoknál, masszagétáknál és a hyroanusoknál azzal a
különbséggel, hogy e népeknél az aggokat gyer
mekeik megölték és hulláikat felfalták, mert azt
tartották a legmegtisztelőbb temetésnek. A görö
göknél Aelianus szerint az A. Keosz-szigetén és
Szardiniában volt szokásos. A régi rómaiak, amint
látszik, a Tiberis hídjáról taszították az aggastyá
nokat a folyóba; sokáig fenn is maradt a sexagenarii de ponté (hídra érett hatvanasok) szólás
mód. Későbbi időkben Prooopius beszéli a herulokról, hogy náluk a munkára képtelen aggastyá
noknak és gyógyíthatatlan betegeknek el kellett
pusztulniuk; a régi szláv poroszoknál Praetorius
tud hasonlót: a vagyontalan beteget tudta nélkül,
az előkelő aggot kívánságára ölték meg. A szlávok
közül egyébként a nyugati törzsek, a Keleti-ten
ger partján az ókori vendek vénei pusztíttattak így
el hozzátartozóik segélyével. A skandináviai aggok
öngyilkosokká lettek, részben a népgyűlés (a thing)
mondta ki rájuk az éhhalállal való pusztulást. Svéd
templomokban sokáig fenmaradtak az ú. n. «családi dorongok*, melyekkel az aggokat v. fel nem
épülőket egyik családtag ünnepélyesen agyon
ütötte. Marco Polo ázsiai népeknél hallott e szo
kásról. A grönlandi eszkimók a kietlen jégme
zőkre vitték ki az aggokat, hogy ott v. az állatok v.
az éhség vessen véget életöknek. Az A. számos
ősállapotú népnél ma is életben levő szokás; a melanéziai szigetek lakói öregeiket elevenen elteme
tik, a viti-belieknél az agg maga választhat halál
nemet : vagy megfojtják v. elföldelik élve s ezt
vallásos szertartások között a hozzátartozók vég
zik. A szokást leginkább oly népek ismerik, ame
lyek ma is vándor vadászok, v. kezdetleges földmívelést űznek s mindkét esetben gyakorta van
nak éhezésnek kitéve; ilyenek: a csukcsok és
korjékek É.-Ázsiában, Amerikai összes vörösbörű
normádjai, a hottentották és bushmannok Afriká
ban, stb. Sokáig az A.-t a vad műveletlenség legbarbárabb jelének tekintették; újabban kitűnt,
hogy mindé törzseknél egyébként az aggokat nagy
tiszteletben részesítik, az egész tehát inkább ke
gyeletes ténykedés, mely megfelel ama régi val
lásos felfogásnak, mely szerint amily állapotban
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megy át valaki a túlvilágra, olyanban marad
mindvégig.
Ággöcs, a fa törzse v. vastagabb ágak anyagába
harántosan benőtt ágak, melyek a szerfa szilárd
ságát és értókét nagyban csökkentik. Fenyőfák
nál különösen sűrűen találni. Az asztalos rendesen
kiveri vagy kifúrja az A-öt és helyettesíti meg
felelően jó fával. Némely fát ellenben nagy becsüvé tesz az Á., amennyiben szép rajzot kölcsö
nöz neki. Ilyen fa a cirbolyafenyő. L. még Aghely.
Aggraváció (lat.) a. mint erősbités, nehezítés;
gyanúkeltés is. Aggravál, súlyosbít.
A g g r e g a t a e (QOV.), régebben használatos neve
annak a különféleképen körülhatárolt sorozatnak,
mely főleg a Pészkesvirágúakat (Compositae)
tartalmazza.
A g g r e g a t i o (lat.) a. m. fölhalmozás. — A nö
vénytanban A.-nak nevezik az alsóbbrendű több
nyire egysejtű növények által alkotott sajátságos
halmazokat, (ilyenek: a baktériumok zoogloeája,
az egysejtű moszatok kolóniája, családja), ame
lyekben sok egyén a közös munka elérésére tár
sul, sőt sok egyén egész aggregációs fajjá egyesül
(My xobacteriaceae).
Aggregátum (lat. tömörület), különféle részek
ből eredő egész. Általában minden fizikai értelem
ben vett testet A.-nak, azaz egymástól különböző
anyagrészecskék összetételének tekinthetni. L.
Halmazállapot.
Aggresszinek (gör.), olyan baktériummérgek
(toxinok), amelyek önmagukban a szervezetre
nem ártalmasak, de a szervezet védő berendezé
seit leküzdik s ugyanolyan csekély mennyiségű
baktériumkulturával a szervezetbe fecskendezve,
mely rendszerint nem idéz elő fertőzést, az in
fekciót halálossá teszik.
Aggresszió (lat.) a. m. támadás; aggressziv,
támadó.
Agg-szó: 1. régi mondás, közmondás(«Agg-szó,
de igaz»); 2. pletyka, szófia-beszéd.
Aggtelek, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tor
naijai j.-ban, (i9oo) 557 magyar lak., postával u. t.
Ragály. Régi község, már 1358. előfordul Ogteluk
néven. Közelében van a Baradla nevű híres
cseppkőbarlang, mely a világnak nagyságra nézve
második barlangja. (Lásd a mellékelt képet és alap
rajzot). A paleolit vagyis régi kőkorszakban em
berek lakták. A csontházban a barlangi medve
csontjaival, agyagcserepekkel, paleolitikus kő- és
csontszerszámokkal együtt emberi csontvázat ta
láltak, valamint új kőkorbeli csont- és agyagszerszámokat. Már akkor rendes temetkező hely volt.
A tatárjárás ós török háborúk alatt a lakosságnak
menedékül szolgált. A barlang első felvételét Raisz
Keresztély 1801—1802. végezte, de ő csak a
Vaskapuig jutott. 1829-ben Vass Imre a barlang
nak az átfúrás előtti végóig, a Pokolig jutott.
A Magyarországi Kárpát-Egyesület 1885-ben
bérbe, 1886-ban örökbe vette, ugyanakkor Münnich Kálmán a barlang mérnöki felvételét készí
tette el; majd Siegmeth indítványára új átjárót
kezdtek törni, melyet 1890 márc. 15-én fejeztek
be. Az A.-i barlang az 5797"28 m. hosszú főágból,
a tulajdonképeni folyómederből és számos mellék
barlangból áll, melyeknek hossza ismét 2683-67
méter; a barlang egész hossza tehát 8480"90
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méter, melyet csakis a Mammuth-barlang hossza
múl felül.
A barlang bejárata a Poronyatető déli oldalán
van. Lépcsők visznek le az előcsarnokba, amely
ből jobbra az első mellékig a csontház ágazik ki;
belőle folyik ki az Acheron-patak, mely a másik
kal, a Stix-szel egyesülve az egész barlangon vé
gig folyik. A csontház alját óriási sziklatömbök
takarják s annak Temetési folyosó nevű részében
találta Nyáry b. a prehisztorikus maradványokat.
Az előcsarnokból az Acheronon átlépve, Palmira
romjai és az Országtábla mellett elhaladva, a Ki
rálykutat érjük el, melyből kitűnő víz bugyog ki.
Jobbról hagyva az 1910-ik évben járhatóvá tett
Eókalyukat, néhány lépcsőn a Nagytemplomba
érünk (benne a Nagyoltár, Szentháromságoszlop),
mely 27 m. széles s melybe a Denevérbarlang
prehisztorikus lelőhelye nyilik. A Nagytemplom
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dérvár és Szemiramis függő kertjei.Utunkba ejtjük
a Budai alagutat és a Retekbarlangot, ml g az Aranyuton a barlang legszebb részét érjük el; a 35 m.
magas Gellérthegy nevű sziklán 20 m. magas, 8 m.
vastag, felfelé kicsúcsosodó oszlop, a Csillagvizs
gáló torony áll, mely a barlang 32 m. magas bol
tozatát látszik hordani. Ganimedesz kútjánál szomjuságunkat oltva, 8 órai gyaloglás után a Pokolba,
a barlang végére érkezünk. Ismét visszamegyünk
az új áttörésig, ahonnan 330 lépcső megmászása
után a napvilágra jutunk. A barlangot a Magyar
Kárpátegyes, keleti osztálya gondozza s intézője
Baksay Dániel A.-i ref. lelkész. Régi bejárata A.-től
negyedórányira van s mellette turistaház épült;
az új bejárat, a falutól keletre, félórányira van a
jósafői út mellett; az egész barlang bejárása 8 órát
igényel, de az új bejárat mellett levő legszebb ré
szek megtekintésére 3 óra elegendő. A. vasúti állo-
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hoz a Kistemplom csatlakozik, mely 28—30 m.
magas és széles. A büdöstói ágból a Stlx bal
felé a főbarlangba ömlik. Befordulva a büdös
tói ágba, a keskeny, meredek Purgatoriumon át a
Paradicsom előcsarnokába, majd a Paradicsomba
jutunk. Visszatérve a főbarlangba, átmegyünk a
Kistermen s elhagyva szt. János szobrát és a Ná
doroszlopot, melyen József nádor 1806-iki látoga
tását örökítette meg, a Moria-hogyre mászunk fel,
mely 80 m. magas ós 50 m. szóles üregben emelke
dik. A Török fürdőnél elérjük a barlang mélypont
ját. A Parnasszus tövében ketté válik az út, balra
az Ó-ágba, jobbra az Uj-barlangba vezet, mely kettő
a Libanon hegyénél találkozik. Itt van a Baradla
legnagyobb ürege, mely 100 m. széles és 80—85 m.
magas; legnagyobb részét a hegyomlásból eredt
Libanon tölti be. Elhaladunk a Murány vára, a
Kaukázus, a Táborhegy mellett, hogy a Vaskaput
elérjük; itt legszebb a Szultán pamlaga és az Olimpus. Kristálytiszta cseppkőképződmények a Tün
Révai Nagy Lexikona. 1. köt

mása Tornaija (kocsin l 1 /, óra), továbbá
Pelsőcz
(1V2 óra) a Dobsina felől, és Szin l 1 /, óra) a Kassa
és Miskolcz felől érkezők részére.
Irodalom. Hunfalvy János, A magy. birod. t e r a . viszonyai
nak leírása, n. 292; B. Nyári J, Az aggteleki barlang, mint
őskori temető, Bpest, 1881; Vass Imre, Az aggteleki barlang
leírása, 1831; Siegmeth K., Ftihrer ftlr Kaschau etc. 1886;
u. a. Az aggteleki barlang, TuristákLapja n. 142; u. a. Az
aggteleki cseppköbarlang, Eperjes 1890, 33 képpel; u. a. Az
abauj-torna-gömöri barlangvidék, különös tekintettel Torna
vidékére és az aggteleki barlangra, Budapest 1892; Madarász
Rezső, Az aggt. barlang (Orv. és term. tud. XII. nagygylil.
műnk.) 1867. 44. 1.; Miinnicb K. Az aggteleki cseppköbar
lang felmérése és áttörése. (Magyar Kárpátegyesillet évk.
XVIII.) 1891. 27—32 1.; Siegmeth K., Az abauj-torna-gömöri
barlangvidék, u. 0. 33—52. 1.

Ágh István, unitárius püspök, szül. Sepsiszentkirályon 1709., megh. Kolozsvárit 1786 jan. 22.
Tanulmányait végezvén, három évet töltött Am
sterdamban, honnan visszatérvén, 1738-tól a kolozs
vári unit. főiskola tanára volt. 1724. egyházi fő
jegyző, 1758. püspök lett. Munkája: Halotti beszéd
Dési Judith asszony felett (Szívben elrejtett em11
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ber stb. (Kolozsvár 1770). Számos műve maradt
kéziratban; közülök legnevezetesebb a Theologia
christiana I—V. kötet. Ő adta ki Szentábrahámi
MihálynakSummauniversaetheologiaeehristianae
seeundum unitarios című kétkötetes munkáját (Ko
lozsvár 1787).
Agha Khán az iszmailita hitfelekezet (1. Si'iták)
szétszórt maradványainak főnöke. L. Aszaszinok.
(Goldzieher, Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910, 254 1.)
Agháni (voltakép: Kitáb al-aghanl, azaz: Az
énekek könyve), az iszlám első három százada
kulturhistóriájának egyik leggazdagabb kútfor
rása. Szerkesztette az Irakból származott Ábul
Farods Ali el-Iszfahání (szül. 897., megh. 967.).
A műben száz darab válogatott ének van, a zenei
kíséret megjelölésével. Mellékelve vannak a köl
tők és dalnokok életviszonyaira vonatkozó adatok,
a társadalom leírása, amelyben azok éltek, mindig
mély betekintést engedve az arabok és a kalifátus
iszlamelőtti korszakába. Kosegarten megkezdte az
Énekek kiadását latin fordítással (Liber cantilenarum magmis), de csak 6 füzet jelent meg belőle
(1840—1844). Első teljes kiadásuk 20 kötetben Bu
tákban jelent meg (a hidzsra 1285. évében), amely
hez Brünnow Rudolf egy kiegészítő kötetet adott
(Leid. 1888); második teljes kiadását Kairóban
1326 h. adták ki. Az A.-ból kivonatokat Salhani
adott: Choix de narrations tirées du K. e. A.
(2 köt. Beirut 1888).
Aghbal (Arbal), telep Marokkó K.-i részében
mintegy 15 km.-nyire az algériai határtól; mint
egy 1000 lak., akik a Béni Sznasszen törzs tagjai.
A. a hegység és az angadi síkság lakóinak fő vá
sárhelye ; ezért a franciák már 1859. heves harc
után megszállották és 1907. újból bombázták.
Ághegyháló, 1. Halászat.
Ághely a fán olyan hely, ahol a törzsből az ág
kiindult. Zárt erdőben, a törzsön az alsó ágak,
világosság hiánya miatt akkor, amikor a törzs
még vékony s az ágak gyengék, elszáradnak és le
hullanak ; a törzs A.-k nélkül fejlődik s egyáltalá
ban kevés ága van. A szabadban növekedő fa ágai
ellenben megmaradnak és ha utóbb valamely ok
ból mégis elszáradnak, megmarad az Á. vagy
ággöcs. A göcsös fa nehezen ós nem egyenlően ha
sad, bajosan dolgozható fel és sok célra csekély
haszonnal vagy egyáltalában nem használható.
Á.-es deszkák összeszáradván, az ágmaradvány,
az ágcsap gyakran kiválik s ekként az áglyuk
támad. Az A.-ből a fa gyakran korhadásnak indul.
Az Á. nélkül való fa adja a legjobb épületi és
műszerfal.
Aghi, ate aranypor súlymértóke Tripoliszban
= 4-085 g.
Aghlabidák, arab dinasztia É.-Afrikában, mely
827—878. Szicíliát is bírta, de innen a normannok
által elűzetett. Afrikai uralmát a fatimidák (1. o.)
törték meg.
Aghnam v. aghnam ressémi, Törökországban
a juhokra vetett adó. Ez idő szerint juhonként 3
piaster, vagyis mintegy 60 fillér.
Aghuat, 1. Laghvat.
Aghuri, 1. Arguri.
Agiada, diiiasztia, 1. Agis.
Ágidi, 1. Aegidi.

Agis

Agiia, járási székhely Larissza görög nomoszban a Kisszavosz (Ossa) D.-i lábánál, (iS96) 2422.
lakossal.
Agiles Rajmund, IV. Rajmund saint-gillesi és
toulousei gróf udvari papja. Urával s a délfran
ciaországi keresztesekkel 1096. a Szentföld felé
tartva, leírta Horvátországot és Szlavóniát is, me
lyet zordnak s lakóit tekintve vadnak jellemez,
de még nem számít Magyarországhoz. (V. ö.
Bacski Ferenc, Documenta Históriáé Croaticae periodum antiquum illustrantia, 4611.)
Agilis (lat.) a. m. tevékeny, élénk, ügyes; agi
litás, mozgékonyság, ügyesség; agilis nemes olyan
ember volt, akinek csak a felesége volt nemes, de
a felesége kúriája révén, niínt kuriatulajdonos
maga is nemesi jogokat gyakorolt. (M. Nyelvőr
XXI. 330.)
A g i l i t a (ejtsd: adzsiiitá) olasz zenei műszóval a
könnyedón való előadást irják elő. Agüimente:
vidáman, könnyedén.
Agilolfingok,a legrégibbbajor fejedelmicsalád;
őse Agilolf, Klodvig frank király vezére és ro
kona volt. Utolsó sarja volt II. Tasziló, kit Nagy
Károly kolostorba záratott, s országát a frank
birodalomba kebelezte (788). L. Bajorország tör
ténetét.
Agincotirt, franc, helység, 1. Azincourt.
Agincourt (ejtsd: azsenkur), JeanBaptiste Louis
George Seroux d', francia író, szül. Beauvaisben
1730ápr. 5., meghalt Rómában 1814szept. 24. Előbb
lovastiszt volt, azután művészeti tanulmányokra
adta magát, beutazva Angliát, Németalföldet, Né
metországot, majd 1778 után Olaszországban tar
tózkodott. Kiadott egy művészettörténeti munkát,
melyben különösen a középkor műalkotásait tár
gyalta a renaissance delelőjéig esztétikai és kultúr
történeti alapon, szakítva az addig dívott pusztán
csak archeológiai szempontokkal. E munka: Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au IV. siécle jusqu'á son renouvellement au
XVI, csak halála után jelent meg teljesen (1812
—1823, hat kötet, Paris). Egy másik müve: Recueil de fragments de sculpture antique en térre
cuite (Paris 1811).
Aginia (növ.), növénytani műszó, a. m. termötelenség, midőn valamely virágban nincsen termő,
pl. a hímvirágokban.
Agio, 1. Ázsió.
Agioszkóp (gör.), ködképek (1. Bűvös lámpa)
előállítására szolgáló készülék.
A g i o t a g e (franc.), 1. Azsiotázs.
Ági öröklés, 1. Öröklés.
Ágira (elő bb£. Filippoá"Argiro),v&ros Catania
olasz kerületben (Szicília), Nicosiától délkeletre,
Salso közelében. A 650 m. magas sziklán egy normann vár romja áll. A városnak (1901) 17,738 lak.
van, kik jórészt bányamíveléssol foglalkoznak.
Az ó-korban Agyrumnak nevezték. Diodorus Siculus híres történetíró szüló'helye.
Ági rendszer, 1. Lineális rendszer.
Agis, több spártai király neve. 1.1. A., Eurysthenes fia, a hagyomány szerint az ős-spártai Helos
leigázója, a heloták osztályának szervezője, az
Agiada-csaiéíA törzsatyja. — 2.XZ.J..,Archidamos
fia, Agesilaos testvére, 427-ben került trónra. A
peloponnesosi háborúnak egyik főmozgatója, ki
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többször betört Attikába. 418-ban az argosziak
ellen indult, de kedvezőtlen fegyverszünettel tért
vissza; e csorbát a következő évben Mantineiánál
fényesen kiköszörülte. 413-ban (állítólag Alkibiades tanácsára) megszállotta Attikában Dekeleiát
s később 405-ben Athén ostromában is részt vett.
398-ban sikerrel harcolt Blis ellen. 397-ben meg
halt. — 3. III. A., 338-ban lett Spárta királya.
Mialatt Nagy Sándor 334-ben Ázsiában harcolt,
a perzsa szatrapák pénzével és hajóival, továbbá
az issosi csatából menekült 8000 görög zsoldossal
megkísértette Görögországnak a makedónjai fenhatóságtól való fölszabadítását. Először Krétát tá
madta meg sikerrel, majd Peloponnesosba tért
vissza, de Antipatros ellen Megalopolisnál csatát
vesztett, melyben maga is hősies halált halt
330-ban. — 4. IV. A., (245—241) idejében Spárta
régi hatalma és ereje veszendőben volt. A polgárok
száma 700-ra apadt s ezek közül is alig 100-nak
volt birtoka. A hadsereg zsoldos perioikoszokból
és helotákból állott. A 20 éves király elhatározta,
hogyLykurgos ősrégi alkotmányát lehetőleghelyre
állítja. Egyik indítványa az volt, hogy a polgárok
számát a gerusia a perioikoszobkól ós idegenekből
4500-ra emelje s köztük Lakonia földjét sorsvetés
útján egyenlő részben ossza föl. A. kész volt a
maga vagyonát is áldozatul hozni a közügynek.
Másik indítványa az összes adósságok eltörlésére
vonatkozott. Ez utóbbit Agesilaos nagybátyja tá
mogatásával keresztül is vitte, de az előbbit király
társa, II. Leonidás és az ephorok meghiúsították.
A. időközben kénytelen volt az achajai szövetség
felhívására hadseregével háborúba vonulni a Peloponnesost fenyegető aitoliaiak ellen. Mikor vissza
tért, ellenfelei elkeseredve megtámadták s ö egy
templomban keresett menedéket. Innen azonban
kicsalták és az ephorok halálra ítélték. Ugyanez
a sors érte anyját és nagyanyját, Archidameiát is.
Agistán, az Elbrusz-hegytömeg egyik hóval
takart csúcsa a Kaukázusban, 4877 m. magas.
Agitáció (lat.) a. m. izgatás; a tömeg fölizga
tása vmely politikai dologban való részvételre
nyilvános helyeken tartott szónoklatokkal és a
sajtó útján. Agitál, izgat; agitátor, izgató.
Agitato (olasz, ejtsd: adzsi—) a. m. izgatottan.
Agitátor (lat. = auriga), kocsis, főleg kocsi
versenyeknél, ahol ügyességétől ós erélyétöl füg
gött, hogy a nagy cirkuszban a győzelmet el
nyerje, foglalkozása nem volt oly megvetett,
mint a gladiátoroké vagy hisztrióké; mindazon
által csak rabszolgákat v. fölszabadultakat alkal
maztak A.-nak. Külön iskolákban nyert kiképzést
és győzelem esetén értékes ajándékokat és pénzt
kapott jutalmul, úgy hogy az A. nagy vagyont
gyűjthetett össze. Nero császár is föllépett A.-ként
s példáját követte az előkelő ifjúság is.
Agito, birmai súlymérték, 1. Giro.
Ági vagyon v. öröklött vagyon, szemben a
szerzemónyivel, az a vagyon, amely az örökha
gyóra felmenő rokonáról öröklés v. ajándék címén
hárult; az oldalrokonokról az örökhagyóra hárult
vagyon csak akkor A., ha a hárulás törvényes v.
ezt megerősítő végrendeleti öröklés útján történt
és ha az így hárult vagyon arra is, akitől az örök
hagyó kapta, a közös törzselődről szállt. Ha az
örökhagyó végrendelet és leszármazó törvéirves

—
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örökösök hátrahagyása nélkül halt meg, az A.-t
nem az általános törvényes örökös (a túlélő házas
társ, v. ennek nem létében a törvényes öröklésre
általában hivatott előd v. oldalrokon) örökli, ha
nem az visszaszáll felfelé menő fokozatos sor
rendben arra az ágra, amelyről az örökhagyóra
szállt, de csak odáig, ahonnan eredt; tehát az
atyai ágbeli vagyon az atyai ágra, az anyai ág
beli vagyon az anyai ágra (paterna patemis, materna maternis). Az Á. mindig az illető ágbeli leg
közelebbi felmenőre száll vissza, s ha ez már nem
él, ivadékai törzsönkint osztoznak benne; ha ily
ivadék nincs, az Á. az egy fokkal távolabbi felme
nőre (v. ivadékára) száll, ha a vagyon még erre
nézve is ági természetű. Amíg az A. nem került
ki a hagyatékból, addig nincs helye szerzeményi
öröklésnek (redintegratio); de ha az illető,ágon
nincs az ági öröklésre hivatott rokon: az Á. el
veszti ezt a jellegét és szerzeményként keiül fel
osztásra. Az ági öröklésnek szerep jut a családi
vagyon összetartásánál. Az Á. fogalma az 1884
előtti jogban ismeretes ősi vagyonból alakult, s
elnevezése az orgb. ért. ideiglenes tvk.-i szabá
lyain alapul. Legszebb kifejtését nyújtja Zsögöd,
Öröklött és szerzett vagyon (Magánj. tanúim. I. k.).
L. Törvényes öröklés.
Ágkor alatt az ágaknak a tűlevelű fáknál lát
ható küllőszerü kiágazása értendő. Legteljesebben
mutatkoznak és maradnak meg az Á.-ök az er
dei fenyőnél. Két Á, között levő törzsrész Á.-köz
nevet visel és minthogy minden évben egy-egy Á.
és Á.-köz képződik, azok száma után valamely fa
korát megközelítőleg meg lehet határozni. L. Fanövekedés.
Aglabidák, 1. Aghlabidák.
Agla'ia, a Charisok egyike. L. Charisok.
Aglai&Lour. (növ.), a Mel iaceae-család génusza
70 fajjal, melyeknek legnagyobb része az indiai—
maláji területen él, egyesek azonban Polynesiában.
Aglaia, a 47. planetoid.
A g l a o n e m a Schott (növ.), az Araceae (Kontyvirágfélék) család génusza, melynek 10 faja a ma
láji szigeteken és K.-Indiában honos. Alacsony
cserjék, hosszúnyelü, lándzsás levelekkel, torzsa
virágzattal, melynek buroklevele alul összegöngyölődik, felül nyitott, nem szűkül össze. A
legtöbb faj kultivált dísznövény, pl. az A. commutatum Schott., tarka levelekkel.
Aglaophamos, Pythagorasnak az orfikus misz
tériumokba való bevezetője és oktatója. Az ő ne
véről nevezte el Lobeck híres művét a görögök
misztikus vallástanáról.
Aglar, Aquileja (1. o.) középkori neve.
Aglauros (v. Agraulos), Kekropsnak, Attika
első királyának leánya, kinek az Akropolisz északi
oldalán volt szentélye (Aglaurion), ahol az athéni
ifjak fegyverzetben tették le a polgári esküt. Mi
dőn a jósda egy hosszú háborúban a győzelmet
egy athéninek önkénytes halálától tette függővé,
A. feláldozta magát hazájáért és leugrott a felleg
várból. Egy más változata a mondának azt meséli,
hogy Athene istennő A.-nak és nővéreinek, Pandrososnak és Hersének, átadta egy ládikába zárva
a csecsemő Erichtlioniost, avval a paranccsal,
hogy nem szabad megnézniök, mi van benne.
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Pandrosos engedelmeskedett, A. és Herse azon
ban kíváncsiságból kinyitották a ládát s mikor ab
ban kígyó-lábas gyereket láttak, annyira megijed
tek, hogy leugrottak az Akropolisról és szörnyet
haltak.
Aglegmut (Oglegmut), az eszkimók egyik
törzse, Alaska Ny.-i partjain az é. sz. 56° körül.
Agley-serleg, L. Harangvirág-serleg.
Agliardi Antonio, bíboros, szül. 1832. szept.
4. Colognoban (Bergamo közelében). 1887. XIII.
Leó pápa Kelet-Indiába küldte, hogy az angolok
és portugálok között fenforgó egyházi kérdéseket
szabályozza. Azután a rendkivüli egyházi ügyek
kongregációjához nevezték ki. Majd mint apostoli
nunciust Münchenbe küldték. 1893. bécsi nunciusnak nevezték ki. 1895 tavaszán Magyarországot
látogatta meg, volt Esztergomban, Bpesten, Nagy
váradon, mely alkalmakkor az egyházpolitikára
vonatkozó pohárköszöntői nagy feltűnést keltet
tek. Bánffy Dezső b. miniszterelnök máj. 3. ez
ügyben meginterpelláltatta magát s nyomban
megadott válaszában kijelentette, hogy A. túllépte
azt a határt, amely őt belügyi kérdéseinkre vonat
kozólag, mint egy külhatalomképviselőjétittmeg
illeti. B nyilatkozatra Kálnoky gr., akkori külügy
miniszter, élesen válaszolt, minek eredménye előbb
Kálnoky lemondása, majd egy év múlva (1896
jun.) A. visszahivatása lett. Közben azonban még
Bécsben biborosi méltóságot nyert, megkapta a
Szt.-István-rend nagykeresztjét s 1896 máj. Perrarába érsekké neveztetett ki. 1902. a pápa kine
vezte a Propaganda prefektusává. Az 1903. évi
konklavóban a komoly pápajelöltek közé tarto
zott.
A g l i a t a u L.,& pávaszem-pillék (Saturnidae)
családjából való éjjeli lepke. Hazánk összes bükkerdeiben ápr.—máj.-ban elég gyakori. Hernyója
főleg az erdei bükkön (Fagus sylvatica) él.
A g l o s s a (állat), a farktalan kétéltűek (Amphibia) rendiének egyik alrendje, melynél a nyelv
hiányzik. Ide tartozik egyebek között a Pipaamericana (dorsigera) nevű délamerikai békafaj. L.
Békák.
Aglosszia (gör.), a nyelv veleszületett hiánya.
A g l y p h a (állat), a tömörfogú kígyók, a sikló
félék (Golubridae) családjának egy csoportja,
melyre jellemző, hogy az idetartozó kígyóknak
csak egyfajta foguk van s ez egészen tömör, nin
csenek rajta se barázdák, se csatornák; az e cso
portból való kígyók ártalmatlanok, mert méreg
foguk nincsen.
Ágmeder, a folyóág medre, ellentétben az anya
mederrel ; rendesen sekély.
Agnáció, 1. Agnatio.
Agnadello (ejtsd: anyadeiio), falu Cremona olasz
tartományban, (1901) 2086 lak. Itt győzték le a
franciák XII. Lajos alatt 1509 máj. 14-én a velen
ceieket, a spanyol örökösödési háborúban pedig
Vendöme aratott itt győzelmet Búgén herceg felett
1705 aug. 16-án.
Agnano (ejtsd: anyáno), kártékony kigőzölgése
miatt 1870. lecsapolt tó Nápolytól 8 km.-re; ki
aludt tűzhányó beomlott kráterét töltötte ki. Déli
oldalán vannak a San Germano kéngőz-fürdői,
keleti oldalán az ú. n. kutyabarlang. Bz utóbbi
talajának repedéseiből szénsavas gáz tódul ki,
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mely benne mintegy 30 cm. magasságig terjed.
A barlang be van csukva, őre az idegen látoga
tók kívánatára kutyát visz bele, moly a szén
savas levegőben elpusztul, ha idejekorán ki nem
viszik.
Agnathia (gör.), az alsó állcsont veleszületett
hiánya, többnyire a fülek összenövésével (synotia
1. 0.) jár.
A g n a t i o (lat.), a római jogban azoknak csa
ládi köteléke, akik ugyanazon atyai vagy férji
hatalom (patria potestos, manus) alatt állanak,
avagy állanának, ha a hatalomviselő még élet
ben volna. Az A. volt a régi római családi szer
vezet és öröklési jog alapja, míg ki nem szorította
a cognatio, a vérrokonságon alapuló családi kap
csolat.
Ágnes, 1. szent, a legenda szerint szép, előkelő
keresztény hajadon Kómában, Diocletianus alatt
304. vértanú-halállal múlt ki. Szimbóluma a bá
rány ; emléknapja jan. 21-ike; e napon szokta a
pápa a bárányokat megszentelni, melyeknek
gyapjából az új érsekek és kivételesen egyes
püspökök invesztitúrájára a palliumok készülnek.
2. Á., magyar királyné, III. István király neje,
Henrik ausztriai herceg leánya. III. István halála
után (1173), bár Á. várandós volt, HL Béla lett a
király. Á. atyjához tért vissza s némelyek szerint
karintiai Hermanhoz (megh. 1181.) ment másod
szor férjhez. Megh. 1182—84 közt.
3. Á. vagy Anna, antiochiai hercegnő, III. Béla
király neje, 1. Anna.
4. Á., boldogságos, III. Béla király unokája.
ApjaPrzemisl Ottokár cseh király, anyja III. Béla
király leánya, Konstancia volt. 1205. szül. Prágá
ban. Három éves korában egy lengyel herceggel
jegyezték el s a tribnici ciszterci apácáknál nevel
tették. Jegyese meghalván, hat éves korátóla cseh
országi doxani kolostorban nőtt fel. Később több
fejedelmi kérője volt, köztük II. Frigyes császár,
de ő szűzi életre határozta magát. Rokonai ezt
ellenezték, de IX. Gergely pápa helyeselte szándé
kát. Ebben az időben alapították szt. Ferenc rendjét
s Á. e rendnek Prágában kórházzal egybekötött
kolostort alapított. Alapított egy másikat is szt. Fe
renc második rendjének, a Klarissza-apácáknak. Ez
utóbbiak közé lépett maga is 1236-ban és IX. Ger
gely parancsára ugyanott fejedelemasszony lett.
1282 márc. 6-án fejezte be istenfélő életét. XII. Já
nos pápától több város kérte szentté nyilvánítását,
de a szentté avatás nem történt meg. A régi írók
azonban Á.-t boldogságosnak nevezik.
5. A. vagy Anna, macsói hercegnő, IV. Béla
király leánya, 1. Anna.
6. Ausztriai Á., magyar királyné, Albert ausz
triai herceg leánya, szül. 1281. máj. 18., megh.
1364. május 13. Tizenhat éves korában ment
férjhez III. András magyar királyhoz; ő volt
az egyetlen Habsburg-leány az Árpádok családjá
ban. 1301. férje halála után Bécsbe, 1308. atyja
meggyilkolása után magyarországi birtokaira,
majd 1313-ban Svájcba, az általa Aargauban ala
pított königsfeldi apácakolostorba vonult vissza.
Ennek aj ánlotta fel Magyarországból hozott 800 drb
drága ékszerét, s ott végezte be életét. Tetemeit
utóbb Sankt-Paul kolostorba, a karintiai Lavant-völgybe vitték, a hol síremléke is áll.
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Nagyon kedvelte a tudományokat és a művésze
teket s 1335 táján ott készítette egyik antipen
diumát (oltár elé való szőnyegét), melyre saját és
boldogult férje védőszentjének a képét is hímeztette. (V. ö. Száraz Antal, Á. királyné antipendiuma, Archaeol. Értés. 1891.) Még érdekesebb —
eleinte hibásan burgundi Merész Károlynak tulaj
donított — házioltára (diptychona), melyen Szent
István, Szent László, Szent Imre, Szent Erzsébet,
Szent András stb. alakjai láthatók. (Ism. Stammler,
Der sogenannte Feldaltar Karls dos Kühnen, Bern
1880; Qzobor, Arch. Értesítő, 1890.) E nevezetes
műdarab ,1882 óta a berni múzeum tulajdona.
(Pór A., A. magyar királyné s leánya Erzsébet
élete. Kathol. Szemle, 1888 és külön, Budapest
1888.) Arch. Ért. 23. év. Századok, 1872, 190. és
192.1. Hűmmel, Die Grabstatte einer Königin
von Ungarn. P. Lloyd 1897. dec. 30.
7. A., orlamündei grófné, 1. Fehér asszony.
Ágnes-forrás, 1. Moha.
Ágnes-katakomba, 1. Katakombák.
Agnezit (ásv.), bizmutkarbonát, földes, steatitszerú, Cornwallból (Szt. Ágnes).
Agni, a tűz istene az ó-ind mitológiában. Neve
annyit tesz szanszkritul, hogy tűz (latinul ignis).
Villám alakban jött le először a földre. Mikor
aztán megunva a földi életet, onnan elbujdosott
ós elrejtőzött, Matárisvan, az ind Prometheus
hozta le ismét az emberekhez. Ez időtől fogva
mindig elő tudták A.-t varázsolni két száraz fa
összedörzsölósével a föld lakói. A védák korában,
mint közvetítő az emberek és a halhatatlanok közt,
egyike volt az ind pantheon legtiszteltebb alakjai
nak. V. ö.: Kulin, Die Herabkunft des Feuers und
des Göttertranks (Berlin 1859); Holtzmann, Agni
nach den Vorstellungen des Mahábhárata (Strassb.
1878); A. Hillebrandt, Vedische Mythologie
(Boroszló 1891—99, 3. köt.).
Agnitio (lat.), 1. perben a beismerés, 2. a római
jogban az örökségnek a prétori jog szerint való el
fogadása. A. bonorum possessionis — ellentétben
az örökségnek a polgárjog szerint való elfogadá
sával — aditio hereditatis — amely megkülönböz
tetésnek ma jelentősége nincs; 3. ráismerés, felis
merés.
Agno, folyó, 1. Frassine.
Agnoéták (gör.) a. m. nemtudást vallók, latino
san agnosztikusok. Themistius alexandriai diakon
után azt tanították, hogy Krisztus némi dolgokat
nem tudott, mert hiszen maga mondta (Márk 13,
32), hogy az utolsó Ítélet napját nem tudja.
Ágnolo, Baccio á", olasz építőművész, 1. Baccio
dAgnolo.
Agnomen (lat.) a. m. melléknév. Agnominatio
szónoklati műszó a. m. hangrokonltás, szójáték két
olyan szóval, amely hangzásra nézve rokon, de
jelentésre nézve külön értelmű.
Agnone (ejtsd: anyóne), város Campobasso olasz
tartományban, Isernia járásban, a Trigno folyó
felső völgyében, (woi) 9793 lak., kik főleg réz
áruk készítésével foglalkoznak.
Agnosia, 1. Lelki vakság.
Agnostus, Brongt, 1. Trilobiták.
Agnoszkál (lat.), magáénak ismer, magához tar
tozónak vall, elismer ; a törvényszéki orvostanban
a holttest felismerését értik alatta.
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Agnoszticizmus,azanézet, mely szerint ránk
nézve megismerhetlen, hogy a dolgok mik való
sággal. Ennek a nézetnek a föltétele abban van,
hogy a közönséges megismerés, főleg a tapaszta •
lat, nem az igazi, hogy nem mond meg nekünk
mindent Akik már most ennek alapján azt állít
ják, hogy a tapasztalat nem mond ugyan mindent,
de amit nem mond meg, azt más úton-módon se
tudhatjuk meg, azok az agnosztikusok. Az A. így
lemondó világfölfogás, áthághatatlan korlátokat
vet az emberi ismeretnek. Ebben az értelemben
Kant is ide számítható, mert tanítja, hogy csak
jelenségeket ismerhetünk meg, magukat a dolgo
kat, a magánvalót (1. o.) nem érhetjük föl értel
münkkel. Műszóvá azonban inkább az újabb ang.
filozófusok tették, főleg Herbert Spencer, akinek
filozófiájában a dolgok valójának megismerhetet
lensége egyik főtétel. A pozitivisták is ide tar
toznak.
Agnosztikusok, 1. Agnoétákés Agnoszticizmus.
Agnotozói kor (geoi.) a. m. algonkium (1. o.)
A g n u s c a s l u s (növ.), 1. Szüzbariska.
A g n u s Christi, növénytennék, 1. Isten bá
ránya.
A g n u s D e í (lat.) a. m. Isten báránya; így
nevezte Krisztust keresztelő szt. János (I, 29.); e
szavakkal a kat. egyházi liturgiában rövid mise
ima kezdődik, melyet a miséző pap, a szent áldo
zás (communio) előtt, mellét verve háromszor
ismétel, ^i.-knek, v. egyszerűen Agnus-okaak
nevezik továbbá azokat a viasz-báránykákat is,
melyek a húsvéti gyertya maradványaiból ké
szülnek és amelyeket a pápa uralkodása első és
azután minden hetedik évében fehér vasárnapon
szokott megáldani ós előkelő személyek és tem
plomok között kiosztani.
A g n u s S c y t h i c u s (növ.), 1. Szittya bárány.
Ágnyesés. A fák ágait részint azért nyesegetik
le, hogy az általuk elborított alacsony csemeték
v. fák a beárnyékolástól felszabaduljanak, részint
oly célból, hogy a lenyesett ágakat, az ágnyeseléket. v. röviden nyeseteket takarmánynak, alom
nak használják. Némelykor bizonyos fákat ren
desen nyesegetnek; ez az eljárás nyeső- v. nyeselöüzemmód (1. o.) név alatt ismeretes.
Ágó,kisk.Barsvm. lévai j.-ban, a Garam völgyé
ben, (1900) 415 magyar lak., u. p. Málas, u. t. Zseliz.
Már 1270. említtetik Agach, utóbb Ágii néven.
A XVII. sz.-ban a b. Amadé és gr. Eszterházycsalád bírták, most gr. Breuner Ágost örökösei.
Agóchy v. Agócsy, régi magyar nemesi család,
moly a Bocskay, Chapy, Sóvári Soós, Gálszécsy,
Eszényi és Szerdahelyi családokkal együtt a IV.
Béla alatt élt a Baksa nb. Simon ispántól (a mondai
Micbántól) származott. Simon ispán harmadik
fiától Dénestől (1271—1290) veszi eredetét a Bocs
kay- és az Agócsy-család. Dénes fia volt Gergely,
kinek fiai Demeter, Dénes ós László, aki 1329—76
között élt, ettől származik aztán le az A.-család.
Simonnak unokái 1329-ben megosztoznak az ősi
birtokokon, ez alkalommal a Bocskayak tulajdona
lett Agócz és Kis-Bacskó, melyektől az A.és Bocskay-család nevét vette. Á család nemes
ségét Zsigmond királytól 1418 márc. 19. kapta,
amidőn Chapy András és rokonai a Baksa-nembeliek, Mihály, Péter, Elek és Miklós, nemkülön-
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ben a Szécsiek, a Soós, Booskay és Szerdahelyi
nemzetség tagjai a következő címert nyerték : kék
mezőben ágaskodó arany oroszlán, mely fölemelt
mellső jobb lábával a mindkét szemét keresztül
fúró nyílvesszőhöz kap, a pajzs körül a sárkány
rend jelvénye, a sisakdisz a pajzsbeli alakot mu
tatja. Az A.-család a XVI. sz. közepe táján halt
ki, 1551 körül oklevelekben még előfordul. V. ö.
Nagy Iván, Magyarorsz. csal. I. 9; Wertner M.
Magy. Nemz., I. 138 ; Karácsonyi J., M. Nemz. a
XVI. sz. közepéig I. köt. A család címeréről 1.
Csorna J. Magy. nemz. címerek, Budapest 1903.
Agogé alatt a görögök általában a tempót ér
tették. Ujabban Riemann Hugó lipcsei egyetemi
tanár zeneelméleti műveiben az agogika szót a
tempó apró, rendhagyó módosulásainak (az ú. n.
tempó rubato-nak) megjelölésére használja, agogikai hangsúly alatt pedig a hangjegy némi meg
hosszabbítását érti, jele AAgome-hegység az Aposszo-hegyláncnak legfölebb 840 ni.-re emelkedő DNy.-i kiágazása Német-Togoban, buja növényzettel.
Agomes- szigetek, 1. Hermit-szigetek.
Ágon, görög szó zenei, drámai és gimnasztikai
verseny jelölésére, a versenybírónak ezért agonotéta volt a neve. Rómában már a köztársaság ha
nyatlásakor utánozták az A. intézményét, Nero
pedig négyéves időközökben állandósítani is ipar
kodott. A leghíresebbet Kr. u. 86-ban Domitianus
alapította; ez volt az A. Gapitolinus, nagy zenei
versenyek számára, melyet egy erre a célra épí
tett Odeumban tartottak; ugyanő épített a Marsmezőn egy stádiumot gimnasztikus versenyek
tartására. Nagyszabású A.-t tartottak Kr. u. 248.
Róma ezeréves fönnállása ünnepére.
A g o n a l e s (lat.), 1. Salii.
A g o n a l i a (lat.), 1. Agónia.
Agone (gör.), térképeken ama helyek összeköt
tetési vonala, amelyeknek magnetikus dekliná
ciója = 0.
Agone, helység a francia Dahoméban (Afrika)
mintegy 20,000 lak.
A g ó n i a , agonália (lat.), állandó római ünnep
napok különböző istenek tiszteletére. Jan. 9-ike
Janus,márc. 17-ike Mars stb. ünnepe volt. Az első
ről van legrészletesebb tudomásunk, midőn a rex
saxorum egy kost áldozott az első Isten tiszte
letére. Ilyenkor az áldozó pap ünnepiesen meg
kérdezte a gyülekezetet: «agone» azaz : elővezes
sem-e a kost ? B kérdésből származott az ünnep
elnevezése.
Agónia (gör.), a haláltusa. Jellemzi az arckifeje
zés eltorzulása, az érzés ós a mozgás fokozatos
megszűnése, a hangtalanság, a nyelv, az ajkak szá
razsága és elkékülése, a hörgés, a pulzus kicsiny
és intermittáló volta, a végtagok hidegsége,
amely lassanként átterjed a törzsre is. Csak az
olyan betegségeknél fordul elő, ahol az élet csak
fokozatosan szűnik meg; ritkán tart 24 vagy 48
áránál tovább. A régi görögök úgy fogták fel,
mint az élet és halál köztiküzdelmet; innen kapta
a nevét is.
Agonisztika (gör.), a küzdés versenymúvószete, 1. "Ágon.
Agonisztikusok (gör.), vagyis a haláltusa
kedvelői, másként Krisztus harcosai. így ne
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vezték magukat Afrikában a IV. sz.-ban azok a ra
jongó aszkéták, kik ellenségei voltak a munkának,
a házasságnak, valamint a szerzetesi életnek is;
emellett rajongva keresték a halált, mely által
magukat szentekké dicsőülteknek hitték.
Agonotéta (gör.), 1. Ágon és Athloteták.
A g o n n s c a t a p h r a c t u s L. (vértes kölönte,
állat), a tüskeparás halak rendjébe tartozó faj.
Törzse elől sokkal vastagabb, nyolcszögletes, hátul
vékonyabb és csupán hatszögletű; megnyúlt arc
orrán négy kiálló nyujtvány van; színe fölül sötét
barnásszürke barna harántsávokkal, alul fehéres,
testhossza 15—25 cm. Az Északi-tengert lakja,
főleg a partok közelében tartózkodik; apró rákokat
eszik; máj.—jun. ívik. Húsát kevésre becsülik,
ezért a halászok a kifogott halat visszadobják a
tengerbe.
Ágop János, a XVII. sz.-ban élt örmény nyel
vész, ki azon fáradozott, hogy az örmény nyelvet
latinosítsa. Bz az iránya volt 1674. kiadott Puritas
linguae Armenicae című munkájának. Latin-ör
mény nyelvtant is írt.
Agora (gör.), eredetileg gyűlés, később a görög
városokban a piac neve. Az A. az összes üzleti, poli
tikai és vallásos életnek középpontja volt.
Agorafóbia (gör.), ideges embereknek a nagy
tágas tértől, utcáktól való félelme. L. Fóbia.
Agorakritos pároszi származású gör. szobrász
a Kr. e. V. sz. második felében; Phidias tanít
ványa, aki a mesterhez nagyon közel állott. Al
kotásai között szerepelnek irott forrásainkban:
az itoniai Athene, a koroneai Zeus és az athéni
Kybele. Legnagyobb hírű müve volt a Rhamnusban fölállított életnagyságot meghaladó Nemezis
szobra pároszi márványból. E szobor fejének egy
kis töredékét a londoni British Múzeum, a talapzat
ránk maradt részleteit pedig az athéni Nemzeti
Múzeum őrzi. Az e töredékekkel való rokonság
révén emlékanyagunk köréből a kutatók több
szobrot hoztak A. nevével kapcsolatba.
Agoranomén (gör.), vásárbiztos számos régi
görög városban. Athénben évenkint tizet sorsoltak
ki, öten a város, öten a Pireus kikötő piaci for
galmát ellenőrizték.
Agordo, az A.-i kerület székhelye Belluno olasz
tartományban, a Cordevole mellett. A Cordevolevölgyben gazdag réztelep, melyet a XV. sz. óta
aknáznak. (1901) 740 lak.
Ágost, férfinév (latinul: Augustus, angolul:
Augustus, franc.: Auguste, németül: Augnst, ola
szul: Augusto v. Agosto, spanyolul: Augustő).
Nevezetesebb fejedelmi személyiségek e néven:
[Braunschweig.] 1. I.Á.,braunschweigi her
ceg, szül. 1568., megh. 1636. 1594-ben Magyaror
szágon harcolt a törökök ellen. 1610. püspök lett,
de bátyjának, Keresztélynek halála után 1633.
átvette a hercegségben az uralmat.
2. II. A., az ifjabbik, braunschweig-wolfenbütteli herceg, Henrik hercegnek fia, szül. 1579 ápr.
10., megh. 1666 szept. 17. Beutazta Olasz-, Fran
cia- és Angolországot s kora legtudósabb fejedel
mének tartották. Harminc évig visszavonultan élt
Hitzaker várában. Itt irta Gustavus Selenus álné
ven híres müvét: Das Schach- oder Königsspiel
(Leipz. 1616); másik munkája a Cryptomenyticae
et Cryptographiae libri IX (Lüneburg 1624). 1634.

Ágost

—

167 —

Wolfenbüttelt örökölte. Könyvtárát is Wolfenbüttelbe tette át s 180 ezer kötetéről sajátkezüleg Irt
öt kötetre terjedő katalógust. II. A. a Braunschweig-ház ifjabb wolfenbütteli ágának megala
pítója. V. ö. Betkmann, Herzog A., der Gründer
der Wolfenbütteler Bibliofilek, Wolfenb. 1863.
[Lengyelország.] L. alább: Szászország.
[Oldenburg.] 3. A.oldenburgi nagy herceg,Péter
nagyherceg fia, szül. 1852 nov. 16. Oldenbúrgban.
1900 jun. 13. jutott uralomra. Első feleségétől
Erzsébet porosz hercegnőtől (megh. 1895.) szüle
tett leányát Zsófia Sarolta hercegnőt Eitel Fri
gyes porosz herceg, II. Vilmos német császár má
sodszülött fia vette nőül. Második neje (1896) Er^sé&eímecklenburgi hercegnő, kitől 1897 aug. 10.
Miklós nevű fia született. A nagyherceg halála
esetére, fiának kiskorúsága alatt, nejét a kormány
zóságból 1907. ki akarta zárni, amiben az oldenburgi tartománygyülés csak 1909. nyugodott meg.
E törvény értelmében Frigyes Ferdinánd schles•wig-holstein-sonderburg-glücksburgi herceget illoti majd a gyámság ós régensség.
[Poroszország.] 4. Á. Vilmos, poi'osz herceg,
I. Frigyes Vilmos porosz királynak második fik,
szül. Berlinben 1722 aug. 9., megh. Oranienburgfian 1758 jan. 12. Kitüntette magát az első és má
sodik sziléziai háborúban, különösen Hohenfriedberg mellett és a hét éves háborúban Lobositz és
Prága mellett; azonban bátyja II. Frigyes oly kí
méletlenül korholta, hogy A. Zittau mellett kény
telen volt visszavonulni, s elhagyta a sereget. 1744.
porosz hercegnek nyilvánították, mely cimet ő vi
selte legelőször. II. Frigyes Vilmos király az ő fia
volt, aki címét is örökölte.
5. Á. Vilmos, porosz herceg, II. Vilmos német
császár negyedik fia, szül. 1877 jan. 29. Potsdam
ban. 1906—08. a bonni és strassburgi egyetemen
tanult, ahol jogtudományi doktorrá avatták. Az
I. gárdaezredben szolgált. 1908 okt. 22. egybekelt
Alexandra Viktória schleswig-holsteini herceg
nővel, édesanyja közeli rokonával.
[Szász-Gotha.] 6. Á- Emil Lipót, Szász- GotJia
és Altenburg hercege,ll. Ernő herceg fia, szül. 1772
nov. 21., megh. 1822 máj. 17. Apját 1804. követte
az uralkodásban. I. Napóleont bámulta s okos
viselkedésével országának kímélésére birta. A nép
jólétének emelésére törekedett ós sokat tett a tu
dományok és művészetek érdekében. Maga is iro
gatott. Idillikus rajzai Kyüeníkon oder Auch ich
war in Arkadien c. alatt jelentek meg. Befejezet
len maradt többek között Emüianische Briefe c.
költői müve. Jean Paullal (Richter) levelezésben
állott. Sokan különcnek tartották. V. ö. Eichstadt,
Memória Augusti, ducis Saxoniae, etc. Erfurt
1823. II. kiad.
[Szászország.] 7. Á., szász választófejedelem,
Jámbor Henrik hercegnek és mecklenburgi Kata
linnak fia, szül. Freibergben 1526 jul. 31., megh.
1586 febr. 11. Egy ideig Ferdinánd király prágai
•udvarában élt, hol ennek fiával, Miksával, a ké
sőbbi császárral szoros barátságot kötött. 1548.
III. Keresztély dán király leányával Annával lé
pett házasságra. Bátyja halála után 1553. a kor
mányra és a választófejedelmi méltóságra jutott.
A császár kegye révén új birtokokra tehetett
szert. A kálvinistákat üldözte. 1580. a «Konkor-
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dienformel» alapján új szervezetet adott a protes
táns egyháznak, mely azt merev ortodox formák
közé szorította. Kiváló törvényhozónak és még je
lesebb nemzetgazdának bizonyult. Befogadta a
vallásuk miatt hazájukból kiűzött németalföldie
ket, mi a gyapjúszövés fölvirágzására vezetett.
A drezdai könyvtár és a legtöbb tudományos és
művészeti gyűjtemény neki köszönheti alapítását.
8 . 1 . Á. Frigyes, «az eró's», 1694—1733. szász
választófejedelem, 1697 óta II. Á. néven egyúttal
lengyel király. III. János György választófejede
lem és Anna Zsófia dán hercegnő fia, szül. Drezdá
ban 1670 máj. 12., megh. Varsóban 1733 febr. 1.
Már mint ifjú kitűnt rendkívüli testi erejével.
1687—89-ig beutazta Európa nevezetesebb orszá
gait, köztük hazánkat is. Bátyjának, IV. János
Györgynek 1694. történt halála után a választó
fejedelmi méltóság Ágostra szállott. Először is
Magyarországon a törökök ellen harcoló szász csa
patokat vezényelte, 1696 augusztus végén azon
ban visszatért. Most ama terv fogamzott meg
benne, hogy megszerzi a Sobieski János halálával
megüresedett lengyel trónt. E cél elérésére Fleniming tábornokát küldte Varsóba, ki óriási összegek
árán a lengyel főnemesek között hatalmas pártot
szervezett. Flemming azonfelül Á. versenytársát,
Conti herceget lemondásra birta. Á. maga pedig
1697 jun. 2. Bádenben (Bécs mellett) katolikus
hitre tért. A választás költségeinek előteremtése
végett Á. birtokainak tetemes részeit elzálogosí
totta. Ezek után a lengyel rendek többsége 1697
jun. 27. királlyá választotta, mire Varsóban
szept. 15. megkoronáztatta magát. Szászország
mindennek, csak kárát látta, főleg az 1700 óta
d_ühöngő Északi háború folyamán (1. o.), melyet
Á. mint lengyel király indított XII. Károly svéd
király ellen. Károly ugyanis előbb Á. seregét meg
verte,'azután maga Á. ellen fordult, kit lodérsége
és tékozlása miatt gyűlölt. Miután 1702 jul. 19.
Klisszov ós 1703 máj. 1. Pultuszk mellett meg
verte, a lengyel országgyűlés Á.-t trónjától meg
fosztotta (1704febr. 14.) és Leszczynski Szaniszló-t,
posen-i vajdát ültette helyébe. 1706 elején Károly
Szászországba nyomult és Fraunstadt táján 1706
febr. 13. újabb diadalt aratott a szászok hadán,
végre pedig Á.-t az altranstadti,béke aláírására
kényszerítette. (1706 szept. 24.) Á. ugyan azt re
mélte, hogy szeretője, Königsmark grófnő útján
kedvezőbb föltételeket nyerhet Károlytól, a svéd
király azonban szóba sem állt a szép követtel. Á.
tehát kénytelen volt a svédek táborában alázatos
módon békéért könyörögni. Midőn utóbb hire
járt, hogy XII. Károly serege Poltava-nál az oro
szok fogságába esett, ő maga pedig török földre
menekülni volt kénytelen, Á. semmisnek nyilvá
nította az altranstödti békeszerződóst (1709 aug. 8.)
és Svédország ellen megújította a háborút, mely
Károly haláláig (1718) változó eredménnyel folyt.
1719. fegyverszünetet kötött az új svéd kormány
nyal, 1732. pedig véglegesen békét kötött, mely
ben Svédország Á.-ot megint elismerte lengyel
királynak. A lengyelek közül azonban sokan nem
akartak tudni volt uruk visszatéréséről; ez elégü
letlenek Ledochowski Szaniszló körül sereglettek,
ki a bevonuló szász hadakat többször megverte
és az ország elhagyására kényszerítette Á.-ot.
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Ekkor Á. más módhoz nyúlt: hallatlan pompát
fejtett ki és teli marokkal szórta a pénzt. És
ekkor a lengyelek ismét befogadták országukba.
Mindennek Szászország adta meg az árát, mely
nek fővárosát, Drezdát, A. ugyan szépítette, de
másfelöl milliókat áldozott kegyenceire, kegyenenőire, törvénytelen gyermekeire és az udvari
mulatságokra, úgy hogy nyomorúság és éhség
támadt az országban. Neje már 1727 szept. ö-én
hunyt el; ettől egy fia született, ITL Ágost
Frigyes (1. o.). Königsmark grófnőtől a híres
«Szász Móric» született, Cosel grófnőtől pedig
RutowsM gróf. V. ö. Jarochowski, Gesch. der Regierung des Königs AugustIL (Posen 1871); Böttiger-Flathe, Gesch. von Sachsen; Helbig, Polnische Wirthschaft und französische Dipíomatie
1692—1697 (Sybel, Histor. Zeitschrift. I. 380);
Danielson, Zur Gesch. der sachsischen Politik.
1706—1709. Fhilipp A., August der Starke und
die pragmatische Sanktion (Leipz. 1909); Vehse,
August der Starke (Stuttg. 1908).
9. Á. Frigyes, mint szász választófejedelem II.,
mint Lengyelország királya III., az előbbinek fla
és utódja, szül. 1696 okt. 17., megh. 1763 okt. 5-én.
1712. Bolognában áttért a kat. vallásra. 1719 aug.
20. elvette Mária Jozefát, I. József császár leányát.
Apját 1733. követte a trónon s hogy a lengyel
koronát is megnyerje, elismerte a Pragmatika
szankciót és az oroszok javára lemondott Kurlandrólés Livoniáról.1734. ugyan alengyelek több
sége a porta és Franciaország befolyása következ
tében Leszczynski Szaniszlót emelte a trónra, de
ez távozni volt kénytelen, mire Á.-ot királlyá
koronázták. Szászországban kegyencei (Sulkowski
és 1738 óta Brühl gr.) uralkodtak helyette,
míg ő a művészet, a zene és festészet iránt érdek
lődött és meghonosította Drezdában az olasz ope
rát. 1742, adott szava ellenére, hadat indított Mária
Terézia ellen. De 1744. ismét Ausztriához csat
lakozott és 30,000 embert bocsátott Mária Terézia
rendelkezésére. B sereget Nagy Frigyes Hohenfriedberg mellett teljesen szétverte, aki Szászorszá
got megszállotta (1745) és megsarcolta. A drezdai
békében Á. ugyan visszakapta országát, de midőn
1756. újból szövetségre lépett Ausztriával, II. Fri
gyes újra hirtelen megtámadta és 17,000 emberből
álló hadseregét Pirna mellett elfogta. Á. Lengyelor
szágba menekült és csak a hubertusburgi béke
megkötése után tért vissza Drezdába. V. ö. Flathe,
Gesch. Sachsens; Roeppel, Polen um die Mitte d.
18. Jahrhunderts, 1876; Vitzthum v. Eckstadt,
Die Geheimnisse d. sachs. Cahinets, 1745—1756,
2. köt, 1866. Petroff, Die Politik Friedr. August's
II. von Polen a. Sachsen wáhrend des Türkenkrieges 1736—39. (Leipz. 1903).
Agosta, megerősített tengeri kikötő Szicíliának
sirakusai kerületben, Sirakúsától 27 km.-nyire
északra, (1901) 11,340 lak.; egy kis félszigeten. Itt
esett el 1676 ápr. 29-én Ruyter tengernagy a
franciák ellen vívott tengeri csatában.
Ágosta, Augsburg (1. o.) régi magyar neve.
Ágostai hitvallás (lat. Gonfessio Augustana).
Az evangélikus (lutheránus) egyháznak alapvető
tekintéllyel biró s minden tekintetben legkivá
lóbb hitvallási irata, Hazai törvényeinkben is
ez irat alapján neveztetik az evangélikus (luthe
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ránus) egyház «A. evangélikus egyház»-nak s
hívei úgy külföldön, mint nálunk az ú. n. «Concordias-könyvben foglalt többi hitvallásokat az
Á.-sal való megegyezés alapján írták alá, illetőleg
fogadták el. Sőt az egyes hitvallások maguk is
mindenütt, mint alapvető hitvallási iratra hivat
koznak az Á.-ra, mely a Szentírásból merített
keresztyén igazságokat részint pozitív (tanítjuk,
valljuk), részint negatív (elvetjük, helytelenítjük)
egyházi hittótelekbe foglalja. Áz A. keletkezésére
közvetlen okot az 1530. Augsburgba (Ágosta)
egybehívott birodalmi gyűlés szolgáltatott. V.
Károly császár ugyanis a fenyegető török ve
szedelem miatt a vallási béke helyreállítását
Óhajtván, az említett gyűlésre meghívta (1530
ápr. végén) az evangélikus rendeket is, hogy ott
egymást szeretettel meghallgatva, az egy és igaz
vallást keressék és valamint mindnyájan az egy
Krisztus alatt vannak és küzdenek, azonképen
mindnyájan egyazon közösségben, egyházban él
jenek.
Az evangélikus rendek megragadták az alkal
mat s fejük, János szász választófejedelem azon
nal megbízta Luthert, Melanchtont, Justus Jónást
és Bugenhagent, hogy állítsák össze az evangé
liumi fő hitcikkeket, hogy azokat az evangélikus
fejedelmek és rendek a gyűlés elé terjeszthes
sék, aminek a nevezettek hamarosan eleget is
tettek.
A fejedelem az átvett cikkeket bővebb átdolgo
zás végett Melanchton Fülöpnek adta át, aki őt a
többi fejedelmekkel és hittudósokkal együtt Augs
burgba is elkísérte.
Melanchton elküldötte művét, melyet Apológiá
nak nevezett el, Luthernek, véleményadás végett
s utóbbi azt helybenhagyta, de a következő meg
jegyzéssel : «Nekem majdnem tetszik és nem tu
dok rajta sem javítani, sem változtatni, nem is
illenék, mert én oly jámborul és halkan lépegetni
nem tudok.»
V. Károly császár 1530 jun. 15. érkezett Augs
burgba s a birodalmi gyűlést jun. 20. nyitotta
meg, felszólítván az evangélikus fejedelmeket és
rendeket, hogy a jun. 24-iki gyűlésen nyújtsák
be hitvallásukat; János szász választófejedelem
hitfeleivel jun. 23. alá is irattá az Apológiát.
Strassburg, Kostnitz, Memmingen és Lindau meg
tagadták az aláírást, minthogy az urvacsorai tan
ban eltérő nézetük volt s abbeli kívánságukat,
hogy ennek kifejezést adhassanak, nem teljesítet
ték. Sőt egy külön hitvallást (Confessio tetrapolitana) is készítettek, amely 23 cikkből állott
s Capito és Bucer tollából került ki, de azt a csá
szár visszautasította.
A június 24-iki birodalmi gyűlésen, dacára
az evangélikusok sürgetésének, nem került sor
az Apológia felolvasására, valószínűleg azért,
mert féltek a nagyobb nyilvánosságtól. Bz alka
lommal ugyanis a gyűlést a nagy tanácsteremben
tartották; hanem azután a rákövetkező napon,
jun. 25-én, a püspöki palota kis kápolnájában,,
megtörtént a világra szóló nagy dolog: az evan
gélikusok nyilván vallást tettek hí tökről az egésa
gyűlés előtt. Felolvasták az Apológiát, amely is
ezentúl a városról «Ágostai hitvallása (Confessio
fidei Augustana) nevet nyert.
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A császár a latin és német szövegű iratot átvéve,
azt nyomban kiadatta a katolikus teológusoknak,
hogy cáfolják meg ; a cáfolat azonban oly gyarló
volt, hogy a császár a neki átadott példányt össze
gyűrte. Utóbb egy más cáfolatot is készítettek, de
az sem ért sokkal többet, mindamellett az aug. 3-iki
gyűlésen felolvastak s az evangélikusoknak meg
hagyták, hogy ahhoz alkalmazkodjanak.
Az Á. közelebbről két főrészre oszlik. Az első
(21 cikk) a keresztyén hit főcikkeit foglalja ma
gában s ezekben az evangéliumi tan a Szentírás
sal és az ős keresztyén egyház tanításával telje
sen megegyező módon s szemmel láthatólag iro
nikus (békítő) célzattal targyaltatik. A második
rész (7 cikk) szintén hasonló célzatú, s a keresz
tyén egyház egységét megbontó különféle vissza
élésekről szól, közelebbről az úrvacsora, a papi
nőtlensóg, a mise, a gyónás, a böjt, a szerzetesi
fogadalom, a püspöki hatalom stb. kérdéseiről.
A két részt bevezető s a császárhoz intézett előszó
pedig nem egyéb, mint a vallás ügyében felmerült
vitás kérdések elintézése érdekében az egyetemes
zsinat összehívásának sürgetése.
Az Á. nemcsak teológiai, hanem irodalmi szem
pontból is egyike a legremekebb alkotásoknak ós
áílamjogi szempontból is igen nagy jelentőségű.
Az egyházpolitikai tárgyalásoknál (p. o. a passaui
szerződésnél 1552 jul. 30.; az ágostei vallásbékénól 1648), mindég alapul szolgált s minthogy
utóbb maga Kálvin (1541) és a német reformátu
suk is aláírták, voltakép nemcsak az evangéliku
sok (lutheránusok), hanem az egész protestantiz
mus közös hitvallásának tekinthető. Ezt azonban
csakis az ú. n. megmásított (variata) Á.-ról mond
hatjuk, mert eredeti alakjában, mint invasiata
confessio (azaz meg nem másított hitvallás) mind
máig csakis az evangélikus (lutheránus) egyház
alaphitvallása.
Az Á. eredeti, vagyis az V. Károly császárnak
benyújtott példányát máig sem találták meg. A
latin példány Brüsszelbe a császári családi levél
tárba került, de ott már nem található. A német
példány a birodalmi levéltárból valószínűleg
Rómába került s lehet, hogy ott is van a vatikáni
levéltárban.
Magyarországon, hol Luther tanai korán isme
retesek lettek (Luther 95 tételét négy héttel kiszegeztetésök után már Bártfán is olvasták), az
Á. is eredeti 1530-iki kiadásában terjedett el. Ezt
fogadták el az erdélyi szászok 1545. Medgyesen
tartott szervezkedő zsinatukon; ez alapon szervez
kedtek a magyarországi evangélikusok 1546. Eper
jesen és Erdődön tartott zsinataikon. Ez alapon
nyertek némi vallási szabadságot a magyarországi
protestánsok az 1553-iki soproni, majd pozsonyi
országgyűlésen, hol az evangéliom legbuzgóbb
pártfogóját, Nádasdy Tamást választották nádorrá.
Az 1610-iki zsolnai és az 1707-iki rózsahegyi ev.
zsinatok hasonló álláspontra helyezkedtek s így
tehát bátran mondható, hogy Magyarországon a
Variata soha és sehol sem volt érvényben. A felső
magyarországi szab. kir. városoknak Stöckel Lénárttól készített, 1549. elfogadott és I. Ferdinánd
nak átadott, úgynevezett Confessio Pentapolitánája is, mely 1813. Kassán latm,,magyar és német
nyelven megjelent, az 1530-iki Á.-t közli lényegé
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ben 20 cikkben. Ugyanezt teszi a felsőmagyar
országibányavárosok 1559 dec.6-ikl «Confessio» ja
21 cikkben. A sáros-zempléni ev. esperesség pedig
a hitvallást illetőleg egyenesen az 1530-iki A.-ra
az Apológiára hivatkozik 1614 aug. 13-án a sárosvmegyei alispánhoz benyújtott törvényeiben.
Az Á. magyar fordításban is több ízben meg
jelent. Legrégibb kiadása: Az Augustana Con
fessio, Magyarul nyom. 1692. (valószínűleg Lövér
Balázs kiadása Regensburgban). Egy példányát a
Nemzeti múzeum őrzi. A magyarországi ág. evan
gélikusok vallásuk három százados örömünnepe
emlékére 1830. Agonás Sámuel rozsnyói ev. lelkész
adta ki magyarul Augustana Confessio, azaz a
keresztyén Evangyelika Hitnek Vallás-Tétele stb.
cím alatt Kassán 1838. Legújabb fordítása pedig:
Á. Fordította Paulik János. Kiadta Luther-Társa
ság Bpest 1906. V. ö. Plitt, Einleitung in die
Augustana, (Erlangen 1867—68.2 k.); Breznyik
János, A selmeczbányai ev. egyház és lyceum
története, (Selmecz 1883); Hörk Józef, A sáros
zempléni ev. esperesség története (Monographia,
Kassa 1885); dr. Masznyik Endre, Luther élete,
(Pozsony 1887); J. Ficker Die Konfutation des
Augsburgischen Bekentnisses (Lipcse 1891);
Paulik, Az ágostai hitvallás (Bpest 1896); Kolde,
Die A. K. lateinisch und deutsch, kurz erláuteri
(Gotha 1896); Paetzold, Die Konfutation des Vierstadtebekentnisses (Lipcse 1900); Tschákert, Die
unveránderte A. K. deutsch und lateinisch, nach
den bestén Handschriften aus dem Besitze der
Unterzeichner (Lipcse 1901).
Ágostai hitvallás védelme. (Apológia Confessionis Augustanae.) Az ág. hitv. ev. egyház
második hitvallási irata, amelyet Melanchton Fülöp
az ágostai birodalmi gyűlésen 1530 jun. 25-én be
nyújtott alapvető hitvallásnak, az ú. n. ágostai
hitvallásnak (1. o.) igazolásaként ama cáfolatra
(Confutatio) írt, amit V. Károly császár felhívá
sára a róm. k a i egyház teológiai bizottsága (Eck
János, Faber János, Cochlaeus János és Wimpina
Konrád) készített s amit 1530 aug. 3. a birodalmi
gyűlésen német nyelven tel is olvastak, de az
evangélikus rendekkel írásban nem közölték.
Ágostai vallásbéke, 1. Augsburgi vallásbéke.
Agostháza (előbb Wellbach), kisk. Szepes vm.
szepesváraljaij.-ban, (1900) 626 tót lak., vasúti ál
lomással ; u. p. és u. t. Szepesolaszi.
Agostini Paolo, olasz zeneszerző', szül. Valleranoban 1593 táján, niegh. 1629. A híres Nanini
tanítványa volt; Rómában orgonajátszó lett, a Szt.
Péter templom, később a Vatikán karnagya. Kéz
iratban csodálatraméltó miséit stb. őrzik a könyv
tárak.
Agostino di Duccio (Ducci), olasz szobrász és
építőművész, szül. 1418. Firenzében, megh. 1498
előtt. Nagy része volt a rimini Tempio Malatestiano
belseje gazdag szobrászati díszének elkészítésé
ben, mellyel Alberti 1447. bízta meg. Leghíresebb,
legegyénibb műve a perugiai S. Bernardino hom
lokzatának finom, vonzó domborművű dísze (1461).
A perugiai S. Dominico templom egyik nagy ol
tárát részint kőből, részint agyagból készítette.
Firenzében is dolgozott, főleg a székesegyház
számára. Építészeti müvei közül a perugiai (befe
jezetlen) Porta di S. Pietro válik ki.

Agostino Veneziano

—

170 —

Agostino Veneziano, olasz rézmetsző, 1. Musi.
Ágoston (Augustinus), 1. Aurél, szent, a nyugati
egyház legkiválóbb egyházatyja, szül. Tagasteben,
Numidiában 354nov. 13.,ruegh.Hippóban430 aug.
28. Tanult szülőhelyén, Madaurában és Karthágó
ban, a két utóbbi városban később retorikát ta
nított. 374—383-ig a manicheus sectához tarto
zott. 383. Rómába ment, ahonnan Milánóba hív
ták meg a retorika tanítójának. Itt összekötte
tésbe jut szt. Ambrussal, ennek hatása alatt meg
tér, s 387. húsvétkor természetes fiával Adeodatusszal együtt megkeresztelkedik. A következő évben
hazájába tér vissza, hol aszkóta-egyesületet alkot,
s a világtól elvonulva él mindaddig, amíg a hipporegiusi gyülekezet preszbiterré nem választja.
E tisztet nem akarta elfogadni A.; de amint aka
rata ellenére mégis hivatalába lép, oly tehetséget
és erélyt fejt ki, hogy Valerius, Hippo püspöke
püspöktársává szentelte föl 395. Röviddel utána
mint valóságos püspök kormányozta a kicsiny
hippói püspökséget egészen haláláig. Tetemeit
sokáig a páviai Péter-templomban őrizték s 1842.
vitték pápai engedéllyel Algériába, hol Hippo
romjain, a francia püspökök által épített sirban
helyezték el. — Á. egyike a nyugati egyház négy
nagy doktorának, s az egész egyház legnagyobb
atyáinak és tudósainak, ki a keresztény vallás
alapvető tanait bölcseleti alapokra fektette, részint
Platón, részint pedig Aristoteles tanai alapján.
Á.-nak köszönhetjük az első hitelemzéstant (De
catechizandis rudibus), az első szentírásmagyará
zattant (De doctrina Christiana) és az első homiletikát. Nagyon szépen kifejtette a hit és a tudo
mány, a kinyilatkoztatás és az ész között levő
viszonyt. Á. saját élettörténetét megírta Confessionum libri XII, ós Retractationum libri II, mű
vekben. Hires műve a De civitate Dei, libri
XXII. Műveinek összegyűjtött kiadása megjelent
Parisban 1679—1700, s u. o. 1836—1840. Egyes
műveit kiadták Nagyszombatban, Kassán, Győr
ben, Egerben és Nagyváradon.
Irodnlom. Ágostonról írtak: régen Possidius, kinek Vita
Augustini cimü müve több helyen le van nyomtatva. Ujabban:
Poujoulat, Histoire de saínt Augustin, Tours 1875. Harmadik
kiadás; Wiggers, Versuch einer pragmatischen Darstellung
des Augustianismus und Pelagianismus 1821—33: Bindemann,
Der heil. A. 1844—1869 ; Dorner, A., sein theol. System 1873;
Böhringer, A., Stuttgart 1877—78; Harnack, Lehrb. d. DogmenGeschichte (ide szól a ÜL köt. 1890); Reuter H., Augustin
Studien (1888 óta több köt.) A. anyjáuak szt. Mónikának
életét igen szépen megírta Bougaud Emil, lavali püspök ;
magyarra lefordította Ruschek Antal, györszigetí plébános,
1889-ben. Ujabb munkák Á.-ról: Wolfsgruber (1898), Hertling
(1902), Egger (1904) és Dombart (1908), a ki a De civitate
Dei munkát is kiadta (Leipz. 1909).

2. A., szent, az angol-szászok apostola. Megh.
valószínűleg 604. máj. 26. A római szt. András
kolostor priorja volt, midőn I. Gergely felszólítá
sára 596. több szerzetestársával Angliába ment,
hogy az evangéliumot hirdesse. Már 597. meg
keresztelte Ethelbert királyt népének legnagyobb
részével. Ugyanekkor arles-i püspök, 601. Angol
ország prímása lőn. Sokat küzdött a római egyház
hagyományaival és szokásaival ellentétes előíté
letek ellen, amelyek kivált a keresztségre, húsvét
ünnepére, a tonsurára stb. vonatkoztak.
Ágoston, 1. Antal, író, szül. 1829., megh. 1887.
A szabadságharcban honvédtiszt volt. 1860-tól a
kat. sajtónak volt munkása, így az Idők Tanujá-
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ban, később a Magyar Állam-aéX dolgozott, s
1874-től haláláig (1887), mint a Rath. Hetilap
szerkesztője működött; titkára volt 1864-től a
Szt.-István-, később a Szt.-László-társulatnak. Egy
Kis olasz tolmácsot írt, s elbeszéléseket fordított
külföldi Íróktól: A kandallónál (Eger 1878) és Csa
ládi körben (Budapest 1880).
2. Á. Péter, jezsuita hitszónok és egyházi író,
szül. Szentléleken, a székelyföldön 1616., megh.
1689. Sokáig volt Nagyszombatban hitszónok és
tanár s a szt. Adalbertről nevezett nevelőintézet
igazgatója. Irt és fordított lelki épülésre szánt
műveket, ú. m. Lelki patika (Lőcse 1669), Szivek
kincse (Nagyszombat 1671. és többször), Mirrhaszedö zarándok (u. o. 1672), Mennyei követek
(u. p. 1691) stb.
Ágostonfalva, kisk. Nagykükülló'vm. kőhalmi
j.-ban,az01tlegészakibb kanyarodásánál, (1900) 840
oláh és magy. lak., postával, távíróval és vasúttel,
kukoricatermesztéssel, juhtenyésztéssel és nagy
erdővel. A község felett emelkedő Monaszteriahegycsúcsot a kalugyerek fényes kolostora koro
názta ; a híres zárdát Mária Terézia alatt Bukov
rombolta le s romjaiból épült a község temploma.
Ágostonlak (azelőtt Závadka), kisk. Gömör és
Kis-Hont vm. garamvölgyi j.-ban, (1900) 1506 tót
lak., vasúti megállóval; Koburg Fülöp herceg
vasflnomitójával, u. p. Helpa, u. t. Lujza-huta.
Ágoston-rendi kanonokok. (Canonici regulares ,Sancti Augustini). A XI. századból eredő
sz. Ágoston szabálya szerint élő kanonokok. A XII.
és XIV. sz.-ban a teológia terén kifejtett műkö
désükkel tettek szert jelentőségre.
Ágostonrendi szerzetesek.. Azok a férfi és
női szerzetesek, a kik a sz. Ágostonnak tulaj
donított szabály alapján élnek a világtól el
különített életet. Ilyenek: 1. Ágostonrendi kano
nokok (1. 0.), 2. a tulajdonképpen való Á. (Ordo
eremitarum s Augustini). Rendjük olymódon
keletkezett, hogy IV. Ince pápa 1244. különféle
remetéket egy szervezetben egyesített, akik sza
bályukat sz. Ágostonról nevezték el. IV. Sándor
1256. újólag megerősítette, V. Pius pedig 1567.
a kolduló rendek közé vette föl, anélkül, hogy
birtokképtelennek nyilvánította volna. Feladatuk
volt a lelkipásztorkodás és szónoklat. Á. voltak
Luther Márton és Ábrahám a Sanda Clara
is. Magyarországon is több monostoruk volt,
kivált Egerben, Bártfán, Budán, Kanizsán, Er
csiben, Németujvárott, Zalakomáromban, Pécsett,
Sárospatakon, Esztergomban stb. és Erdélyben.
Az Ágostonrendnek súlyos veszteségeket okozott
a reformáció, a francia forradalom, Magyarorszá
gon a törökök ós a szekularizáció. Jelenleg 27 tar
tományban mintegy 100 kolostoruk van 2000
rendtaggal. 3. Agostonrendi nőszerzetesek. Két
félék ; sarasak és sarutlanok. Jelenleg csak Spa
nyolországban vannak 4 tartományban. 4. Ágos
tonrendi női kanonokok (canonicae regulares S.
Aug.). Jelenleg csak egy létezik Baden-Badenben.
5. Ágostonrendi tertiariusok, a sz. Ferencrendiek
mintájára, 1400-ban női, 1470-ben férfi tagok szá
mára.
Agostyán, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban a
Vértes-hegység alján, (1900) 532 német lak.; u. p.
és u. t. Tata. A község már a XIV. sz.-ban említ
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tetik, 1446. a Rozgonyiak bírták; a törökök el
pusztították és 1731-ig néptelen volt; ekkor az
Esterházyak birtokába került.
Agot, 1. Cagot.
Ágota, állítólag Szt. István leánya, a Szt. István
udvarába menekült Eduárd angol szász herceg fe
lesége. Három gyermeke maradt. A. azonban
aligha volt a magyar király leánya. Az angol
krónikások tévedése onnan származhatott, hogy
Eduárd testvére, Edmund herceg valóban nőül
vette Szt. Istvánnak egyik ismeretlen nevű roko
nát. De mivel Eduárd 1057-ig, mint menekült
Magyarországban tartózkodott, lehetséges, hogy
telesége, A. valóban rokonságban állt Szt. István
nal vagy Gizella királynéval. V. ö. Wertner, Szt.
István gyermekei, Turul 1887, 70—78; Kropf,
Á. királyleány származása, Turul XIV. évf. 49.
és Angolszász-magyar hercegek.
Ágota, Nagypeszekhez tartozó puszta Hont vm.
vámosmikolai j.-ban, (1900) 103 lak.; u. p. Tergenye, u. t. Vámosmikola.
Ágotha János, székelyudvarhelyi festő, szül.
1807., niegh. 1880., főleg arcképeivel keltett ér
deklődést a század harmincas és negyvenes évei
ben. Kiváló műve gyanánt említik V. Ferdinánd
királynak 1836. készített arcképét, mely a maros
vásárhelyi kaszinó tulajdona lett. Á. mint rajz
tanár, 40 évig Nagyszebenben működött s u. 0.
halt meg. V. ö. Vasárnapi Újság, 1880.
Agoult (ejtsd: a»úi), de Flavigny Marié grófné,
Dániel Stern álnév alatt ismert francia írónő, szül.
M.-Frankfurtban 1805 dec. 31., megh. Parisban
1876 márc. 5. Leánya volt vicomte de Flavigny
francia tisztnek. 1827 egybekelt d'Agoult gróffal;
utóbb elvált tőle s benső viszonyban ólt Liszt
Ferenccel. E viszonyból három leánya született,
kiknek egyike OlŰvier Emil, másika, Cosima
Bülow zongoraművész s utóbb Wagner Rikhárd
neje lett. Hosszabb idő múlva a Liszttel való vi
szony is megszakadt. Szellemes tanulmányai j elentek meg a Revue des deux Mondes-ban, meg a
Revue Indépendante-ban (1847). A februári forra
dalom után politikai írónő lett. Idevágó munkái:
Lettres républicaines (1848), Histoire de la révolution de 1848 (1851—53, 3 köt.). Más iratai:
Trois journées de la vie de Marié Stuart (1856),
Florence et Turin (1862), Dante et Goethe (dialó
gok 1866), Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas, 1581—1625 (1872, akadé
miai díjjal kitüntetve). Halála után jelent meg
emlékirataiból egy kötet Messouvenirs 1806—33
(1877) címmel. V. ö. Pommier: Profils contemporains. Mme d'A. (Paris 1867)
Agouné (ejtsd: aguné), város Dahomé francia
tartományban mintegy 20,000 lak.
Agout (ejtsd: agú), folyó Franciaország D.-i ré
szében. Hérault départementban ered az Espinouse-i hegyekből s mintegy 180 km. út után a
Garonne vízhálózatához tartozó Tarnba ömlik.
Számos malmot hajt.
A. Gr., növénynevek mellett Asa Oray (1. o.)
nevének rövidítése.
Ágra, 1. tartomány (TJnited Provinces of Ágra
and Oudh, vagy Northwestern Provinces), a brit
indiai császárság É.-i határán, Tibet, Nepál, Bengál, Centrális India, Rajputana és Pandzsab kö
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zött. Rampul és Gahrwal adófizető tartományok
kal együtt területe 291,653 km2. É.-i részeit a
Himalája borítja, s legmagasabb csúcsa ezen a
részen a Nanda Devi, 7810 m., nyugaton a Sivalik halomvidék csatlakozik hozzá. Közvetlenül a
hegység lábánál felszínre jönnek a terai zóna
deltaképzödményei (1. Himalája), amelynek agya
gos, vizet át nem bocsájtó rétegein mocsarak ós
zárt őserdők vannak. Délebbre a Jamna, Ganges,
Ramgana és Gogra folyók áradmányaival fedett
területek termékenységét fokozza a számtalan
öntöző csatorna. 47.692,000 lakosa túlnyomóan
földmívelő. Háziiparcikkeik közül keresettek a
faragott-, himzett- és bőrmunkák. Gyárilag indi
gót, gyapjúszövetet és lakkot készítenek. A banjanik kezében levő kereskedelmet a hajózható fo
lyókon és csatornákon kívül a sűrű vasúthálózat
is előmozdítja. 9 kerületre oszlik, ú. m. Lucknov,
Faisabad, Mirat, A., Rohilkand, Allahabad, Benaresz, Dzsanszi, Kumaon. Fővárosa Allahabad (1.0.).
, 2. A., város, (1909) 188,000 lakossal. A brit-indiai
ÉNy.-i provincia A. nevű kerületének fővárosa, a
Jamna (olv. Dzsamna) folyó jobbpartján épült, 168
m. magasan. A folyó nagy kanyarulatánál erődít
mény védi, körülötte középületek, a Government
College, törvényszéki palota, kaszárnyák, a folyón
nagy vasúti híd. Legfőbb dísze a számos közép
kori monumentális épület, mind mór stílusban.
Fontosabbak: Dzsehangir vezir palotája, amely
nek művészies előcsarnoka épségben áll, azután
aMoti-Maszdzsid, a Gyöngymecset, mindkettőnek
fala kívül vöröses homokkő, belül fehér márvány;
tarka virágókítmények, meg a Koránból vett fel
iratok díszítik. Impozáns amai főmecset, aDzsama,
de mindet felülmúlja a Tadzs-Mahal, a perzsa
arab építészet sokat csodált remeke. Dzsehan
nagymogulnak (1628—58) és nejének, Mumtazi
Mahalnak mauzóleuma, az athéni Parthenonnal
szokták összehasonlítani. 298 m. hosszú, 99 m.
széles fal keríti be a fényesre csiszolt alabástrom
épületet, amely 18 m. magas, lépcsőkkel környe
zett talapzaton áll. Alapja tompított szögletű négy
zet, messzire ellátszó kupolája 2 aranyozott gömb
ben végződik. Belsejében remek áttört csipkeszerű
márványrácsozat két üres kenotaflumot vesz körül;ezt,valamint a falakat mozaikdísz, virágfüzérek,
drágakövek és a Koránból vett idézetek fekete
betűi ékesítik, pazar színpompával. Kiváló mű
emlék A.-tól 8 km.-re Akbar sah palotája. A vá
ros a XVI. sz. elején kezdett emelkedni, amikor
Iszkander császár az addig faluszámba menő, de
jól védhető A.-t tette székhelyévé. Fénykorátélte
Dzsehan sah idejében, aki saját hatalmának eme
lésére díszítette a várost. Bukása után ellenfele
Aurangzeb A. várában tartotta őrizet alatt, halá
láig. Utódai alatt hanyatlott; többször végigdúl
ták a perzsák, afgánok. Az angolok már 1618.
kereskedelmi telepet alakítottak itt, 1803. birtokba
vette a keletindiai társaság s csakhamar főisko
lát alapítottak a hivatalnokok gyermekei részére.
Ma élénk kereskedő város, nagy kivitele van sző
nyegből, gyapjúból, nyersselyemből; mozaikmun
kái és aranyzsinórja világhírű.
Agraei, 1. Agarénok.
Agrafa (gör.), Jézusnak az ős keresztény iroda
lomban foglalt mondásai,melyek az evangéliumok-
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ban nincsenek meg. V. ö. Resch, A., Texte u.
Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Litteratur (Leipz. 1889).
Agraffe (franc), kapocs, mely főleg ruhadara
bok összekapcsolására szolgál; továbbá broche,
flbula, díszitmény; a kirurgiában egy fogószerű
műszer, mely a sebszegélyeket összetartja.
Agráfia a betűvetés, Írás elfeledése. L. Beszéd
zavarok.
Agrammatizmus (gör.), elmebajosokon előfor
duló beszédzavar, midőn a nyelvtan szabályai el
len vétenek, az igét beszéd közben nem hajlítják,
a főnevet melléknév módjára fokozzák.
Agra-mozaik. Az indiai Agrában gyakorolták
a mozaikmunkának azt a készítésmódjai, hogy
simafelületű márványlapokba geometriai és virág
mintákat véstek s a kivésett helyekbe színes kö
vekot — többnyire féldrágaköveket — raktak be.
Agrár-állam, 1. Mezőgazdasági állam.
Agrárbank, 1. Bankok és Magyar agrár- és
járadékbank.
A g r a r i a e L e g e s (lat.), 1. Agrár-törvények
Rómában.
Agrárius (lat. ager-ból) a. m. földbirtokhoz
tartozó. Szorosabb értelemben A.-oknák a me
zőgazdasági érdekeket képviselő és a gazda
osztály javát elsősorban védelmező gazdaságpoli
tikai irányzat híveit szokás nevezni, akik egyes
államokban különféle elnevezés alatt külön poli
tikai pártot is alkotnak, mint pl. a Németbiroda
lomban ós Ausztriában. Az agrárizmus, mint
gyakorlati politikai irányzat az agrárpolitika
megállapította elveket törekszik az egyes orszá
gok társadalmi és gazdasági viszonyaihoz alkal
mazva a törvényhozásban, a közigazgatásban és
egyes gazdasági intézmények működésében ér
vényre juttatni. Nagy jelentősége van kiváltképen
az ú. n. agrár-államokban, vagyis ott, ahol a mező
gazdasági népesség van túlsúlyban és a föld
birtok a nemzeti jövedelem főforrása. Az ilyen
államokban az agrártörekvósek a legszorosabban
összefüggnek az illető ország és nemzet egye
temes gazdasági érdekeit helyes. irányban szol
gáló gazdasági politikával s éppen ezért a tulajdonképeni agrárállamokban nem is alakul rend
szerint külön agrárpárt, hanem az egyes politikai
pártok szokták programmjukba venni a többi ter
melési ágak külön érdekei fölé emelkedő, illetve
ezek érvényesülését is megalapozva elősegítő
agrárérdekek kisebb-nagyobb fokú védelmét. L.
Mezőgazdaság.
Agrárizmus, 1. Agrárius.
AgráxkérdéaBosznia-Hercegovinában, 1. Kmettnegváltás.
Agrármeteorologia, a meteorológiának egyik
ága a földmívelés és erdészet szolgálatában. V. ö.
Houdaille, Meteorologie agricole (Montpellier
1893).
Agrármozgalom, 1. Agrárius.
Agrárpolitika, 1. Mezőgazdasági politika.
Agrárstatisztika, 1. Mezőgazdasági statisz
tika.
Agrárszocializmus, 1. Mezőgazdasági mun
káskérdés és Szocializmus.
Agrártörvények Rómában (leges agrariae).
Az állam tulajdonát képező közbirtok (agerpubli-
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cus) felosztása, illetőleg haszonbérbeadása tárgyá
gyában hozott törvények. A régi Rómában a ma
gántulajdont képező földbirtok néhány gazdag
patricius-család kezében halmozódott össze, akik
a kisebb birtokosok földjét fokozatosan összevá
sárolták, úgy, hogy a nagybirtokosok mellett
egyre nagyobbszámú földnélküli proletariátus ala
kult ki, amely örökös forrongásával folyton
ismétlődő agrármozgalmak szitójává vált. Fokozta
a bajt, hogy az áll. közbirtokokat is csak nagy
részletekben adták tized és legeltetési díj fejében
bérbe, minélfogva a szegényebb néposztály egy
általában nem juthatott még bérelt földhöz sem..
így a közép- és kisbirtokososztály teljes pusztu
lásnak indult, mikor az assignatio, vagyis újon
nan meghódított itáliai földek kiosztása, valamint
a katonai telepek létesítése új hódítások megszűn
tével egyre szűkebb térre szorult. Uj kis földbirto
kokképzése s a proletáriátusnaklegalább bérelt föl
dekhez való juttatása tehát halaszthatatlanná vált.
B célt igyekezett szolgálni a szicíliai rabszolgalá
zadás után Tiberius Gracchus lex Sempronia agraria nevű törvénye,melynek értelmében az agerpublicus-ból senkinek sem szabad többet birnia 50 hold
nál (ha egy flgyermeke van, 750, két flgyermekkel
1000 holdat, mint föltétlen maximumot); az egyes
polgároknál található többlet visszavonassék, s
ebből a földbirtok nélküli polgároknak 30 holdnyi
telkek adassanak, nem tulajdonul, hanem örök selidegeníthetlen haszonbérletül, mérsékelt haszon
bér (yectigal) mellett. Azonban úgy ez a törvény,
mint az a hasonló, melyet a nemes törekvéseiért
életével lakolt Tiberius Gracchus fivére Cajus újí
tott fel, a szenátus ellenzésén hajótörést szenve
dett. Hasonló sorsban részesültek a későbbi e
tárgyban hozott többi törvények is, mig végre
Július Caesarnak sikerült a lexJuliacampana ke
resztülvitele úgy, hogy az agrárkérdést kielégítő
módon oldotta meg.
Agrártörvényhozás, 1. Mezőgazdasági poli
tika.
Agrárválság, 1. Mezőgazdasági válság.
Agrárvámok, 1. Mezőgazdasági vámok.
Agrate,Marco d', olasz szobrász, szül.1500 körül
s különösen a megnyúzott szt. Bertalannak a mila
nói székesegyházban levő márványszobra által
tett hírnévre szert. Ez a szobor anatómiai részle
teinek pontosságával és borzalmas realizmusával
nagy hatást tett a maga korában. Erre vall hivalkodófelirása is: Non me Praxiteles, sed Marcus
finxit Agrates (Nem Praxiteles faragott engem,
hanem Marco A.). Tökéletesebb müve Giov. deí
Conte milanói szenátor síremléke (Milano, S.
Lorenzo).
Agraulos, 1. Aglauros.
A g r a v i a d o s (spany. «elégedetlenek»); ama
spanyol pártnak neve, mely (1826—28) az állam
ban s az egyházban a legszélsőbb abszolutizmust és
az inquizició helyreállítását kívánta. VII. Ferdi
nánd király több csatában megverte s híveit ha
lálra v. deportálásra Ítélte. (Baumgarten, Gesch.
Spaniens. II. köt.)
Agraz, arab eredetű gyenge hűsítő ital, melyet
Spanyolországban máig is készítenek. Félig érett
szőllőszemek nedvéből, cukorból, jégből s külön
böző ízt adó anyagokból állítják elő.
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Agreda, járási székhely Soria spanyol tarto
mányban a Queiles mindkét partján (1897) 2852 lak.
A római Qracurris város helyén áll.
A g r e e m e n t (ang.,ejtsd: egríment), az a szerződés
amelyet Angliában és az Egyesült-Államokban a
vállalkozók a munkásegyesületekkel kötnek, hogy
a sztrájk veszedelmét kizárják.
Agrégé (franc, ejtso : agrezsé), mint cím Fran
ciaországban rendkívüli v. segédtanárt jelent.
A g r é m e n t s (franc, zone), 1. Ékesítések.
Agrenev, Dimitri Alexandrovics, orosz kar
nagy ós zeneszerző. Szlávjánszkinéven tette magát
ismertté. Szül. 1838., megh. 1908. júl. Rusztcsukban; oroszdiszöltözetes magaszervezte énekkará
nak búcsúkörútján. É.-Amerikában is járt, 1886
óta Magyarországon is.
Agresti, Alberto, olasz költő ós irodalomtörté
netíró, szül. 1844 okt. 24. Nápolyban, ahol mint
tanár él. Művei: Raffaello e la Pornarina (1863),
Giulia Alpinola (1864), Guglielmo Teli (1865) és
Eponina (1865) drámák, Torquato a Sorrento
(1873) drámai idill és Studj sulla oommedia italiana del secolo XVI. (Napoli 1871) stb.
Agri, folyó Potenza olasz tartományban. 136
km. hosszú ; a Tarantói-öbölbe torkollik.
Agria, latin neve Egernek.
Agricola (áuat), az igazi pockok (Microtus) kö
rébe tartozó állatnemnek régebbi tudományos
neve. L. Microtus és Pocok.
Agricola, Jakab Elek (1. 0.) írói álneve.
Agricola, Gn. Július, magánéletében és köz
pályáján egyaránt kiváló római hadvezér, Domitíanus császár megbízásából, mint Britannia kor
mányzója (77—84) győzelmesen terjesztette a bi
rodalom határait Caledonia (= Skócia) felé és az
É.-i törzsek betörése ellen védőműveket építtetett.
A római hajóhad egész Skóciát körülhajózta s
ekkor derült ki, hogy Britannia szigetország. Ca
ledonia végleges meghódítására nem került a sor,
mert a császár féltékeny lett A. sikereire és vissza
hívta ; diadalmenetet sem engedélyezett neki, de
a bölcs katona nem vette zokon, hogy csak éjjel
volt szabad Rómába bevonulnia és ezentúl is bé
kében élt császárjával. 56 éves korában (93.) halt
meg. Életrajzában mesteri képet ad róla veje, a
történetíró Tacitus.
Agricola, 1. Alexander, német zeneszerző a
XV. sz.-ban (kb. 1440—1506. élt), 1474. a milanói
herceg énekese volt, 1491. Brüsszelben I. (Szép)
Fülöp karnagya lett; akivel 1505. Spanyolországba
ment, hol csakhamar meghalt. Még életében adta
ki 31 dalát és motettjót s 1 kötet miséjét a híres
Petrucci.
2. A., Georg (igazi nevén Bauer), német mineralógus, az xrjabb ásványtani tudomány és metall
urgia megalapítója, szül. Glauchauban 1490 márc.
24, megh. Chemnitzben 1555 november 21.1527.
mint gyakorlóorvos telepedett le Joachimsthalban, ahol nagy szeretettel foglalkozott ásvány
tani és metallurgiai tanulmányokkal. 1528. jelent
meg tőle Bermannus, sive de re metallica dialógus
c. munka, mely az első mineralógiai könyv, me
lyet az ó-kor óta publikáltak. 1530. Móric választó
fejedelem meghívására Chemnitzbe ment, ahol
később polgármester lett. De natura eorum quae
effluunt e terra. (1544) és De natura fossilium
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(1546) c. munkái az ásványoknak legelső szisz
tematikai feldolgozásai. A XVII. sz.-ig kiválóan
ezek szolgáltak alapul az ásványok leírásában.
A. külső tulajdonságaik szerint (szín, átlátszóság,
íz, szag, keménység, alak), azután kémiai ós fizi
kai tulajdonságuk, meg egyszerű vagy összetett
voltuk szerint írja le az ásványokat. Egyszerű,
földes, konkréciós, kőnemű ós fémes ásványokat
különböztet meg. Főmunkája De re metallica libri
XII 1556. Összes munkáinak teljes kiadása 1657.
jelent meg Baselben. Mineralógiai munkáit né
metül 4 kötetben E. Lehman adta ki Preibergben
1806—1813. V. ö.: Becher, Die Mineralogen G.
Agricola und Werner (Preiberg 1819); Hofmann
R., Dr. G. A. (Glauchau 1898).
3. A., Johann német teológus, eredetileg Schnitter, kit szülőhelye (Eisleben) után Magister Islebius-Ti&k. is neveztek, szül. 1492 v. 1494 ápr. 20.,
megh. 1566 szept. 22. 1526—36-ig prédikátor és
tanár volt Eislebenben. 1540., mint szuperinten
dens, Berlinbe ment. Heves, ú. n. antinomisztikus
vitába keveredett Lutherrel és Melanchtonnal. Ki
tűnő prédikátor, kiváló dalköltő, buzgó tanár ós
szorgalmas író volt. Magyarázatokkal ellátott né
met példabeszédeinek gyűjteménye (Magdeb. 1528
és 1529) a német irodalomtörténetben is helyet
biztosít számára.
4. A., Johann Friedrich, német zeneszerző,
szül. 1720 jan. 4., megh. 1774 dec. 1. Bach Sebes
tyéntől és Quanztól tanult; 1751 óta porosz udv.
zeneszerző s (1759 óta) karnagy volt. Operái, egy
házi zeneművei kiadatlanok. Munkatársa volt Adelungnak s fordítója a hires Tosi Péter Ferenc-féle
énekiskolának. Neje, MoltenH}müia{í722—1780)
ünnepelt énekesnő volt.
5. A., Martin, német zenei író, szül. Sorauban
1486 jan. 6., megh. 1556 jun. 10., mint a magdeburgi evang. iskola kántora. Főbb iratai: Musica
figurális deudsch, Musica instrumentális deudsch
(1528—29—32), Duo libri musices (1561), Scholia
in musicam r planam Wenceslai de Nova Domo
(1540) stb. Énekeket is szerzett; nem a korában
oly elterjedt német tabulaturát használta, hanem
a mai hangjegyirást.
6. A., Mihály, Finnország reformátora és a finn
irodalmi nyelv megalapítója, szül. 1508. Torsbyben, megh. 1557 ápr. 9. Teológiai tanulmányait
Wittenbergben végezte Luther és Melanehton ve
zetésével s visszatérve hazájába, a turkui (áboi)
iskola rektorává nevezték ki. 1554. püspök; élete
végén diplomáciai megbízása volt a béke közve
títésére Svéd-és Oroszország között. Nagy érdeme,
hogy a finnek áttérésének müvét a protestantiz
musra bölcs mérsékléssel és óvatossággal intéz
vén, hazáját megkímélte a rázkódtatásoktól. Szé
leskörű irodalmi munkásságot fejtett ki. A biblia
fordítását finn nyelvre már Wittenbergben meg
kezdte s államsegítséggel 1548. adta ki az új tes
tamentum teljes fordítását. Az ó-testamentom for
dításában is buzgón munkálkodott; ennek azonban
csak egy része jelent meg.
7. A.,Rudolf (igazi neve Roelef Huysman), hu
manista, szül. Groeningen mellett Baflo fríz falu
ban 1443 aug. 23., megh. 1485 okt. 28. Kiváló
zenész és költő is volt. Egyik groeningeni tem
plom orgonája az ő műve. Zwollból Louvainbe,
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majd Parisba ment, ahol több évig tanult s tanított.
A klasszikusok szeretete Olaszországba vonzotta,
ahol hét évig maradt Aristotelest s a római író
kat tanulmányozni. Barátja s tanítványa Dalbergi
János, miután wprms-i érsekké lett, visszahívta
Németországba. Élte végső éveit Heidelbergben
töltötte, ahol nagy sikerrel tanított. Főműve: De
inventione dialectica libri trés, melynek főleg a
stílusa szép. Egyike a legelső német humanisták
nak, aki Eeuchlin előtt tanította a görögöt Heidel
bergben s Erasmus előtt írt szintén latinul. Nagy
hírben állott Olasz- s Franciaországban is. V. ö.
Bezold, R. A (München 1887); Ihm, Der Humanist Rudolf A. (Paderborn 1893).
Agricolit (ejtsd: —koiit), az ortokovasavas szili
kátok közé tartozó ásvány. Anyaga — Bi4(SiOi4)s
— dimorf. Az egyhajlású rendszerben kristályo
sodó az A., borsárga szinű rostos szerkezetű göm
bölyded kristályokban. A szabályos rendszerben
kristályosodó ásvány az eiditin, szalmasárga —
sötétbarna, kvarcban és kvarcra nőve fordul elő.
Mindkettő Johanngeorgenstadtban és Schneebergben (Szászország).
Agri-Dagh, hegy, 1. Ararát.
Agri d e c u m a t e s , római időben az a terü
let, melyet délről a felső Duna, nyugatról a felső
és középső Rajna, észak felől pedig egy mester
séges sáncvonal határolt. Régibb időben a kelták,
az I. sz. óta suevek lakták. Római kézbe Augustus
uralkodása alatt került. Megszállása azért volt fon
tos, mert Raethiát a rajnai tartományokkal gyors
és biztos összeköttetésbe hozta. Az új telepesek,
római hadastyánokon kivül, gallok voltak, kik bér
tizedet fizettek, innen a terület neve (tizedes föl
dek). Domitianus megkezdte, Hadrianus pedig be
fejezte a határsáncot, mely azóta vallum Hadriani
néven ismeretes. E sánc 550 km. hosszú, volt. Regensburg fölött kezdődött s a Lahn folyónak a Raj
nával való egyesüléséig nyúlt. Az erődöket és őr
tornyokat töltések és utak kötötték össze. Az
egész vonalon tekintélyes maradványai még máig
is találhatók. Kr. u. 234-ben kezdték meg az
allemannusok támadásaikat. Valerianus alatt ha
talmukba kerítették már a terület legnagyobb ré
szét, Aurelianus halála után (275) pedig teljesen
elfoglalták. V. ö. Hubner, Der römische Grenzwall in Deutschland (Bonn 1878); Sarweh és
Hettner, Der obergermanisch-ratische Limes d.
Römerreiches (Heidelberg 1895).
Agrigentum (gör. Akragasz), híres és hatal
mas görög város Szicília déli partján, 4 km.-nyire
a tengertől. Gelai gyarmatosok alapították Rhodosz részvételével Kr. e. 582., csakhamar fölvirágzik: Pindaros «a halandók legszebb városának» nevezi. Kereskedelme (bor, gabona, kén)
révén nagy gazdagságra tett szert. Fénykorában,
az V. sz.-ban, 200,000 lakosa volt (az idegeneket
és rabszolgákat nem számítva). Urai közül emlí
tendők a kegyetlen Phalaris; a bölcs és jóságos
Theron, aki a szirakuzai Gelonnal szövetkezve
fényes győzelmet aratottHimera mellett a karthagóiakon (Kr. e. 480.); majd Empedokles (megh.
424. Kr. e.). Hanyatlásának kora 405. kezdődik,
amikor a karthágóiak elfoglalják és földúlják.
Timoleon 340. újra benépesíti dór gyarmato
sokkal. A pún háborúkban ismét sokat szen
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ved, előbb a rómaiak (261), majd a karthá
góiak (255) pusztítják, míg Kr. e. 210. végleg a
rómaiak kezére kerül; Kr. u. 828. a szaracénok
foglalják el, kiket a normann Roger űzött ki 1086.
Az antik város nagy területének csak kis részét
foglalja el a mai Girgenti (25,000 lak.). A. impo
záns maradványai közül a legtöbb a VI. ós V.
sz.-ból való: a városfala, vízvezeték és templomok,
mely utóbbiak között a dór stílusnak néhány neve
zetes emléke van; így az önkényesen Juno Laci
niáról elnevezett templom; a kitűnő karban fenn
maradt, szintén tévesen Concordiáról elnevezett
templom; végül Zeus temploma, az ókor legnagyobb(113m. h. és 56 m. szél.) dór temploma, mely
Karthágóval való háborúskodás kezdetekor (406)
tetején kívül majdnem készen állott és később
már nem készült el soha teljesen. A pszeudoperipterosz templom külső falán hatalmas (8 m.) kőóriások (atlaszok, telamonok) tartják a gerendázatot, ezeknek egyikét a romok között a hely
színén összeállítva láthatni. A környék népe szá
zadokon át kőbányául használta a templomot,
melyet Palazzo de' Gigantinak nevez; innen hord
ták a köveket a girgentii molo építéséhez. V. ö.
Serradifalco, Antichitá della Sicilia III. (Palermo
1836); Schuhring, Hist. Topographie von Akragas
(Lipcse 1870); Holm, Gesch. Siciliens II. k. 426
sk.; SchwarczJFítTas, Syrakus és Akragas demokr.
alkotmánya (1890); Érődi B., Utazásom Sicilia
és Málta szigetén (1896); az építészeti emlékek
beható méltatására: Koldewey-Pwhstein, Die
griech. Tempel in Unteritalien u. Sizilien (Ber
lin 1899.)
Agrikol, agrikoláris (lat.) a. m. fóldmlvelő.
Agrikultuira (lat.) a. m. földmívelés (1. o.).
Agrikulturális állam, 1. Mezőgazdasági állam.
Agrikulturális fizika, a természettan azon
ága, mely a fizikai jelenségeknek a mezőgazda
sághoz való vonatkozásaival foglalkozik.
Agrikulturális kémia, v. gazdászati kémia,
az alkalmazott kémia azon ága, mely általában a
mezőgazdasági foglalkozásokkal, ú. m. földmíve
lés, takarmányozás és mezőgazdasági technológiá
val kapcsolatos kémiai v. kémia-élettani jelensé
gek közelebbi megismerését tekinti feladatának.
Éppen ezért a mezőgazdasági kémia művelői rend
szerint sajátos munkakörök szerint csoportosul
nak. Rendesen a növónytáplálkozással kapcsolato
san foglalkoznak a talajismerettel és a trágyázás
tannal. (Ez a szűkebb értelemben vett A.) Már az
állati táplálkozás-, takarmányozás-tan és a takar
mányok ismertetése külön önálló tudományágat
képviselnek, melyeket azonban ép úgy, mint az
erjedés jelenségeivel foglalkozó munkákat szintén
az A.-hoz szokás sorozni. A múlt század elején,
midőn 1812. Davy az első A.-t kiadta (Elements
of agricultural chemistry), a magyar szakirodalom
nyomon követte, midőn a Nemzeti Gazda Hivatal
Bétsben 1815. kiadta Davy művének magyar for
dítását A földmívelési Mmia gyökere címén. Ezt
követte 1823. Gazzeri, Hermstadt, Burger stb.,
kik mind a humuszteoriáimk, vagyis annak vol
tak hívei, hogy a növény tápanyaga azon fekete
anyag (humusz), mely szerves testek rothadásakor keletkezik. Voltak ugyan mindjárt ellenzői
eme felfogásnak (Sprengel, Sclmbler, Wiegmann
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és Polstorf), de teljesen új korszakot csak 1841.
Liebig teremtett, aki a hamualkatrészek jelentő
ségét ismerte fel s először hangsúlyozta, hogy fel
kell hagyni az addig űzött «rablógazdálkodás»-sal
s rámutatott a japánok racionális talajkultúrájára,
amely már akkor igyekezett a talajtól elvont al
katrészeket pótolni. Licbignek igen sok ellen
sége támadt, kik növénytápanyag szempontjából
nagyobb értéket tulajdonítottak a nitrogénnek,
mint a hamualkatrószeknek, vagyis ásványi sók
nak. Ez ellenségeskedés számos igen értékes mun
kára adott okot (Lawes, Gilbort, Boussingault) és
csak akkor szűnt meg, midőn bebizonyult, hogy a
növényre nézve minden egyes tápanyag egyenlően
fontos és hogy elsősorban a káli és a foszforsav
pótlása ós az ú. n. nitrogéngyüjtők szaporítása
tartandó szem előtt. Liebig kezdeményezésére az
állatok kémiájával is foglalkoznak, igy pl. Pettenkofer nagy respirációs készülékével először kísérte
figyelemmel az állati organizmusban végbemenő
vegyi folyamatokat, amivel a mai takarmányozás
tannak vetette meg alapját.
Agrikulturális rendszer, 1. Fiziokratizmus.
A g r i l u s Gurt. (aiiat), a díszbogarak (Buprestidae) családjához tartozó bogárnem, melynek 31
faja él hazánkban. Legismertebb és leggyakoribb
az A. viridis L. ós az A. angustulus 111., melynek
lárvája a tölgy-, bükk-, éger-, nyír- és fűzfákat
megtámadja ós nagy kárt okoz. L. Díszbogarak.
A g r i i n e n s o r e s (lat.) volt a római földmérők
neve, kik már a köztársaság végén külön testüle
tet alkottak, a császárok korában pedig nagy
fizetésű állami tisztviselők voltak. A geometrián
kivül jogi szakismerettel is rendelkeztek s a csá
szári korban külön iskolákban nyerték kiképeztetésüket. Az idetartozó irodalomból, mely a Kr. u.
I. sz.-ban kezdődik és a Vl.-ig terjed, csak kevés
töredék maradt fenn. Ily mérnökírók (gromatici,
a groma nevű mérőeszköz után) Sectus Július
Frontinus (Domitianus korában), Balbus, Hyginus,
SieulusFlaccusfTraianus korában); még későbbiek
Nipsus, Innocentius és Agennius Urbinus. B töre
dékek legjobb kiadását Blume, Lachmann és
Budorff rendezték sajtó alá (Berlin 1848—1852,
2köt). V.ö. Gantor, DierömischenAgrimensoren
(Lipcse 1875).
A g r i m o n i a L. (növ.), a rózsafélék (Ros,aceae)
gónusza, melynek 10 faja él nagyrészt az É.-i fél
gömb mérsékelt tájain. Nálunk közönséges az A.
Eupatoria (bojtorjános párló). Virágja sárga, fes
tésre használható. — A. odorata délebbre van
elterjedve, ősidőktől fogva gyógynövényül hasz
nálatos.
Agrinion, régi görög város Etóliában, most a
7 km.-rel tovább, nyugatra fekvő, a nép ajkán
Vrachorinak nevezett város neve. Ez Akarnania
és Etólia nomos Trichonia eparkiájának főhelye,
(1896) 9609 lak. A város vasút mellett az etóliai
síkság északi szélén fekszik, melyen főleg dohányt
tenyésztenek.
Agrion (állat), 1. Szitakötő.
Agriónia (gör.), Orchomenosban és Argosban
Dionysósnak a nők által rendezett éjjeli ünnepe,
melynek elején az istent keresték, majd lakomát
rendeztek, melyen találós meséket adtak fel. A.
ezért annyit is jelent, mint találós meséknek és

ezekhez hasonló dolgoknak gyűjteménye. Agrioniosnak is nevezték Dionysost.
A g r i o t e s Esch. (4Uat), a pattanóbogarak {Elateridae) családjába tartozó bogárnem. L. Pattanó
bogarak és Vetési pattanóbogár.
Agrippa, 1. M. Vipsanius (Kr. e. 63—12). ala
csony származású szülők gyermeke, ifjú korában
Octavianusszal, a későbbi Augustus császárral,
Apollóniában nyerte katonai kiképeztetésót s itt
kötötte vele sírig tartó barátságát. Caesar halálá
nak hírére Octavianust Rómába kisérte ós ural
mának elnyerésében szóval ós tettel támogatta.
41-ben Perusiánál megverte Antonius triumvir
testvérét, Luciust. 38-ban megfékezte a forrongó
Galliát; 36. tengeri győzelmet aratott Naulochosnál Sextus Pompeius fölött; 35. és 34. sikerrel
harcolt Octavianusszal együtt Dalmáciában és
Illirikumban; 31. Actiumnál győzelemre juttatta
Octavianus hajóhadát Antoniusszal és Kleopátrá
val szemben. Augustus hálából a legnagyobb kikitüntetésekkel halmozta el, háromszor tette meg
konzullá s a tribunusi méltóságot is megosztotta
vele. 30. rendezte Itália közigazgatását, nagy ré
sze volt a birodalom felmérésében. Rómában víz
vezetékeket és fürdőket épített, helyreállította a
csatornákat s a várost gyönyörű épületekkel, egye
bek közt a ma is fennálló Pantheonnal ékesítette.
Galliában is nagy alkotásai voltak. Első nejétől,
Marcellától elvált és nőül vette Augustus leányát,
Júliát, akitől öt gyermeke született. Három
fia közül Gaius és Lucius, kiket halála után
Augustus fiaivá fogadott, korán elhaltak; harma
dik fiát, Agrippa Postumust, a császár féktelen
életmódja miatt Planasia szigetére internálta,
ahol őt Augustus halála utón hamarosan eltették
láb alól. Két leánya közül az egyik, ifj. Júlia,
anyjának kicsapongásaiban méltó leánya volt, a
másik, Agrippina, Germanicusnak lett a neje.
2. A.,Menenius, előkelő római patrícius, Kr. e.
503. konzul. Midőn a plebejusok gazdasági és
politikai küzdelme a patríciusokkal szemben 494.
oly élessó vált, hogy szecesszióra adott okot,
vagyis az alsóbb néposztály a Szent hegyre vo
nult ki, a hagyomány szerint a szenátus A.-t kül
dötte követül és híres példázata a henye gyomor
ról és a többi munkás testrészről meggyőzto a
kivonultakat, hogy a versengő osztályoknak közös
érdekeik vannak. E sikeróért életében a legna
gyobb tisztelettel adóztak neki, halála után pedig
szegénysége miatt közköltségen temették el.
Agrippa, 1. az ókori szkepticizmus kiváló kép
viselője. Főműve: a kételkedés öt szempontja (tró
pusa), amivel iskolájának tíz szempontját egysze
rűsítette s a szkeptikus elméletet nem csak jobban
rendezte, hanem mélyebbé is tette. Az emberi isme
retek viszonyos mivoltát, az igazság abszolút krité
riumának lehetetlenségét nagy erővel, szabatosan
fejtegette.
2. A. Heinrich Cornelius de Nettesheim bizo
nyára egyike a legkalandosabb életű filozófusoknak
és legsajátságosabb elméknek. Jellemző alakja a
renaissance forrongó szellemi életének, nyugta
lanságának, mágikus erők után való vágyódásá
nak. Kölnben született nemes családból 1486 szept.
14., megh. Grenobleban 1535 febr. 18. Először
hadi szolgálatba lépett. Megunván a hadi dicső-
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séget, a tanulásra adta magát s orvosdoktorrá lett.
Ágris, 1. Almásegres és Bélegregy.
1606—1509. Francia- és Spanyolországban járt,
Agrogeologia, 1. Pedologia.
ahol a titkos mesterségeket: alchimiát, jóslást
Ágról szakadt, szegény, elhagyott, rokonok és
űzte, s titkos társaságok alakításán fáradozott. barátok nélkül álló ember.
1509. a héber nyelv tanára volt Dóiéban (BourAgrón, a görög mitológiában Eumélos fla. Mint
gogne). Londonba megy; innen haza Kölnbe, nőtestvérei Byssa és Meropis, ő is megvetette az
majd Páviába. Sehol sem leli nyugtát. I. Ferenc isteneket, főkép Hermést, Athénét és Artemist.
Savoyai Lujza első orvosává nevezi ki. De csak Ezért apjukkal együtt mindhárman madarakká
hamar kegyvesztetté lesz. V. Károly, Margit bátyja változtattak át.
kinevezi udvari történetirónak, de Margit halálá
Agronómia a mezőgazdaságra, nevezetesen a
val ismét állás nélkül maradt. Ekkor Irta két fő talaj s a növények életére s egymáshoz való vi
művét : De incertitudine et vanitate scientiarum (a szonyára vonatkozó ismeretek foglalatját jelenti.
tudományok bizonytalanságáról és hiábavalóságá Tágabb értelemben a fogalom az összes mezőgaz
ról) és De oceulta Philosophia (a titkos filozófiáról), daságra terjed. Agronóm, tudományosan képzett
a miért börtönbe kerül (1530—1531). A tudomá mezőgazda.
nyok hiábavalóságáról c.mü vében kikel a tudomány A g r o p y r n m Gartn. (növ.), l. Tarackbúza.
ellen, mely az emberi nemet tönkre teszi, a lelket
Agro Romano, l. Campagna di Roma.
vétekbe dönti, a hit világát eloltja s a hazugságot
A g r o s t e i n m a L. (növ.), 1. Konkoly.
trónra ülteti. B mű keserű szatíra a XVI. sz.
A g r o s t i s L. (növ. Tippan), a Pázsitfélék géműveltsége és tudománya ellen. A teológia ellen nusza, melynek mintegy 100 faja az egész földön,
is oly hévvel tör ki, hogy nem csodálkozhatunk főleg azonban az é.-i mérsékelt övön van elter
az üldözéseken, melyek ellene irányultak. A mű jedve. A fontosabb réti füvek közé tartoznak, de
becses ós folytatását leli később Descartes Dis- többnyire apró leveleik következtében nem kiadó
cours-jában, mely hasonló módon, bár kevesebb sak. A. vulgáris With nálunk, száraz, köves
hévvel küzd a kor hamis tudományossága ellen. legelőkön (az é.-amerikai «Med top»); A. álba L.
Második műve az egyház tanait ujplatonikus és (Tarackos tippan, Fiorinfű) értékes takarmányfű,
misztikus fogalmakkal elegyíti: a mágiának rend különösen nyirkos réteken, lápos helyeken; A.
szere. Művei összegyűjtve 1550. és 1600. jelentek nebulosa Boiss et Meut, Spanyolországban honos,
meg Lyonban. Egy német fordítás 1856. jelent száraz-csokorba használatos s ezért kultiválják.
meg Stuttgartban. V. ö.: Morley, The life of H.
Agrosztográfia, a pázsitfüvek (Gramineae) tu
C. Agrippa v. Nettesheim 2 köt. (London 1856); dományos leírása ós felsorolása. Fontosabb A.
Sigwart, KI. Schriften, I. (1881); HattyuffiDezsö, Palisot de Beauvois, Essai d'une nonvelle AgroKét régi babona (Századok, 1891. 5011.).
stographie, Paris 1812; Kunth, Revision des
Agrippina, 1. az idősebb, M. Vipsanius Agrippa Graminóes, Paris 1829; Agrostographia, Stuttgart
és Júlia leánya, Augustus unokája. Férjét, Ger- 1833; — Hackel, Gramineae az Éngler-Prantlmanicust összes hadjárataiban elkísérte, Germa- féle Natürl. Pflanzenfam. II. Th., 2. Abth.-ben;
nicus megmérgeztetése után pedig visszatért Ró Flott Károly: A pázsitfólók rendszere (fordítás
mába s arra törekedett, hogy fiai számára sze Bentham után) Budapest 1886; népszerű, külö
rezze meg a hatalmat. Tiberius gyanúja azonban nösen gazdák részére ajánlható A. a következő:
felébredt. A. fiai közül Nero és Dusus el is vesz Strecker, Erkennen und Bestimmen der Wiesentette életét, csak Gaius Caligula, a későbbi csá graser, 4 Aufi., Berlin ÍParey) 1906. 3 K. Képes
szár, maradt életben; A. pedig Pandataria szige A. Reiclienbach, Agrostographia germanica (Icotén száműzetve Kr. u. 33. éhhalállal múlt ki. Ülő nes florae germ. I. K. 1850), Hőst, Icon et descr.
szobra a római kapitóliumi múzeumban a római graminum Austriae. I—IV. (1801—1809.). Mind
szobrászat egyik kiváló alkotása.
kettő klasszikus becsű atlasz.
2. A., az ifjabb, leánya előbbinek, a Eajna mel
Agrosztologia, az agrosztográfiával (1. o.) fog
letti táborban született, ahol később tiszteletére a lalkozó tudomány. V. ö. Flatt Károly, AgroColonia Agrippinensis (a mai Köln) alakult. Hogy stologia és gazdasági szakoktatásunk. 1. kiad.:
első férjétől, Cn. Domitius Aenobarbustól szár Gazdák évkönyve, VIII. k. 1896, 2. kiad.: X. kö
mazó Nero fiának a trónt megszerezze, Kr. u. 49. tet 1898.
nőül vétette magát nagybátyjával, Claudius csá
A g r o t i s (áiiat), 1. Éjjeli lepkék.
szárral. Attól tartván, hogy Claudius mégis a
A g r u m i , (az olasz agro-ból, savanyú) a cit
Messalinától származó fiát, Britannicust fogja utó rom, narancs meg a kinai alma közös neve.
dául kinevezni, férjét 54. megmérgezte és Nérót
Agr.ypnia, 1. Álmatlanság.
kiáltatta ki császárrá. A. most fla nevében maga
Agtelek, 1. Aggtelek.
akart uralkodni s midőn látta, hogy ez nem sike
Ágtelek, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (1900)
rül, megbuktatására tört. Nero mindenáron meg 674 magyar lak., u. p. és u. t. Nagydobrony.
akart szabadulni uralomravágyó anyjától s miután
Agua (Volcano de A.), hatalmas vulkán Középterve, hogy őt Baiae mellett egy hajón a ten Amerika Guatemala államában, az É. sz. 14° 26'
gerbe sülyessze, nem sikerült, mezei jószágán s a Greenwichtől számított Ny. h. 90° 45' alatt
meggyilkoltatta. V. ö.: Tacitus, Annales (XII— Uj-Guatemala városától délnyugatra. Az obszi
XIV. k.); Stahr A., Die Mutter der Nero (Berlin dián köpenyből kibontakozó trachitkúp 3753 m.
1880).
emelkedik egész a hóhatár fölé ; 75 m. átmérőjű
A g r i p p i n u s p a r t u s (lat.), lábszülés, amikor kráterrel. 1541 szept.-ben töméntelen víz ömlött
az először megszületendő testrész a láb. A szó le róla, mely a régi Guatemala városát egészen
elpusztította. Lejtőit szép erdőségek takarják.
maga mint orvosi műszó elavult.
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A g u a c a t e (növ.), 1. Persea.
Aguadilla (ejtsd: aguadiiiya), 1. departamento
Portorico szigetén, annak ÉNy.-i partvidékén,
688 km3 területtel, 99,645 lak. (kiknek 14°/0 szí
nes) ; cukor-, dohány- és kávéültetvónyekkel. —
8. A., az ugyanily nevű departamento fővárosa
Portorico ÉNy.-i partján, (1899) 6425 lak., kávé
exporttal.
Aguado, Aleocandre, marquis de las Marismas de Guadalquivir, párisi bankár, szül. Sevillá
ban zsidó családból 1784 jun. 29., megh. 1842 ápr.
14. Parisban, ahol bizományi és banküzletet ala
pított s a spanyol kölcsönök átvétele által nagy
vagyont szerzett. Gazdag műgyűjteményei is vol
tak. Az általa kibocsátott papírpénzeket aguadosnak nevezték.
Aguas-Caliéntes, 1. a mexikói köztársaság ál
lama, 1853-ban alakult, Zacatecas, Guadalajara,
Guanajuato és San Luis Potosi közt. Területe 7692
km2, (1900) 102,416 lakossal. K.-i része alacsony,
Ny.-i nagyobb része magas. Legmagasabb hegy
csúcsa a Cerro de Laurel (3091 m.). Hegysége a Sierra Madre, A Rio de San Pedro v. A. szép, széles
völgyet alkot. Az éghajlat szelid és egészséges. A
talaj igen termékeny, a gabona jól fizet s kitűnő mi
nőségű gyümölcs terem, sőt az állam nyugati ré
szének forró klímája alatt a cukornád is megérik.
Értékes kövei ós számos ásványvízforrása van.
Lakóinak 1/t-da tiszta indus és Ve korcs. — 2. A.,
az ugyanily nevű állam székhelye, rendezett város,
egy szép síkságon, (1900) 35,000 lak., szép kertek
kel és pamutárúkészítéssel. Számos meleg for
rása közt a legjelentékenyebb a Bano de la Contera
Aguesseau (ejtsd: agesszó), Henri Frangois d',
Franciaország kancellárja, szül. Limogesban 1668
nov. 27., megh. 1751 febr. 9. Korán kitűnt mint
ügyvéd ós szónok. Az orlóansi herceg, mint régens
kancellárrá tette 1717. azokért az érdemeiért, me
lyeket a jogi reformok, s a gallikán egyház vé
delme terén, a pápai Unigenitus bulla ellenében
szerzett. Egy év múlva elbocsátották, mert el
lene szegült a Law-féle pénzügyi spekulációknak,
de 1720-ban megint visszahívták. Dubois ismét
elbocsátotta, de Fleury 1727. újból visszahívta,
sót nagypecsétőrré is kineveztette. V. ö. Boidlée,
Histoire de la vie du chancelier d'A. (Paris 1849);
Monnier, Le chancelier d'A. (Paris 1864.)
Aguilar, l.A.dela Frontéra, város Cordova spa
nyol tartományban, a Xenil egyik kisebb mellék
folyója, a Cabra és vasút mentén; tágas, szőllővel
fedett síkságon (1897) 13,329 lak.; nevezetes Santa
Clara vártemploma, híres spanyol festőművészek
nagybecsű festményeivel. A. közelében sósforrá
sok vannak. — 2. A. de Gaynpos, község Palencia
spanyol tartományban, a felső Piserga és vasút
mellett, (1897) 1575 lak., évenként 4 egész B.
Spanyolországban híres vásárral.
Aguilar (ejtsd: egiiár), Grace, angol írónő, spa
nyol-zsidó származású, szül. Hackneyben, London
mellett 1816 jun. 2., meghalt M.-Frankfurtban
1847 szept. 16. Már 16 éves korában kezdett
irni, főkép házi nevelésről, anyai szeretettel kap
csolatos tárgyakról, milyen a Home influence (1881,
36. kiadás) és Mother's Recompense (1869, 21. ki
adás) két összefüggő elbeszélése.
Rémi Nagy Lexikona. I. köt.
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Aguilas (ejtsd: ágiiasz), kikötő városMurcia spa
nyol tartomány Lorca kerületében, egy kis erőddel
koronázott sziklahegy lábánál, (1897) 12,381 lak.,
ólom- ós rézbányával, élénk exporttal.
Aguilera, Yentura Ruiz, spanyol költő, szül.
Salamancában 1820 nov. 2., megh. 1881 júl. 1.
Orvosnak készült, de költői hajlamai csakhamar
elvonták pályájától. Később igazgatója lett a Nem
zeti Régészeti Múzeumnak. Első költői müve:
Ecos nacionales 1849. jelent meg először. Haza
fias, vallásos és erkölcsi versek gyűjteménye ez,
melyeket nem annyira magas szárnyalás, mint
inkább benső közvetetlenség jellemez. Egyéb
müvei: Limones agrios humoros tartalommal;
La arcadia moderna, pásztori és idilli versek;
Elegias yarmonias, vallás-bölcselmi énekek soro
zata; lnspiraciones, válogatott költeményeket
foglal magában; La leyenda de nochébuena, az
emberi nyomor enyhítését célozza. Műveiből por
tugálra Cordeiro, németre Fastenrath, magyarra
Körösi Albin fordított néhányat. Ez utóbbi külön
tanulmányt szentelt neki a XIX. sz. spanyol költői
arcképsorozatában (Budapest 1893).
Aguinaldo, felkelő-vezér, 1. Filippi-szigetek.
Agu-Kakrimi, a kassziták dinasztiájának leg
kiválóbb babiloni fejedelme (Kr e. XVI. sz. elején),
neki sikerült a Babilonból évszázadokkal azelőtt
elhurcolt isten-szobrok visszaadását kieszközölni.
Agulhas (Cabo de las A.), Afrikának 139 m.
magas hegyfoka, a földrész legdélibb pontja mint
egy 155 km.-nyíre a Jóreménység fokától. Az
ugyanily nevű zátony az utóbb nevezett hegy
foktól 130—140 km. szélességben a Great Pisch
Riverig nyúlik.
Agulhas-áramlat, 1. Indiai-óceán.
Aguontum, 1. Lienz.
Agurin, (teobrominnátrium-nátriumacetát):
C7H,NaOsN4, CH3COONa. Fehér, a levegőn meg
nedvesedő por. Vízben bőségesen oldódik. Gyógy
szerül mint húgyhajtót használják.
Agusztosz, város, 1. Niaguszta.
Aguti v. aranynyúl (Dasyprocta Iliig., áiiat),
a rágcsálók rendjéből a csulkösujjú rágcsálók
(Dasyprociidae) családnak egyik neme. Hosszú
lábai közül az elsőkön 5, a hátulsókon 3 ujja
van csülökszerü karmokkal. Nyaka nyúlánk, feje
hegyesorrú, fülei kicsinyek, kerekek; feltűnően
rövid farka csupasz. Eddig ismert 12 faja a tropi
kus Délamerikában él. Egyik faja a közönséges
A. (Das. Aguti L.), mely 45—50 cm. hosszú, sár
gásvörös színű. Szőrözete tömött, simán fekvő, tes
tének hátulsó részén azonban hosszú. Szép gereznája miatt aranynyúlnak is nevezik. Guiana,
Szurinám, Brazília és Északperu erdeiben ós fü
ves fensíkjain él. Gyorsan fut, ügyesen ugrik,
éles érzékei vannak. Különféle növényekkel táp
lálkozik s a cukornád- és banán-telepekben, to
vábbá veteményesekben is károkat tesz. Meglehe
tős szapora, fiatal korában könnyen szelídíthető és
hűségessé lesz. Vadászata nehéz, mert odvas fák
ban készített fészkét csak éjjel hagyja el. Külön
ben a benszülöttek húsát kevésre becsülik és csak
szükségből eszik. Másik faja a D. azarae Lcht.,
délibb vidékek lakója, de klímánkat jobban bírja,
mint a közönséges aguti, ezért állatkertekben ma
gyakrabban látható, mintáz előbbi faj.
18
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Agvitorlák

Agvitorlák (tengerészet, német Gaffelsegel, ol.
ghis, randa, ang. trysails). (B tábla.) így neve
zik azokat a vitorlákat, melyeket felső szególyzőjükkel öltenek az ágakra. Az ág eme vitorláknál
a vitorlafát helyettesíti. A vitorlának alakja egy
domborított trapézhoz hasonlít. Megfelelőleg az
árbocok nevéhez ezek a vitorlák a következő ne
veket viselik: elő-ágvitorla, fő-ágvitorla és keresztv. tatágvitorla.
Agy,l. régi magyar neve a koponyának (l.o. és
Agyvelő). — 2. A kézi lőfegyvereknek az a része,
melyben a cső, a závárzat és a szekrény fekszik,
máskép: ágy (Lo.). — 3. Akerék középrésze, melybe
a tengely nyúlik.
Ágy,l. a legelső bútor, mit az emberiség hasz
nált, a legváltozatosabb s a szekrény mellett a
legstabilisabb (1. az ábrákat). Alaktanilag véve
állvány. Az egyiptomiaknál már magas lábakon
nyugszik s rendesen fekvő állatot ábrázol, az állat
feje v. fából, fémből készült félhenger alakú párna
támasztották a fejet. Az ágyat szúnyogháló vette

ban; még a középkor elején is a földet v. egy fa
padot leterítettek állatbőrrel s azon aludtak. Demár az Ottók alatt a rendes állványszerű ágy sze
repel, sőt a háztartásnak fő darabja. Már oldalt is
kap falat, mely azonban mindig alacsonyabb, mint
a láb v. fejfelőli. A fejnél ez a fal már magasabb

Egyiptomi ágy.

és vertikálisan van kiképezve. Ennek a falnak*a
fejlesztése, magasítása és az ágyfüggönnyel kap
csolatba hozatala lett később a baldachin, mely
mint forma a német gótika szülötte. Eleinte az
ágy feje felett volt csak és a tetőhöz volt erősítve,
de később az ágy elmozdlthatósága érdekében
azzal szervesen egyesül s a négy sarkon, négy
kandelábernek kiképzett oszlop által van tartva.
Van fél és teljes baldachin.
A függónyös ágy már a legrégibb időkben sze
repelt, már a biblia említi. Északon a hideg,
délen a bogarak ellen védett a függöny, de mind
a két helyen gazdagság, pompa és dísz jelképe
volt. Kezdettől két típusa volt a függönyös ágy-

Nyugvó-ágy.

körül. Az asszíroknál, médeknél és perzsáknál
ugyanez a konstrukció, de inkább fémmunkára
visszavezethető tektonlkusabb formákkal. A görög
ágy az egyiptomival rokon formájú, már magasí
tott fejjel, sőt néha lábbal. Díszítésére nagy gondot
fordítottak, az asztalosmesterség főfeladata volt.
Leghíresebbek a milet-i és ehios-i ágyak. A klino
(görög ágy) fénypontja a hellenisztikus-római kor.
A római ágyak emléke
még a középkorban is
él. Attila állítólag római
ágyon pihent. Az állvány
maga fából vagy bronz
ból készül, elefántcsont
tal, gyöngyházzal, arany
nyal gazdagon kirakva;
Asszír &gy.
párnák, állatbőrök szín
pompás szőnyegek. selymek teszik teljessé. Az
ágy sokszerűsége itt kezdődik, A rendes alvásra
szolgáló ágyakon kívül ismerték már a nászágyat
(lectus genialis), az alacsony betegágyat (scimpodium), a halott dlszágyát (lectus funebris), a
nyugvóágyat (lucabra torius), melyen félig fekve
olvastak, írtak és az alacsony, szófaszerű ebédlő
ágyat (triclinaris).
Németországban eleintén állatbőrökön, mohán,
falombon feküdtek v. szekrényalakú faalkotmány-

KHzépkori ágy, baldachinnal.

nak: sátor és fülke. A sátor, szőnyegekkel vagy
néha deszkái alakkal elkülönített külön tér a tér
ben — ennek felel meg a baldachin. A fülke,
melyet már pompei-i házaknál találunk, a falban
külön hely az ágy számára, mely függönnyel van
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a szoba többi részétől elzárva. É.-on a XV. sz.-tól
kezdve használatos s a XVII. sz.-tól kezdve miut
alkov igen elterjedt s a baldachin mellett a kárpi
tos művészet fő feladatát képezi.
A középkori ember rangját képviseli az ágya.
Innét sokfélesége is. A XVI. sz.-ban nemcsak a
halott első ravatala a halottas ágy, de az özvegy
azon ülve fogadja a részvétlátogatásokat. Fran
ciaországban a lit de parade fő bútor; a ház aszszonya azon ülve fogadja vendégeit, bizalmas be
szélgetések szinhelye. Később ez a szokás udvar
képes. Sőt a királyi ágyak ceremóniák szinhelyei,
melyről a király igazságot is szolgáltat (lit de
justice) ; már IX. Lajos ágyban fogadja az udvart.
Kiképzésük díszesebb, mint a trónusé. Még XIV.
Lajos hálószobája is a legpompásabb díszterem.
A francia forradalom után minden fényűzés redu
kálódik, az ágyaké is; a modern bútornak, az
ágynak új korszaka kezdődik, fejlődósének irány
elvei a kényelem, egyszerűség és.főkópp a higiéné.
2. Á., kerti. A kertnek művelés alatt álló utak
kal szegélyzett területei; van virág- és zöldségágy (máskép: ágyás), vannak továbbá hideg- és
melegágyak. L. Hidegágy, Melegágy.

Empire-ágy.

3. Á. a folyó medrének németes elnevezése.
4. Á., az a faalkotmány, amelybe a kézi lövő
fegyverek fémrészei vannak illesztve. A Mannlicher-fegyver puskaágyán megkülönböztetik az
előágyat, a középágyat, a tusa nyakát s a tusát.
Az előágyban fekszik a cső; fölszinének mind
a két oldalán vályualakú vésetek vannak, ame
lyekbe lövéskor a lövész bal kezének részeit
helyezi el, hogy kezét a hevített cső meg ne égesse.
A középágy a závárzatot és a szekrényt fogadja
be. A közópágyat a tusanyak köti össze a tusával
(1. Tusa). A katonai forgópisztolynál az ágy vázát
a tokpánt képezi, melynek felső és alsó része közé
recézett faágyrészek vannak beeresztve.
5. Gépszerkezeteknél Á. a. m. valamely áll
ványnak az a része, melyre a forgó tengely csapja
támaszkodik.
Ágya, nagyk. Arad vm. kisjonői j.-ban, (1900)
1734 magyar lak., közs. fogyasztási szövetkezet
tel, postahivatallal ;u.t.Kisjenő. Határában azon
a helyen, ahol László főhercegen 1895 szept. 3.
vadászat közben fegyvere halálos sebet ejtett,
kápolnát emeltek, melyet 1896 szept. 3-án avat
tak föl.
Agyafúrt: furfangos, ravasz, «kinek a fejét
mindig fúrja valami». Régente igy is nevezték:
fejefúrott, eszefúrt.

Agyag

Agyag. Az A. víztartalmú aluminiumszilikát,
mely a földpát vagy a földpátot tartalmazó kő
zetek elmállásakor keletkezik. A víz és a le
vegő széndioxidjának oldó hatása alatt kioldódik
a földpátból a kálium- és nátriumszilikát és kép
ződik az agyagszubstáncia, melynek teoretikus
képlete Al,O s .2SiO a +2H 2 0.
A természetben előforduló agyagnemek azon
ban sohasem felelnek meg ennek a képletnek,
mivel a mállás folyama rendszerint még nincsen
teljesen befejezve ós az A.-hoz idegen anyagok is
keverődnek. Az A.-t tehát az agyagszubstáncia,
az anyakőzet el nem mállott ásványrészei (föld
pát, kvarc, csillám stb.) és idegen hozzákeverődött
anyagok keverékének tekinthetjük.
Ha az A.-t még a keletkezés helyén találjuk,
kaolinnak (porcellánföld) mondjuk; de gyakoriabb
az agyag másodlagos lelőhelyen, amikor tiszta
sága szerint tűzálló A.-nak, fazekas- A.-nak, téglaA.-nak stb. nevezzük el. A kaolin a természetben
előforduló legtisztább A., mely csak az anya
kőzet (gránit, pegmatit stb.) el nem mállott ásvá
nyaival (quarc, csillám stb.) van összekeverve. A
nyers kaolin iszapolása által nyerjük a tiszta kao
lint, fehér lisztszerű, tűzálló testet, mely vízzel
gyúrható, képlékeny tömeggé válik. Híres tiszta
kaolin a zettlitzi, a szászországi és az angol
(china clay) stb. Hazánkban gránitból v. porfirból származó, a külföldi kaolinhoz hasonló kao
lint mindeddig nem is találtak. A magyaror
szági porcellánföldek trachitból keletkeztek, tehát
riolitok s rendszerint másodlagos lelőhelyen for
dulnak elő és fizikai sajátságaikban eltérnek a
valódi kaolinoktól. A n.-mihályi, kovászói, radványi porcellánföld pl. kövérebb mint a valódi
kaolin; a dubrinicsi, beregszászi, párvai föld pe
dig igen sovány, mert sok kvarc és nem mállott
földpát van benne. A kaolinok összetétele:
Vegyület

Kovasav (Si0 2 )
Alumíniumoxid (A1203)
Vasoxid (Fe203)
Kalciumoxid (CaO)... ...
Magneziumoxid (MgO)—
Kaliumoxid (K20)
Natriumoxid (S%0) —
Égetési veszteség (víz
és szerves anyag) —
Agyagszubstáncia
Kvarchomok _
Földpáthomok

Bereg-

Dubri-

kaolin
iszapolt

kaolin
nyers

kaolin
nyers

y i-4o

46-36
38-80
0-31
0-69
0-37
2-47

74-17
18-11
0-74
0-30
0-06
0-12

77-31
15-46
0-47
0-38
0-1*
1-59

12-86
100-66

10-59
10001

6-52
100-01

462
99-97

96-55
2-30
1-15

98-17
1-83

100-00

100-00

45-74
52 91
1-35
100-00

36-95
54-99
8-06
100-00

Zettlitzi
kaolin

46-82
38-49
1-09

—
—

—

A kaolint porcellán- és kőedény-gyártásra, to
vábbá festékül és a papírgyártásnál töltőanyagul
is használják. Tisztasága szerint az A. különféle
elnevezésű. A tűzálló A. (képlékeny A., plastischer
Thon, térre de pipe) tiszta, másodlagos lelő
helyen előforduló A., melynek kémiai összetétele
közel áll a kaolinóhoz, mivel kevés idegen anyag
(kvarc, homok, vasoxid) keverődött hozzá. A tűzálló
A.-ok fehér-sárgás v. szürke-barnás színűek. A tűz
álló A. kemény, zsíros, sírna tapintású, vízben ne
hezen ázik át, de igen képlékeny, kövér pépet kó12*
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pez. Égetve a tűzálló A.fehér színűv. világossárga
szintt. A köedénygyártásra és tűzálló áruk készí
tésére használják. A kőanyag-A. (Steinzeugthon)
másodrendű tűzálló A., melyben finom kvarcliszt
és el nem mállott földpát van. Ez az A. fehérizzásnál kemény, kagylós törésű, kőszerű tömeggé
zsugorodik össze. Kőanyagáruk, u. m. kőanyagcsövek, kőkorsók és kancsók, ásványvízpalaekok
stb. gyártására használják. A fazekas-A. már
nagyobb mennyiségű finom homokot és rendesen
vasoxidot is tartalmaz, de eléggé képlékeny, hogy
edényeket lehessen belőle korongozni. A közönséges
A. (tégla-A. v. vályog) sok és durvább homokot,
továbbá vasoxidot is tartalmaz és gyakran mész is
van benne. Ha a mész több százalékot tesz ki,
akkor márgás A.-nak mondják és ha 20°/0-nál több,
A.-os márgának. Az A.-os márgát a mestersé
ges cement gyártására is használják, továbbá
trágyának is. Pecsétföldnek vagy bolusnak fino
mabb A.-nemeket neveznek, melyeket festékül
használnak. Az okra vashidroxidos A., melyet
iszapolva sárga festékül használnak. Égetésénél
sötétebb vörösbarna színűvé lesz. A kallóföld
(Walkererde), inagnéziát tartalmazó A.-szerű,
de nem képlékeny föld, mely nagy mennyiségű
zsiradékot szíhat fel. E sajátságánál fogva a posztó
kallózására és zsírfoltok kitisztítására használ
ják. Timsó-A.-n&k oly földet neveznek, melyben
sok pirit van. Az ily A. mállásakor kénsavas vas,
illetve kénsavas aluminium képződik. (L. Timsógyártás.)
Az A. fizikai tulajdonságai. Az A. legfontosabb
tulajdonsága a képlékenység. Ez azon alapszik,
hogy az A. rendkívül finom, gömbölyded részecs
kéinek vonzóereje még akkor is hat egymásra,
ha közéjük víz hatol be. Ilyen nedves állapotban
az egymáson könnyen elcsúszó A.-részecskék
minden nyomásnak engednek. Az A. tehát könynyen idomítható és a nyert alakot meg is tartja.
Minél tisztább az A., annál több vizet vehet fel ós
mégis összetartó marad (kövér A.), holott a
tisztátlan, homokos A. kevesebb vizet vehet fel és
kevésbbé gyúrható (sovány A.). Szárításkor az
A. térfogata abban az arányban, amint a víz el
párolog, kisebbedik, egész addig míg az A.-részecs
kék egymást újból érintik. Ha gyorsan törté
nik a szárítás, akkor megrepedezik az A., mivel
a felülete előbb húzódik össze, mint a viz belsejé
ből kiszivároghat. Azért az A.-tárgyakat lassan
kell szárítani. Égetés alkalmával az A. térfogata
kisebb lesz, azért az A.-tárgyakat annyival na
gyobbra formázzák, amennyivel ez szárításkor és
égetéskor összehúzódik. Égetésnél az A. képlé
kenységét elveszíti. Az alkalmazott hőfok szerint
az égetett A. eleinte likacsos, magas hőfoknál pe
dig kemény, kagylóstörésű és nem likacsos tö
meggé zsugorodik össze; nem tűzálló A. pedig meg
is olvad. Égetéskor ki is ég belőle a szerves anyag,
miközben az A. színe megváltozik. Vastól mentes
A. fehér marad, vashidroxid-tartalmú pedig sárga
vörössé lesz és igen magas hőfoknál meg is szür
kül. A meszes, vasas A. vörös színe erős égetés
kor világos-sárgára válik, pl. a kőbányai meszes
tégla-A. gyönge égetéskor vörös színűvé, erős
tűzben sárgás színiivó lesz. A meszes tégla sárga
színe tehát jó égetésre vall.

—
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Az A. tűzállósága függ az alumíniumoxid és a
kovasav közti viszonytól s ennek viszonyától az
ú. n. olvadó anyagokhoz (vasoxidul, kalciumoxid,
magnéziumoxid). Az A. annál tűzállóbb, minél több
benne az alumíniumoxid és minél kevesebb az
olvadó anyagoknak összege. Ha az aluminiumoxid-kovasav viszonyszámával az olvadó anyagok
viszonyszámát elosztjuk, a nyert hányados annál
nagyobb lesz, minél tűzállóbb az A. Ez az ú. n.
Bischof-féle tűzállósági tényező (Feuerfestigkeitsquocient), mely a legtűzállóbb A.-oknál Í4 le
het. Bischof összehasonlítás céljából 7 normál-Á.-t
fogadott el, mely sorozatban a legtűzállóbbnak
13"95, a legkönnyebben olvadónak pedig T46 a
tűzállósági tényezője. Jó tűzálló A. a poltári (Nógrádm.), pongyeloki (Gömörm.), szászfalai, bán
laki, sonkolyosi és révi (Biharm.) stb. Az utóbbi
és a nagymihályi a legtüzállóbbak az eddig meg
vizsgált magyarországi A. között. V. ö. Kalecsinszky S., A magyar korona országainak meg
vizsgált A.-i (1892); Petrik L., A magyarországi
porcellánföldek (Magyar Üveg- és Agyagujság V.
évf.); u. a., A magyarországi rhyolitkablinok
(Magyar iparoktatás XIV. évf.); Bischof, Die feuerfesten Tone (Leipz. 1904).
Agyagárúk, 1. Agyagipar.
Agyag-buckok(ásvj, kemény, szabálytalan alakú
agyag-konkréciók agyagtelepekben, vagy agya
gos homokkövekben.
Agyagcsövek, 1. Alagcsövek és Kőanyagcsövek.
Agyagdöngölés. 1. Bányászati eljárás, mely a
bányának a víztől való megóvására szolgál. Az A.
vizet át nem bocsátó agyagból készül bányákban
v. vízvezetékeknél, megakadályozandó a víz átszivárgását. — 2. Kohászati munkálatoknál tűzálló
agyaggal szokták az olvasztók és tűzhelyek me
dencéjét kidöngölni, hogy a megolvasztott anya
gok szétfolyását megakadályozzák. L. még Agyagolás.
Agyagedények, 1. Agyagipar.
Agyagér,oly hasadók a hegységben,mely agyag
gal van kitöltve.
Agyagfalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban, a Pancsika völgyében, (1900) 906 magyar
lakossal, kik az agyagipart mint házi ipart űzik;
átmeneti korú temploma van ; u. p. ésu. t. Bögöz.
A falu mellett levő fensíkon 1506. összesereglet
tek a székelyek nemzeti gyűlésre, melyen az A.-i
konstituciót szerkesztették meg. Ugyanide hívta
össze Berzenczey László kormánybiztos a székely séget 1848 okt. 16-ra, midőn az oláhok felkelése
és a császári katonaságnak magatartása mutatták,
hogy veszélyben forog nemcsak az új alkotmány,
hanem maga a magyarság. Legalább 60,000-re
tették a jelenlevők számát, kiknek fele fel volt
fegyverezve, hogy a gyűlésről, régi szokás sze
rint, azonnal harcba mehessen. A gyűlés a leg
nagyobb rendben folyt le, a néptől választott elnök
nek, gr. Mikó Imrének elnöklete alatt. Esküt tet
tek az alkotmányra, a szászokat és oláhokat békére
intették, kijelentették a székely nemzet addigi
törvénytelen katonáskodásának megszűnését, s
a nemzetőrségi szolgálatot rendelték el. A nemzet
ezentúl csak a magyar minisztériumtól fog függni,
nem pedig a katonai hatóságoktól. Vezérül Zsombory ezredest jelölték, kinek vezetése alatt az
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egész székelység honvédsereggé fog alakulni. Az
addig politikailag meglehetős tétlen székelység
nek ez Impozáns nyilatkozata azonban csak rövid
hatású volt, teljes valóságában csak Bem hatott
a harcos nép lelkére.
Agyagfojtás. 1. A bányában repesztö munká
nál a töltést a fúrt lyukban agyagfojtással zárják
le. 2. Ha az olvasztóból a megolvadt anyagokat
lecsapolták, a csapoló lyukat agyagfojtással dug
ják be.
Agyagforgó-fúrók (bányamíveiés), két egy
másba dugott, hullámosan behajlított és fogazott
acélkoronából állanak. Az öblögető víz, a köpö
nyeg-felületek között levő nyílásokon át jut a
fúrt lyuk talpára. Agyagban igen jó szolgálalot te
hetnek.
Agyagfúró (állat), a fonálférgek (Nematodes)
egyik, kifejlődött állapotban iszapos pocsolyákban
élő nemének népies neve; 1. Húr féreg és Yiziborjv..
Agyagfúrók (bányamíveiés), a mélyfúrásban ol
dalt nyitva levő, vas v. acélból készült hengerek,

1
Agyagfúrók.

amelyeknek kiálló élei az átfúrandó földrétegekbe
vágódnak. Alsó végükön ferdén álló, vagy hajlí
tott vágószéleik a rétegeket megtámadják. A fo
rogva működő föld fúrók e nemeit alluviális, diluviális és tercier rétegekben gyakran alkalmaz
zák ós igen jó fúráspróbákat adnak. Előnyük,
hogy száraz és vízben bővelkedő földrétegekben,
sőt még vízzel telt fúrólyukakban is használhatók.
Átmérőjük 0-02—0-4 m.
Agyaggát. Ha a bányának valamely vágatában
víz fakadt, melynek kihúzása nehézséget okozna:
jó vízálló agyagból döngölt gáttal, melynek ellen
álló erejét elébe épített faszerkezettel v. falazat
tal fokozni lehet, szokás a vizet elzárni.
Agyaghidlás. az istállóknak még mindig leg
inkább használt burkolata, amely valamennyi hidlás közt a legolcsóbb, és jól elkészítve, sok tekin
tetben kiállja más burkolatokkal a versenyt. A le
döngölt agyagrétegnek legalább 40 cm. vastagnak
kell lennie, hogy a vizet át ne eressze. Az agyag
legfelsőbb 5—10 cm. vastag rétegét célszerű szőr
hulladékkal keverni, amit tímároktól lehet be

Agyagipar

szerezni. A hidlásnak egy kis lejtést kell adni,
hogy a trágyáié lefolyjon.
Agyagipar, agyagművesség v. keramíka (négy
képmelléklettel). Áz A. alapanyaga az agyag (1. o.),
melynek az a tulajdonsága, hogy vízzel feláztatva
gyúrhatóvá (formáihatóvá) lesz, a formált tárgy pe
dig szárításkor alakját megtartja, égetéskor meg
keményedik és vízben többé fel nem ázik. A tiszta
agyag igen kövér, a kézhez és az eszközökhöz ta
pad, szárításkor pedig könnyen megreped, miért az
agyagárukat nem tiszta, hanem soványított, azaz
oly agyagból készítjük, melyhez nem plasztikus
anyagok (homok, kvarcliszt, chamotte, mészliszt
stb.) vannak hozzákeverve. Az agyagban levő sová
nyító anyagok magas hőfoknál az agyag tűzállóságára is hatnak, így pl. a földpát v. a mészliszt
az agyag alkotó részeivel könnyen olvadó sziliká
tokat képeznek, melyek az agyagkeveréket kemé
nyebbé és összetartóbbá teszik, de ha nagyobb
mennyiségben vannak jelen, az agyag meg is
olvadhat. Ezeket az anyagokat azért olvasztó
anyagoknak is mondjuk. A közönséges, tisztátlan
agyagok rendszerint már annyi soványító anya
got és olvasztóanyagot (homokot, meszet, vasoxydot) tartalmaznak, hogy durva agyagáruk
azokból közvetlenül gyárthatók, vagy esetleg két
féle, pl. kövér- és sovány agyagot kevernek össze.
Ilyenkor a természetes agyagot vagy csak beáz
tatják és tiporják, ha pedig kavics v. mészkövek
vannak benne, meg is szűrik. Az agyagot ekkor
sok vízzel felhígítják és az iszapot szitán keresz
tül öntik egy téglákkal kirakott gödörbe, hol a
felesleges víz a földbe szivárog és részben elpáro
log. Az ilyképen besűrűsödött agyagot aztán fel
dolgozás előtt újból átgyúrják. Nagyobb üzemek
ben az agyag gyúrására az ú. n. agyaggyúrógépet
alkalmazzák. Finomabb agyagáruk gyártására az
agyagot iszapolják, a hozzá keverendő soványítóanyagot (kvarc) és olvasztóanyagokat (földpát,
mészkő) ílnomra őrlik és kellő arányban az agyag
iszaphoz keverik. Az anyagok őrlése történhetik
ú. n. nedves őrlőkön v. golyós malmokon. Az ily
képen pép alakjában nyert agyagkeveréket lika
csos gipszedényekbe teszik, melyekben a pép
megsűrűsödik, nagyobb gyárakban pedig v. sajtol
ják (szürősajtón) v. bepárologtatják a pépet, míg
gyúrhatóvá nem lesz. Finomabb agyagkeveréket
aztán még hosszabb ideig — legalább 6 hétig —
pincékben v. gödrökben korhadni hagyják, mivel
tapasztalás szerint az ilyen keverék jobban for
málható, mint a frissen készített anyag. Az ily
képen elkészített agyagkeverékbőlformálják aztán
a különböző agyagárukat. Az agyagárukat sza
badkézi munkával is formálják, de rendszerint
fa- v. gipszformák segítségével.
Az edények formálására szolgál a fazekas ko
rong. (L. Fazekas korong.) A formált tárgyakat
szikkadt állapotukban még leesztergályozzák,
kisimítják és végre felszerelik, azaz a füleket,
kiöntő csöveket stb., melyek külön készülnek, híg
agyagpéppel ráragasztják. Díszesebb s nagyobb
tárgyak, szűknyilású vázák stb. két vagy több
darabból is vannak összeillesztve. A külön
készített részeket ú. n. bőrkeménységű állapo
tukban agyagiszappal ragasztják össze. Ilyen
tárgyakat, melyeknek szűk nyílásán keresztül a
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munkás kezével már nem nyúlhat be, különben
önteni is lehet.
Az öntésre szánt agyag péphez kevés szódát
kevernek, miáltal hígf olyósabb és az öntésre alkal
masabb lesz. A gipszformát a szörpsűrü agyagpéppel töltik meg. A gipszforma magába szívja
a vizet, mig a megsűrűsödött agyag a falon le
rakódik. Ha ez a lerakódott agyagréteg már eléggé
vastag, akkor kiöntik a felesleges iszapot, a meg
szikkadt edény pedig leválik a gipszformáról.
Nagyobb tárgyakat is szoktak önteni, ha a feldol
gozandó agyag igen sovány, amilyen pl. a sevresi
gyárban használatban volt puha porcellán keve
réke. De az öntött nagy edények igen könnyen
behorpadtak. Ezen a bajon olykópen segítettek,
hogy a gipszformát pléhedénybe helyezték, mely
a széléhez légmentesen volt odaszorítva. Öntéskor
a formát körülvevő pléhedényból kiszivattyúzzák
a levegőt, miáltal a víz gyorsabban szívódik a
gipszformába és a lerakott agyagréteg gyorsan
megszikkad. Ezzel az eljárással lehet 1—2 m.
magas vázákat is önteni.
Burkolólemezeket, téglákat és kisebb tömör
tárgyakat sajtolni is lehet. A sajtolásra szánt
agyagot aprítják ós csak annyi vízzel nedvesítik
meg, hogy a laza, morzsás agyagpor nagy
nyomásnál összeálló lesz. Ennek az ú. n. száraz
sajtolásnak az az előnye, hogy a tárgyak már oly
keményen kerülnek ki a formából, hogy térfoga
tuk már nem változik meg ós így pl. a lemezek
igen egyenesek maradnak.
A formált és felszerelt tárgyakat ezután kiszá
rítják és égetik, de durvább színes agyagból készí
tett árúkat némelykor előbb még finomabb agyag
iszappal (engobé) bevonják, hogy a tárgy szebb
sziziűnek és finomabbnak lássék. Az agyagárúk
bevonására szolgáló agyagiszapnak mind a szá
rításkor, mind égetéskor egyformán kell össze
húzódnia az agyaggal, melyből a tárgy készült,
mert különben az engobe leválik. Engobenak
v. agyagfestéknek alkalmazhatunk természetes
agyagot, (pl. fehér agyagot, vasoxydos vörös agya
got, okrát stb.) vagy keverhetünk a fehér agyag
hoz megfelelő festő fémoxidokat v. színes máza
kat, ha pl. kék, sárga, zöld, s más színű engobe-ot
akarunk előállítani. Az engobe-ot különösen a
fazekasok és a kályhások alkalmazzák. Az engobe-bal v. leönthetjük az egész tárgyat egy
formán, v. használhatunk pl. edényeken kívül
és belül más-más szinű engobe-ot, v. alkalmaz
hatjuk az engobe-ot festék gyanánt is.
Az egyszer égetett tárgyakat biskuitnak neve
zik, aztán bemázolják, hogy felszínük sima, fé
nyes legyen és likacsaik betömődjenek.
A máz egyúttal az edény díszítésére is szol
gál. (L. Máz). A máz alkatrészeit vízzel finom
iszappá őrölik és ebbe a mázolandó likacsos
agyagtárgyakat (biskuit) v. bemártják, v. leöntik
azzal, v. rá is fújják az iszapos mázat. Mind a
három esetben beszívódik a víz a likacsos agyag
cserépbe és a megsűrűsödött pép rátapad a tárgy
felszínére. A mázt ecsettel is festhetik a többszínű
tárgyakra (p. majolika-kályhák). Az ilyképen máz
anyaggal bevont tárgyat ezután annyira égetik,
hogy a mázanyag üveggé olvadjon meg. Ettól az
eljárástól eltérőleg mázolják a kőanyagánlkat,

—

Agyagipar

olykópen, hogy az izzó kemencébe konyhasót hin
tenek (L. Kőanyagárúk). Az égetésnél a közönsé
ges agyagárakat szabadon rakják be a kemencébe,
úgy hogy az árú a lánggal érintkezik ; finomabb
árukat pedig tűzálló agyagból készített, rendesen
hengeralakú edényekbe, az ú. n. tokokba helyezik,
hogy az árú a füst és hamu káros befolyása ellen
védve legyen (1. Porcellán). Az agyagáruk égeté
sére szolgáló kemencék többfélék. Aszerint ami
lyen utat tesz a láng, megkülönböztetünk fekvő
kemencéket, melyekben a láng vízszintes utat
tesz (1. Fazekas áru), álló kemencéket felfelé
húzódó lánggal és kemencéket lefelé húzódó láng
gal és kemencéket visszatérő lánggal (1. Faienceés Porcellán). Az agyagárúk égetésére szolgáló
kemencékrendesenszakaszosüzemüek, de a téglák
égetésére folytonos üzemű kemencéket, az ú. n.
körkemencéket is használják, (1. Téglagyártás)
mely utóbbiakat generátorgázzal is lehet fűteni.
Az előállított agyagáruk oly sokfélék, hogy rend
szeres osztályozásuk némi nehézséggel jár. Az
agyagcserép tömörsége szerint az összes agyag
árukat két főcsoportba oszthatjuk be: I. Agyagáruk,érdestörésü, likacsos cseréppel és II. Agyag
áruk tömör, nem likacsos, kagylós törésű cse
réppel.
Aszerint, amint az agyagárú színes, durva v.
fehér, finom agyagból készült és mázatlan vagy
mázas, a fentebbi két főcsoportba tartozó árukat
négy-négy alcsoportba oszthatjuk be:
I. Agyagáruk, érdes törésű, likacsos cseréppel :
A) Mázatlan, likacsos, érdes áruk, színes, vasoxidos durva agyagból: téglák, terrakották, alagcsövek tűzálló agyagáruk, magyar pipa stb.
B) Mázas, likacsos, érdes agyagárúk, szines,durva
agyagból: fazekasáruk, durva faience v. olasz
majolika, kályhák stb. C) Mázatlan, likacsos, ér
des áruk, fehér, finom agyagból: likacsos edé
nyek galván telepekhez, kölni pipa stb. D) Mázas,
likacsos, érdes áruk fehér, finom agyagból: finom
faience v. kőedény, modern majolika.
II. Agyagáruk, tömör, nem likacsos, kagylós
törésű cseréppel: A) Mázatlan tömör áruk, szí
nes durva agyagból: kongótégla, keramit, mett
lachi lemezek stb. B) Mázas, tömör áruk, szines,
durva agyagból: mázas kőanyagáruk (Steinzeug).
C) Mázatlan tömör áruk, finom fehér agyag
ból: biskuit-porcellán, Wedgwood stb. D)' Má
zas, tömör áruk, finom fehér agyagból: mázas
porcellán.
Egy különleges csoportba tartoznak még a lak
kozott agyagáruk, az ú. n. sziderolit- és terralitáruk, melyek mivel díszítésük nem a tűzben ké
szült, szorosan véve nem is tekintendők kerámiai
készítményeknek.
Az egyes agyagáruk gyártását 1. az illető cím
szók alatt.
Az agyagáruk szines díszítése. Az agyagáruk
díszítésére csak oly fémoxidok, ásványi anyagok
v. nemes fémek alkalmazhatók, melyek magasabb
hőfoknál színüket megtartják és el nem illannak.
A legfontosabb festőanyagok előállítására valók a
krómoxid, a rézoxid (zöld), antimonoxid, antimon
savas kálium, nápolyi sárga, krómsavas ólom,
titánoxid (sárga), kobaltoxid (kék), vasoxid, arany
bibor, rézoxidul, Pink-couleur (vörös), barnakő,
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vasoxid, nikkeloxid, umbra, okra (barna),iridiumsesquioxid, platina, továbbá kobaltoxid, vasoxid,
krómoxid (fekete). Ónoxid átlátszatlanná teszi a
festékeket, cinkoxid, alumíniumoxid pedig vilá
gossá. Fémfestékeknek az aranyat, ritkábban az
ezüstöt ós platinát alkalmazzák.
A festő fémoxidokat kiilönbözöképen alkal
mazhatják, még peclig: 1. Az agyagtömeg festé
sére. Az agyagkeverékhez a tűzálló fémoxidokat,
leginkább kobaltoxid, krómoxid, nikoloxid, rutil
stb., hozzáörölik. Ezt az eljárást leginkább csak
•oly agyagáruk festésére alkalmazzák, melyeket
kezdő olvadásig égetnek, pl. a porcellán, Wedgewood és a kőanyagáruk (mettlachi lemezek) színe
zésére. 2. Máz alatt. A mázalatti festékek földes
anyagok vagy fémoxidok, melyekkel a mázatlan
tárgyakat díszítik és azután mázzal vonják be,
miáltal a festett tárgy csak fényes lesz. Ide tar
toznak az ú. n. engobeok, azaz szines agyagkeverókek, melyekkel a nyers fazekasárut díszítik
<1. Engobe és Fazekasáruk), továbbá a finomabb
máz alatti festékek, fémoxidok vagy többnek ke
veréke, melyeket leginkább a finom faience (kő
edény) festésére alkalmaznak (1. Faience). 3. A
mázban. A festő fémoxidokat a mázzal v. csak
összeőrölik v. előzetesen összeolvasztják. A szines
inázpéppel a tárgyat bemázolhatják vagy ecsettel
is rá rakhatják a festéket. 4 Máz felett. A máz
feletti festékek fémoxidokkal színezett, a máz
nál könnyebben olvadó üvegek, melyeket v. moz
gás vízzel, de rendszerint terpentinolajjal ke
verve a mázolt tárgyra festenek és ezután oly ala
csony hőmérsóknél égetnek, melynél az alapmáz
meg nem olvad. A fómfestékek közül leginkább
esak az aranyat alkalmazzák, ritkábban az ezüs
töt és a platinát. Az aranyat oldatából vasvitriol
lal vagy salétromsavas kónesöoxidullal választ
ják ki, az ezüstöt pedig cinkkel. Platinát mint
platinataplót alkalmazzák. A finom poralakban
nyert fémet »/io—'As sr. bázikus salétromsavas
bizmuttal keverik össze és terpentinnel festik a
tárgyra. Égetés után ezek a fémek fénytelenek és
azért achátkővel kicsiszolják. A fónyesítés rajz
szerint is történhetik, és így fénytelen alapon fé
nyes damasztszerű díszítmónyeket nyerhetnek. A
•domború aranyozást úgy készítik, hogy többször
egymásra festik az aranyat és közben-közben a
tárgyat kiégetik. Ez az eljárás (ó-bécsi) igen költ
séges ; olcsóbb a francia eljárás, melynél sárga,
kemény zománccal festik a dombordíszltmónyeket
és csak egyszer aranyozzák. Jelenleg rendszerint
«sak az olcsóbb fényaranyat, esetleg fényezüstöt
alkalmazzák. Ez balzsamos arany- v. ezüstoldat,
mellyel a tárgyat befestik ós oly alacsony hőfok
nál égetik, hogy a szerves anyag elégjen. Ekkor
az arany mindjárt fényesen marad a tárgyon, de
az ilyképen nyert aranyozás nem tartós. A máz
feletti festékekhez sorozhatjuk végre a lüszterfestékeket is. Ezek illó olajban és gyantákban ol
dott fémoxidok, melyek a szerves anyag elégeté
sekor mint finom, gyakran fémfónyű réteg a tárgy
felszínéhez tapadnak, és a legkülönbözőbb színek
ben állíthatók elő.
Irodalom. Wartha V., Az agyagipar technológiája ; Orley J.,
Útmutató fazekasok és kályhások részére; Pap J., Az agyag
ipar technológiája; Kari B.. Handbuch der gesammten Tonwaaren-industrie (3. kiadás): Hegemann, Die HersteUimg des
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Porzellans; Granger, La céramique iadustrielle; folyóiratok
Tonindustrie-Zeitung (Berlin), Sprechsaal (Gotha), Agyag- és
üvegujság (Budapest).

Története.
Az agyagmüvessóget már az őskori népek is is
merték és a cölöpépítmények maradványai között
máris találunk durva, korong nélkül készített
agyagedényeket, melyeken egyszerű, bekarcolt,
geometrikus rajzok már az emberi ízlés fejlődésére
vallanak. A fazekaskorongot csak a vaskorszakban
találták fel, de az egyiptomi gúlák falfestményein
már ugyanolyan a korong, mint amilyent manap
is használnak. Az A. főleg Görögországban fejlő
dött, de az alakra nézve ma is mintaszerű görög
és a későbbi római edény csak alacsony hőfoknál
volt égetve, mázatlan díszítésére pedig csak szí
nes agyagokat (1. Engobe) használtak. A legrégibb
edényeken fekete alakok vörös alapra vannak
festve, melyek többnyire mitológiai jeleneteket
ábrázolnak. A rajznak részletei be vannak kar
colva s néha fehér és sötétvörös festékkel díszítve.
Az V. sz. óta az alakok a díszedényeken vörösek,
fekete alapon. Az agyag egyébiránt az ősidőktől
fogva mindig kedvelt anyaga volt a szobrászok
nak és az ú. n. terrakotta alakokat csak úgy be
csülték, mint akár a nemesebb anyagból készített
szobrokat. Híresek e tekintetben a tanagrai és
myrinai görög terrakotta-szobrocskák.
A rómaiaknál is gyárilag űzték az A.-t. Ahová a
római hatalom kiterjedt, mindenütt találunk római
mécseket, melyeknek alján gyakran látható a gyá
ros neve. A légiók is megbélyegezték a téglákat,
melyeket a castrumok építéséhez használtak s
ezek azért is érdekesek, mert kimutatják a légiók
elhelyezését. A római edények közül a legérdeke
sebbek az arezzoi-edények v. terrasigillata; vörös
agyagból, domború díszítésekkel ós alakokkal.
A római világuralmat követő korszakban az
agyagművesség Európában megint sülyedt, de
Keleten új irányokban fejlődött. A perzsa és egyip
tomi romokban találunk színes mázakkal díszített
edényeket ós falburkoló lemezeket. Ezeknek fehér,
homokos cserepén ólommentes, nátriumszilikátból
való máz van. Ezt a perzsa faience név alatt
ismeretes árut, milyent ma is készítenek KisÁzsiában és Indiában, a XIV. sz.-ban Rodus szi
geten perzsa foglyok is készítették ós jellemzi
ezeket a fehér alapon zöld, kék és vörös virág
dísz. A faience technikáját az arabok (mórok) sa
játították el és Spanyolországban e technikát a
legmagasabb fokra emelték. A mórok már ismer
ték az átlátszatlan ón-ólommázat, mellyel a sárga,
meszes agyagból készített tárgyakat bevonták (1.
Faience) ós rikító színeken kívül fómfényű festék
kel (1. Lüszterfestékek és Lüszteres edények) is
díszítették (7. ábra). A mórok főképen Majorca
szigeten foglalkoztak az A.-ral és innen is szár
maztatják le a későbbi majolika nevet. A mó
roktól az olaszok tanulták meg az agyagmüves
sóget, de az ónmázat nem ismervén, a színes
agyagból készített tárgyakat fehér agyaggal ön
tötték le (engobozták) és átlátszó ólommázzal von
ták be. Ezt az árut mezza-majolikánák nevezzük.
A voltaképenl olasz majolika (durva faience)
gyártása csak a XIV. sz. közepén fejlődött, mi
után Lucca della Eobbia az ónmáz készítését újból
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feltalálta. Lucca della Bobbia mint szobrász több 185. találták fel. A legrégibb kinai porcellán fehér
nyire zománcozott domborműveket készített (11. volt és csak későbben készítettek szines porcel
ábra), s ebben tanítványai, főleg unokaöccse lánt is. Minden uralkodó család más-más színű
Andrea della Bobbia (1. a képmeUékletet: Mária porcellánt használt, melyet csakis az udvar szá
látogatása Erzsébetnél) is követték, noha ezek mára készítettek, de később a különböző néposz
inkább színes edényeket és tálakat gyártottak. tályok számára is meg volt határozva, hogy mi
Olaszország különböző városaiban a majolika-f es lyen porcellánt alkalmazzanak és kivitelre csakis
tés bizonyos jellemző modorban fejlődött és ezeket a legközönségesebb árú került. A kínaiaktól a ja
a tipikus árúkat az illető városok szerint szokás pánok tanulták a porcellángyártást, kik kevésbbó
elnevezni, ú. m. Gaffagiolo- Siena-, Faenza- (6. konzervatívok lévén, inkább elsajátították az
ábra), Pesaro-, Urbino-, Gubbio-majolika stb. A európai ízlést. A kinai porcellán különlegessége
Gubbio-maJolikát jellemzi a fémfényü rézvörös az ú. n. repedésesporcellán (1. Oraquelé). Ennek a
(lüszter), mellyel ez az árú díszítve van (5. ábra). porcellán mázában lévő finom repedései hálózatAz olasz majolika-ipar fénykora a XVI. sz. kö képen vonják be a tárgyat. A craquelét a japániak
zepéig terjedt. Ezután inkább a porcellánt igye is készítik leginkább faience-edényeken. Euró
kezték utánozni. A kinai porcellán befolyása alatt pában már a XVI. sz.-ban foglalkoztak a porcellán
fejlődött Németalföldön a delfti faience-ipar, mely készítésével. Bountalini Bernát 1581. készített
leginkább csak a kinai porcellánt utánozta (12. Firenzében Medici Ferenc Mária támogatásával
ábra); Franciaországban pedig főképen a roueni, üvegszerű porcellánt. Jobb eredménnyel dolgo
neversi, niedervilleri, strassburgi gyárak a por zott a francia Merin, ki 1690. Saint-Cloudban
cellán modorában festett faienceokat készítet a fritte-porcellánt (porcellain tendre, vieux Sétek. A német faience-gyárak közül a nürnbergi vres) találta fel. Chantillyban és Vincennesben is
gyárak tűntek ki, hol ezt az ipart Hirschvogel keletkeztek gyárak. Ez utóbbi a Manufacture
honosította meg, a fősúlyt domborműves, szí royale címet nyerte és 1756. Sévresbe helyezte
nes kályhák készítésére fektetvén (1. ábra). A tett át, hol a híres állami gyár ma is fenáll. A
durva f aience készítése a porcellán feltalálása óta puha porcellán különösen műtárgyak készítésére
folyton hanyatlott ós a még a múlt sz.-ban ha alkalmas ós azért Sévresben, valamint Mintonnál
zánkban is létező gyárak (Holics, Tata stb.) mind (Angolországban) újból dolgoznak ezzel az anyag
megszűntek, csak egyes kisiparosok (fehóredénye- gal. Legszebb a puha porcellánból készített pátesek) készítenek még durva, ónmázas árút. A finom sur-páte; a színes alapra fehér porcellánkeverókf aiencet v. angol kőedényt megelőzte már Francia ből mintázzák a finom domborműveket, melyek
országban a Palissy-áru és a Henri II. v. Oiron- nek legvékonyabb részein áttetszik a sötét alap.
faience. Palissy Bernát kiváló természetbúvár A kemény földpátos porcellánt (páte dure) 1682.
volt. Tőle származik az a domborműves, színes Böttger I. F. találta fel. Böttger alchimista volt
zománcokkal díszített árú, melyet Palissy-faience- ós 1. Vilmos porosz király arany készíté
nak nevezünk. Legismeretesebbek a levelekkel, sével bízta meg. A kudarctól félvén, Berlinből
békákkal, gyíkokkal, kígyókkal és kagylókkal dí Szászországba szökött, hol a szász fejedelem
szített tálai. Ugyancsak egyetlen a maga nemében őrizet alá vette, hogy mesterségét kihasználhassa.
a Henri deux- v. Oiron-faience. Ez sárgás agyag Arany helyett Böttger vörös-barna porcellánszerü
ból készített, ólommázzal bevont faience. A li keveréket talált fel, az ú. n. Bóttger-porcellánt
nóm dlszitményeket fémmintákkal az agyagba (4. ábra). Későbben a hajporozásra használt kao
nyomták és a mélyedéseket barna ós zöld agyag linban felismerte a fehér porcellán készítésére al
péppel kitöltötték. Ezt az árút, melyből csak kb. 50 kalmas nyers anyagot. A szigorú őrizet alatt lévő
drb.maradt reánk, az oironi kastélyban Cherpentier Böttger az első porcellánt Drezdában készítette,
Ferenc készítette. Az Oiron-f aiencet ma drb.-kint de 1710. áthelyezték a gyárat a Meissen melletti
15—20,000 fr.-kal fizetik meg. A finom faience ké Albrechtsburgba, honnan csak újabban tették át
szítése Angolországból terjedt el sfeltalálója TFed- az új meisseni gyár épületébe. A legjobb meisseni
gewood Josia volt, ki színes agyagkeverékeket és porcellán az 1720—50. közötti időszakban készült.
1759. fehér kőedénykeveréket talált fel. Burlem- (8. és 9. ábra). Az Albrechtsburgban a porcellán
ből Etruria faluba áthelyezett gyára ma is létezik készítését nagyon titkolták, de egyes munkások
és onnan terjedt el a finom faience vagy kőedény mégis elszöktek, kiket a szomszédos államokban
gyártása, mely anyagból ma a közönséges hasz szívesen fogadtak. Ilyképen keletkeztek egymás
nálati árún kívül dísztárgyakat, modern majolikát után a bécsi, höchsti, berlini, szt.-pétervári, nymis készítenek (1. Faience). A voltakópeni Wedge- phenburgi stb. állami gyárak, melyekből kiin
wood-árú színes, rendesen kék v. olívzöld, ke dulva a porcellán-gyártás ismeretes lett, úgy hogy
mény anyagból készült, melyre fehér, ú. n.jaspis- már a XVIII. sz. végén magángyárak is kelet
tömegből finom domborműveket mintáztak. Ez az keztek.
árú rendszerint mázatlan (10. ábra). Angolország
A porcellánt, mint a technikailag legtökéleteban, Németalföldön és az Alsó-Eajna vidékén egé
szen önállóan fejlődött ki a kőanyagipar (Stein- tesebb anyagot, és a kőedényt a XIX. sz. első felé
zeug). Ebből a kemény, sósmázzal ellátott anyag ben leginkább kedvelték, de a század második fe
ból leginkább domborműves korsókat és kancsókat lében az ízlés megint a színes díszítésre alkalma
készítettek. (2. és 3. ábra.) Ma az olcsó üveg kiszo sabb faience felé fordult. Olaszországban és Fran
rította a kőanyagkorsókat és a kőanyagból legin ciaországban a régi majolikát és faién cet kezd
kább csak technikai célokra szolgáló edények, csö ték utánozni; Németországban pedig az ó-nómet,
vek stb. készülnek. Kinában a porcellánt már Kr. e. színes és domhorműves kályha jött divatba. A
finom faience művészies kifejlesztése a Deck ve-
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1. Német kályhafiók, XVI. század. — 2. Nassaui kőanya* korsó, XVII. század. — 3. Kölni kőanyag korsó, XVI. század. - 4. Böttger-porcellán 1710-bol. — 5. Luszteres Gubbio-maiolika 1519-bol — 6. Faenza ma|ohka 1510-ből. — 7. Spanyol
mór lüszteres fayence, XV. század. — 8. Meisseni porcellán 1750-ből. — 9. Meisseni porcellán 1750-ből. — 10. Wedgwood-kanna, XVIII. század vége. — 11. Zománcos dombormű, Lucca della Robbia, XVI. szazad. — 12. Dellti fayence 1700-ból. —
13. Kinai porcellán, Yungcheng korbeli, 1730-ból. — 14 Japán kőanya« edénv. — 15. Roerstand-porcellán 1898-ból. — 16. Modern porcellán a bírlini kir. porcellangyarból, 1907-ból. — 17. Modern fazekasárú M. Láugertől, 1900-ból. — 18. Kőanyag
váza 1. J. Scharvogellól, 1907-ből. — 19. Kőanyag váza H. Mutitól, 1907-ből.' — 20. Kőanyag vázi A. Bigottól, 1894-ből. — 21. Bing és Gröndahl-féle porcellán, Kopsnhaga, 1893-ból — 22. Porcellán a kopenhágai kir. porcellángyárból, 1898-ból,
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MAGYAR AGYAGIPARI TÁRGYAK.

1. Kék virágos holícsi tál. — 2. Virágos holicsi tál. — 3. Gyümölcsös holicsi tál. — 4. Holicsi tál francia modorban. — 5., 6. Kék-fehér erdélyi korsók. — 7. Erdélyi madaras korsó. — 8. Erdélyi sgrafitos tányér. —
9. Erdélyi tányér, bekarcolt körrajzzal. — 10. Felvidéki fayence korsó a XVlI. századból. — 11. Felvidéki fayence tál a XVII. századból. — 12. GömÖrmegyei korsó.— 13. Mezőtúri korsó. 14—18. Zsolnay-féte díszedények.
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H

C.
Hollcs. D. Faience.

D. Faience.

m

7&r£lc$CÍi;

Hollcs. D. Faience.

T

?
D. Faience.

Rolics. 0. Faience,

KR

1.

Tata

Smmfa V. Faience.

Stomfa D. Faience.

c.
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Kin. Faience.

Telkibánya. Fin. Faience.

Pápa. Porczellán

Fin. Faience.

Igló.

Hollóháza

APÁTFALVA.

Faience.

Miskolc.

Fin. Faience.

Rozsnyó. Fin. Faience.

Apátfalva.

Fin. Faience.

KRONSHDT.
IKRONSTADT,

Stomfa.

Fin. Faience.

Murány.

BATIZ.

Körmöcbiínyn

Ftn _

MURANY

Kassa

MAYER
VAROSLÖD

VAROSLOD
Fin. Faience.

Telkibánya.

D.S.
ROZSNYÓIM.

5^
O:

Z2

PAPA
M

Pápa

HOLLÓHÁZA.

P:

£

xm.

Fin. Faience

Fin. Faience.
Zigler, Nagy-Marton. Porcellán.

C.FÍSCHER.

Tata Fin. Faience.

Tata. Fin. Faience.

Fin. Faience. Körmöcbánya. Fin. Faience. Körmöcbánya. Fin. Faience.

$ouaov

TELKIBANYA

misüboh

KREMNIT2

fr-

Hollcs.

TATA

JDX

Ponjryelok? D. Faience.

Regécz

Matfersdorf.

834.

TOTIS

HoMcs. D. Faience.

F. Faience.

YLi

Váró? löd. Fin. Faience. Városlöd

Fin. Faience.
Fin. Faience.
Simon J ,
PiverotH, Brassó.

F. M.
HEREND.
8*f6.

Fin. Faience. Batiz (Erdély). Porcellán.

FJSCHERJ.
BUDAPEST.

Herend.

r£lSí}iQ.

Pörcellán.

Herend. Porcellán.

*<JITJJ&
7>

Fin. Faience.
Fischei- J., Budapest. Fin. Faience.

Fin. Faience.
Thless K., Brassó.

Herend

<?'

*«T*

Zsolnay, Pécs. Fin. Faience. Zsolnav, Pécsi
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zetése alatt álló sévresi gyárból indult ki és utána
angol- és német gyárak, hazánkban pedig Zsolnay
fejlesztették a finom faience v. modem majolika
technikáját. Svájcban pedig azáltal, hogy a heimbergi fazekasokat jó rajzokkal látták el, a közön
séges fazekasamból is mübeccsel bíró, különle
ges árut, az ú. n. svájci parasztmajolikát terem
tették. A közönséges fazekas-áru művészies ki
képzésével több németországi művész is foglalko
zott, köztük M. Langer Karlsruheben (1.17. ábra).
Francia és német keramisták pedig az eddig csak
inkább technikai célokra szolgáló kőanyagot (grés)
is felhasználták modern műtárgyak készítésére.
A modern faienceipar ma a festéssel való díszítés
helyett inkább csak a színes mázakkal való díszí
tést használja. Azáltal, hogy különböző színű má
zakat egymás mellé raknak, melyek aztán ége
téskor egymásba folynak, a legkülönbözőbb, gyak
ran csak a véletlennek köszönhető színhatásokat
érhetnek el (14., 18., 19 és 20. ábra). A folyós
mázakon kívül még a kristályos mázakat és a
lüszteres redukált mázakat is előszeretettel alkal
mazzák. A lüszteres és redukált mázak techniká
ját C. Massier Golf-Juon-ban a régi mór minták
alapján elevenítette fel, melyet aztán német ke
ramisták, de különösen Zsolnay tovább fejlesz
tettek.
A porcellán, melyet ily képen a modern faienceés kőanyagárú az utolsó évtizedekben kiszorított,
újabban megint divatba jön. Seger, a Charlottenburgi porcellán-gyár volt vegyésze kimutatta,
hogy az európai porcellán a színes díszítésre azért
nem oly alkalmas, mint a kinai, mivel az előbbeni oly magas hőfoknál ég csak ki, melyet a festő
fémoxidok nagyobb része ki nem áll. Seger
azért a kinai porcellán módjára alacsonyabb hő
foknál kiégő porcellánt készített, melyen a máz
alatti festékek és a színes mázak is alkalmazha
tók. Ezt a vívmányt több porcellángyár felhasz
nálta, ú. m. a berlini kir. gyár (16. ábra), a kopenhágai kir. gyár (22. ábra), a kopenhágai
Bing és Gröndahl-féle gyár (21. ábra), továbbá
Köer-Strand Stockholm mellett (15. ábra), melyek
színes porcellánjukkal megint meghódították a
műkedvelő közönséget.
Az a g y a g m ű v e s s é g h a z á n k b a n .
Hogy hazánk földjén már az őslakók is foglal
koztak agyagiparral, azt bizonyítják a földben ta
lálható régi őskori edények, de ezek a többi európai
leletekkel azonosak ós semmi jellemző eltérést nem
mutatnak. A római uralom idejéről hazánkban is
számos nyom maradt meg, melyek az akkori
agyagipar fejlettségéről tanúskodnak, s habár
a római uralmat követő századokban hazánk
földjén ez az ipar megint hanyatlott, mégis
mainapig felismerhetjük népiparunk készítmé
nyeiben a római ízlés befolyását. A római
uralmat követő korszak agyagiparáról semmiféle
adatunk sincs. Ezt megmagyarázhatjuk azzal,
hogy a népvándorlások idejében hazánkon átvo
nuló nomád népek a törékeny agyagedényt nem
igen használták; az akkori időben készített edé
nyek pedig oly durvák és egyszerűek lehettek,
hogy minden jellemző vonást nélkülözvén, nem
különböztethetjük meg egymástól a több századon
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át talán különböző népek által készített edények
megmaradt cserepeit. De a honfoglalást követő
századokból sem maradtak reánk a régi magyar
agyagművesség nyomai. Egész Mátyás király ko
ráig az úri nép az arany- és ezüstserleget használta
és csakis a pórnóp számára készülhetett a durva,,
dísztelen fazekasárú. Ezeket a durva, egyszerű edé
nyeket valószínűleg a nép maga készítette ós a fa
zekasság mintnépipar hazánkban mai napig is f enmaradt. Ezen népiparról már Korabinszky (Geographisch-historisches u. Produkten-Lexikon von
Ungarn, Pozsony 1786) tesz említést, ki számos
községet sorol fel, melyeknek lakosai agyagipar
ral foglalkoztak és a felsorolt községek nagyobh
részében a fazekasság manap is népipar. Ilyen
községek pl. Süvette, Susa, Susány, Zsaluzsány>
Pongyelok, Periász (Gömör), Trsztena (Árva),.
Modor (Pozsony), Csáva (Sopron), Tata (Komá
rom), Csákvár (Fejér), Mezőtúr (Jász-NagykunSzolnok), Deés (Szolnok-Doboka), Maros-Vásár
hely (Maros-Torda), Barczaújfalu (Brassó) stb.
Ezekben a községekben a mesterség századokon
keresztül apáról fiúra szállt ós ez magyarázhatja
meg, hogy csaknem minden vidéknek, sőt min
den községnek vannak sajátságos, alakúk és díszítményük által jellemző készítményei. Ilyképen
pl. könnyen megkülönböztethetjük a mezőtúri
korsót, sárga engobera festett virágdíszével (13*
ábra) a gömörvm.-i süvettei korsótól (12-ábra),
mely barna engobebal van leöntve, virágjai pedig
rezerválva vannak s levelei utólagosan kivágva
és festve. Ezek alakja ismét lényegesen eltér
pl. az ungvárvidóki (18. ábra) parasztkorsó alak
jára készített Zsolnay-féle diszfaience és az er
délyi korsóktól (5., 6. és 7. ábra). Legtöbb vál
tozatosságot mutatnak az erdélyi fazekasáruk,,
hol a népipar még leginkább megtartotta ere
detiségót. Leggyakoribb a fehér engobeos edény,,
kék, domborúan festett dísszel (5. és 6. ábra),
melyet különösen Tordán készítenek. A székely
bokályt karcsú alakja teszi felismerhetővé, fe
hér alapjára pedig virágok és gyakran madarak is.
vannak festve (7. ábra). Erdély több községei
ben, pl. Barczaújfaluban készülnek edények, me
lyeknek technikája a svájci majolikához hasonlít,
a fehér alapra festett virágdísz körvonalai az
engobeba vannak bekarcolva (9. ábra). Igen ere
deti különlegessége az erdélyi nópiparnak a kék
sgrafltos edény is (8. ábra). Ezek az edények
egymásután fehér és kék engobebal vannak
leöntve; a rajz pedig a kék rétegbe úgy van
bekarcolva, hogy az alatta levő fehér engobe a
körvonalakban felszínre kerül. Nagyon elterjedt
edény az úgynevezett mohácsi v. grafitos edény
is, melyet Mohács vidékén, de Alföldünknek több
községeiben is készítenek. (L. Grafitos edény.}
Hazai népiparunk hanyatlik, mióta a köznép is
alkalmazza az olcsóvá lett üveget, kőedényt ós
porcellánt ós a tartósabb zománcos vasedényt. El
szegényedő nópiparosaink már csak a durvább
főzőedényt készítik és így technikai képzettségük
és ízlésük is elvész.
A fazekasság, valószínűleg csak a XV. sz.-ban,
a fejlődő városokban vált önálló iparrá és a XVI.
sz. okmányaiban már nyomát találjuk annak,
hogy a céhbeli fazekasok tiltakoznak az ellen,
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hogy a nem céhbeli népiparosok a vásárokat lá
togathassák. A városi fazekasok leginkább beván
dorolt iparosok, kik vándorlásaik alatt a külföldi
iparral is megismerkedtek, leginkább terjesztet
ték a német Ízlést is és készítményeik nélkülözik
a speciális népies jelleget. A XV. sz. végén ós a
XVI. sz.-ban Olaszországból kiindulva, Francia
országban és Németországban is műiparrá fejlő
dött az agyagművesség. A festett majolika ez
időben a magasabb körökben használatba jött ós
kiszorította a nemes fémekből készített asztali
edényeket is. Az új, fehér ónmázas faienceárut
hazánkban a XVII. sz.-ban már készítették és al
kalmazása általánossá vált. A fazekas céhekből
pedig sok helyen kiváltak a durva faiencet ké
szítő fehéredényesek v. korsósok s külön céhet is
képeztek. A durva faienee készítését leginkább a
Nyitra vármegyében letelepedett habánok honosí
tották meg és a felvidéken előforduló, gyakran
felírásokkal és évszámmal ellátott edényeket és
korsókat leginkább habán mesterek készítették
(10. és ll.ábra). A habánok egy része Erdélybe (Alvinczre) is került, hol valószínűleg ők ismertették
az új technikát. Mária Terézia uralma alatt a
szomszédos lakossággal összeolvadván, nagyobb
vidéken is terjesztették mesterségüket. A múlt
század közepén keletkeztek a magyar faiencegyárak, melyek közül a legkiválóbb a holicsi gyár
volt. (L. Holicsi majolika.) A holicsi gyár az
akkoriban divatozó francia, leginkább a roueni
és a strassburgi gyárak modorában dolgozott
(1., 2., 3. és 4. ábra). Kiválóbb faiencegyárunk
volt még a tatai gyár, melyet a múlt században
Schlögel János György alapított. A tatai gyárat
Korabinszky már 1786. felemlíti. A gyár későb
ben Pasteiner Józsefre szállt át örökségképen.
Pasteinertől megvette a gyárat Fischer M. ós ké
sőbben Károly fiára szállt, kitől a Harátmuth cég
vette meg és kályhagyárrá alakította át. A tatai
faienee nagyon hasonlít a holicsi gyártmányok
hoz ; gyárjegye T. Korabinszky szerint Gácson
(Nógrád), Girálton (Sáros), Kisbéren (Komárom)
és Pongyelókon (Gömör) is voltak faiencegyárak,
de ezekről megbizható adataink nincsenek. Eze
ken a gyárakon kivül sok műhelyben is készítet
tek jobb minőségű faienceárut. így p. Modorban,
Brassóban igen kiterjedt faienceipar volt. Igen
sikerült edényeket készített még a múlt század ele
jén Putz József Stomfán, melyek az egymásba
fonott S T betűn felismerhetők. Már a XVIII. sz.
végén a jobb módú osztályok az angol kőedényt
és az olcsóbbá vált porcellánt használták, faiencegyáraink pedig hanyatlottak és v. megszűntek,
v. kőedénygyártásra tértek át. A XIX. sz.-ban
még csak a kisiparosok készítettek közönséges
faienceárut, de ez az ipar is az ötvenes években
úgyszólván teljesen megszűnt. Kőedénygyáraink
a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején kelet
keztek. A holicsi gyár már 1784. kezdte meg a
kőedónygyártást. Ugyancsak a XVIII. sz. végén
és a XIX. sz. elején alapíttatott a kassai, körmöczbányai, nagymartom, telkibányai és pápai kő
edénygyár, mely utóbbi későbben Városlődre
helyeztetett át. Kőedénygyárak voltak továbbá
Apátfalván, Hollóházán, Iglón, Miskolczon, Murányban, Rozsnyón, Görgényszentimrén, Brassó
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ban és Batiz közs.-ben. Ezek közül ma már csak
az apátfalvi, körmöczbányai, hollóházi, telki
bányai és városlődi vannak üzemben. A herendi
porcellángyárat 1838. Stingel J. alapította, kinek
Pischer Móric lett társa. Stingel későbben kivált
a cégből és Pischer folytatta a gyártást, ki finom
porcellánáruival a herendi gyárnak külföldön is
hímevet szerzett. Halála után örökösei már nem
voltak képesek a gyárat magas színvonalán fentartani. A hanyatló gyárat részvénytársaság vette
meg és angol kőedénygyártásra rendezte be. Je
lenleg a gyárat Pischer birja.
Hazánkban csak a legújabb időben fejlődött ki a
díszfaienceok gyártása és ennek az iparnak meg
alkotója Zsolnay Vilmos Pécsett. Zsolnay a múlt
század hatvanas éveiben kezdte a f aiencegyártást,
és gyermekei,Teréz, Julcsa ésMiklósközreműkö
désével rövid idő alatt a kis műhelyből a mai
gyárat teremtette, melyben jelenleg vagy 700
munkás dolgozik s hírnevet szerzett a magyar
diszfaiencenak a külföldön is, hol «Pünfkirchner
Paiences vagy magyar faienee név alatt ismeri
a müveit világ. A pécsi faienee jellemző techni
kája abban áll, hogy a rendesen elefántcsont színű
alapra átlátszó, színes zománcokat festenek, mely
zománcok olvadási pontja az alapmázéval azonos.
Mivel a festett tárgyak a kemencében ugyanannak
a hőfoknak vannak kitéve, mint amelyen az alap
máz megolvad, azért máz ós festék oly bensőleg
forrnak össze, fényük oly egyformává lesz, hogy
a pécsi faienee harmonikus egyöntetűsége csakis
ennek tulajdonitható. És ehhez a technikailag tö
kéletes anyaghoz mindig új áttervező leányai szol
gálták a színgazdag és változatosrajzokat. Zsolnay
hű munkatársai, gyermekei iránti elismerését
azzal fejezte ki, hogy gyári bélyegében T. J-. M.
betűket, gyermekei neveinek kezdőbetűit örökí
tette meg. Zsolnay későbben a redukált mázak
technikájával a már említett lüszteres és ú. n.
eosin-vörös edényekkel nagy eredményeket ért
el. Zsolnay azonkívül a porcellángyártást is si
keresen kezdte meg ós azonkívül a kályhagyár
tásra, a kőanyagcsőgyártásra és a finomabb
építőanyag készítésére is berendezte gyárát.
Zsolnay sikerei utánzásra buzdították a magyar
iparosokat, de egyikök se érte el technikai és mű
vészi tökéletességét. Legtöbb eredményt Fischer
Ignác (Budapesten) ért el, ki későbben az angol
kőedény készítését is megkezdte, de gyára, me
lyet néhány év előtt részvénytársaságnak adott
el, azóta hanyatlik. A gyártelepet az újonnan
alakult «Budapesti Zsolnay-féle agyagárugyár
részvénytársaság)) vette meg és falburkoló leme
zek és finomabb építő-anyagok gyártására ren
dezte be. A magyar agyagművesség legrégibb
emlékei domborműves építőanyagok és kályha
csempék, melyek különböző várromjainkból ke
rültek napfényre és hazánk sok kastélyában ta
lálhatunk még régi kályhákat, melyek a múlt
századok mestereit dicsérik (1. Kályhafiók). De
az építőanyagok, úgymint a kályhák készítése a
legegyszerűbb eszközökkel, kisiparszerüen történt
s csak a hatvanas évek óta fejlődnek ezek az
iparágak is, mióta nemcsak fővárosunkban, de a
vidéken is az építkezés új lendületet nyert. Tégla
gyáraink ma már mind modern berendezéssel a
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tömeges gyártásra képesek és a rákosi, kőbányai
és a tatai gyárak mütéglái versenyezhetnek a
külföld legtökéletesebb gyártmányaival és eleget
tehetnek a műépítész minden kívánalmainak. Kü
lönlegessége a rákosi és a kőbányai gyáraknak
még a keramit, melynek gyártását Bőst a rákosi
gyárban kezdeményezte. Számos műhelyen kívül
az ujabb időben keletkezett kályhagyárak, úgymint
a pécsi (Zsolnay Vilmos), eperjesi (Eperjesi nép
bank kályhagyára), halászi (Telek A.), győri (Magyary J.) stb. lődözik jó részben az ország szük
ségletét. Terrakottákat és építési majolikát, bur
kolólemezeket s általában a finomabb építőanya
gokat több kisebb műhely és gyáron Mvül külö
nösen a Zsolnay-féle budapesti részv.-társ. és a
m. kőszén- és téglagyár részv.-társ. rákosi faiencegyára készítenek. A legkiválóbbat e té
ren is Zsolnay produkálta, ki különösen a színes
terrakották (építési majolika) technikáját felka
rolta ós magas fokra emelte. Az 1885-iki kiállítás
műcsarnokának és számos más fővárosi épületnek
a pécsi gyárból kikerült színes terrakottája hirdeti
a magyar agyagipar haladását, de a máriafalvai
és a budapesti belvárosi templom 15 m. magas
majolikaoltáraival megmutatta Zsolnay, hogy a
magyar agyagművesség a műépítész legmeré
szebb eszméjét is megvalósíthatja.
Irodalom. Rómer F-, Magyarország anyagiparának törté
netéhez, Archaeol. Értesítő IV. köt.; Majláth Béla, Agyagiparunk történetéből, Archaeol. Közlemények XIII. köt.;
Pulszky Károly, A magyar agyagművesség történetére vo
natkozó kérdések, Archaeol. Értesítő, n. köt.; Petrik Lajos,
Jelentés Magyarország, agyagiparáról, A budapesti állami
ipariskola 1884. évi Értesítője; Petrik Lajos, Az agyag
ipar. A budapesti 1885-ik évi országos kiállítás hivatalos
jelentése, III. köt.; Matyasovszky és Petrik, Az agyag-,
üveg- és cementiparnak szolgáló magyarországi nyers
anyagok katalógusa. A m. k. földtani intézet kiadványai,
1885; Petrik L., A magyarországi porcellánföldekröl, 1887;
A riolitos közetek agyagipari célokra való alkalmazható
sága, 1888; A hollóházai riolit-kaolin, 1889; A magy. kir.
földtani intézet kiadványai; Petrik L., Adatok a magyar
agyagipar történetéhez, I. II. Művészi ipar, 1889. évf.; Az
erdélyi grafitos edények, Müv. ipar 1889. évf.; Szendrei J.,
A habánok története Magyarországon és a habán majolika,
Művészi ipar 1889. évf.; Spitzer Mór, Néhány adat FelsőMagyarország régi agyagiparáról, Műv. ipar 1889. évf. és
1892. évf.; Könyöki József, A holicsi edények jegyei, Műv.
ipar 1889. évf.; Radisics J., Adalékok a holicsi majolikagyár
történetéhez, 1890. évf.; Petrik L., Mikor alapíttatott a tatai
majolikagyár, Mlív. ipar 1890. évf.; Petrik L., Az 1891. évi
agyagipari tárlat, Müv. ipar 1891. évf.; Diner J., A magyar
parasztmajolika, Műv. ipar 1891. évf.; Budapesti keresk. mú
zeum, Közlemények az 1891. évi agyagipari kiállításról, I. II.;
Wartha V., Az agyagipar technológiája, K. m. Természet
tudományi társulat, 1892; Pap J., Az ungvári agyagipari szak
iskola, Müv. ipar 1893. évf.; Kalecsinszky Sándor, A magyar
korona országainak megvizsgált agyasai, A m. kir. földt.
intézet 1892. évi jelentése.

Agyagipariskolák, 1. Iparoktatás.
Agyagkályha, 1. Kálylm.
Agyaglábú kolosszus, magy. szállóige, Dániel
próféta 2., 31—34-től.
Agyagmárga, kőzet, 1. Márga.
Agyagminta. Vasöntő műhelyekben díszesebb
tárgyak öntésére agyagból készült mintákat al
kalmaznak. L. Vas.
Agyagművesség, 1. Agyagipar.
Agyagolás. Az agyag, ha eléggé vastag és tö
mör, nem bocsátja át a vizet; ez okból a vizépítészetben gyakran szigetelő gyanánt használják,
így szokták pl. a homokos és más vizáteresztő
talajba épített zsilipeket, tiltókat, zugokat stb. jól
összesulykolt agyagréteggel körülvenni, hogy a
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víznek a műepítmény alatt v. mellett való átszi várgását megakadályozzák; úgyszintén a homokos
v. tózeges talajon átvonuló töltések belsejében is
szoktak ilyen szigetelő agyagmagot alkalmazni,
melynek, hogy célravezető legyen, a földszin alatt
is át kell a vezető rétegeket metszenie. Szokták
az A.-t homokos vidéken az utaknál is alkalmazni,
ahol száraz időben igen kitűnő szolgálatot tesz.
A kellő módon domborított agyagról a víz kétol
dalt a homokra fut le, mely azt elnyeli és így az
agyag esőben nem ázik el.
Agyagos, klsk. Sopron vm. kapuvári j.-ban,
(1900) 649 magyar lak., fogyaszt, szövetkezet;
u. p. Vitnyéd, u. t. Petőházai cukorgyár.
Agyagos kő v. tömött tufa, vulkáni törmelékes
kőzet; oly tufa, moly finom hamuszerü alkat
részekből áll.
Agyagospatak, kisk., Zemplén vm. varannói
j.-ban, 556 tót lak.; u. p. Sóskút, u. t. Varannó.
Sósforrása és kezdetleges kénes fürdője van.
Agyagpala (argülit), kőzet, mely egyéb agya
gos kőzettől abban különbözik, hogy szilárdabb,
keményebb, s kitűnően palás, azaz vékony táb
lákra, lemezekre hasítható; fekete, feketés, ké
kesszürke, sárgás, vörhenyes v. ibolyaszínű üle
dékes kőzet. A törési felületen fénytelen, homo
génnek és nem kristályosnak látszik; ebben kü
lönbözik a fillittöl (1. o.). Alkatrészeit csak
mikroszkóppal lehet felismerni. Az A.-ban kétféle
anyag van: törmelékanyag, mely az eredeti al
katrész, azaz a vlzlerakta iszapnak megkeménye
dett ásványtömege, — kvarc, földpát, kaolinszerü
szilikát, csillám és kloritlemezkék, — és mikro
kristályos anyag (mikrolitok), mely metamorf
képződmény, — az eredeti palásság síkjával pár
huzamosan elhelyezkedett sárgásbarna rutil tücskók (az ú. n. agyagpala tücskék), turmalin oszlopocskák, amflbol, augit és több csillámféle ásvány.
B kétféle alapanyagon kivül gyakori a különféle
zárvány: pirit, kvarc ós sok kövület. Kemény
sége külömböző; a lágyfajtától kezdve van olyan
is, mely az üveget is karcolja. A palásság nyomás
eredménye és gyakran nem egyezik meg a rétegkéssel. Az agyagpalák a régibb geológiai korsza
kokban (szilur, devon) találhatók legtömegesebben.
Igen sokfélét szoktak megkülömböztetni, részint
egyes tulajdonságok, részint egyes ritkább ásvány
alkatrészek szerint, részint előfordulási helyük,
vagy kövületük szerint. Nevezetesebbek: fedőpala, mely igen jól hasítható vékony lemezekre,
szürke, fekete vagy vörös ; igen alkalmas házak
fedésére, de e célra nem szabad sok meszet és
piritet tartalmaznia, mert az előbbit a víz kilú
gozza, az utóbbitól pedig rozsdafoltokat kap;
hazánkban Pozsony mellett a Mária-völgyben fej
tenek liaszkorut; Angliából valók a legjobbak;
táblapala (grafolit), mely széntartalomtól sötét
fekete s Írásra alkalmas; vesszőspala, két irány
ban hasadván, palavesszők készítésére használják;
rajzoló pala v. fekete kréta, igen lágy, sok szer
ves anyagot tartalmaz, rajzolásra használható;
csiszoló pala, mely nagy kvarc- v. gránittartal
mánál fogva kemény, csiszolókövek előállítására
szolgál.
Agyagszegély (bányamíveiés). Néha agyaggal,
néha az ér töltelékének porhanyó morzsalékaival
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kitöltött hasadék, amely az ér és mellékkőzete
között fekszik és az ér és a mellókközet között a
határoló lapot képezi.
Agyagtalaj, 1. Talaj.
Agyagtapasz. Lakóházak, gazdasági épületek,
stb. padlástalaját készítik belőle s arra szolgál,
hogy a legfelső emeletet tűzbiztossá tegye s a
külső hideg v. meleg ellen is védelmet nyújtson.
A közönséges agyagból készült nem túlnedves A.-t
közvetetlenül a gerendázatra terítik szét kb. 10 cm.
vastagságban. Tartósságát hozzákevert marha
vérrel, még gyakrabban pelyvával és kellő sulykolással emelik.
Agyagtok (ném. Kapseln, Kasetten). Tűzálló,
ehamotte-agyagból készített, rendszerint henger
alakú edények, melyekbe helyezik égetéskor a
finomabb agyagárukat (porcellán, kőedény), hogy
a füst és a hamu káros befolyásától megvédjék.
A kőedény gyárakban használt tokot belül mázolni
is szokták, mert különben a likacsos tok felszívja
az ólommázt és fénytelenné teszi a kőedényt.
Agyagtörőgép Hengermüvek, melyekkel a
nyers agyagot a könnyebb beáztatás céljából össze
zúzzák.
Agyagvasérc (ásv.), a sziderit (1. o.) egy válto
zata, mely agyagos és márgás kőzetekben konkréciók alakjában fordul elő. Iszapos talajban fakadó
vastartalmú forrásokból keletkezett.
Agyar, a disznók, különösen pedig a vaddisznók
állkapcsaiból kiálló szemfogak. Áz alsó állkapocs
A.-ai sokkal hosszabbak, mint a felsők, kard
formán hátrafelé íveltek és igen élesek. A felső
állkapcsi A.-ak kifelé állanak és fölfelé görbül
tek; az alsókhoz való folytonos súrlódás miatt
rendesen nagyon kopottak. Különben A.-nak ne
vezik általában a fogsorból kiemelkedő szem
fogakat. A.-a van pl. a kutyának, macskának.
Ritkább esetben,, a metszőfogak is kinőnek A.-rá,
pl. az elefánté. Ősi szokás volt az A.-akat vadásztrófeákként vagy cieomakónt hordani. A neolit
korszakból számos oly A.-at találtak, amelyek
vékony lemezekre hasítva, meg voltak csiszolva;
ezeket átfúrták és összefűzve a mell díszítésére
használták. Akadnak ugyanabból a korszakból
oly A.-ak is, amelyeket hosszában hasítottak,
megcsiszoltak ós késpengeként használtak. A.-ak
szolgáltak végül sisakdlszül is, miként az
Iliászból, valamint a mykenei korú emlékekből
kitűnik.
Agyaras. így nevezik a vadászok a vaddisznót
agyara után.
Agyarcsigák (állat), 1. Scaphopoda.
Ágyas, egyházi v. polgári házasságon kivül
férfival feleségmódra együttélő nő. A viszony:
ágyasság (1. o.), vadházasság, konkubinátus.
Ágyás, a halastavaknál az olyan mestersé
gesen készített sekély helyek, melyek vizi nö
vényzettel belepve, alkalmasak a halak ívására.
Különösen az olyan tavakban szükségesek A.-ok,
amelyekben fogas süllőt tenyésztenek. Az Á. há
romféle, ú. m.: 1. párkányos Á., mely a tó szélén
készül, vagy úgy, hogy a meredek partu tószélet
leássák, v. a tófenék szólébe földet hordanak, hogy
a part széle sekéllyé váljék; az Á.-t karókkal meg
kell erősíteni, hogy a víz le ne hordja s fenekét
gyeppel ki kell rakni; — 2. pados Á., minden
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oldalról szabadon áll a tóban, s a tóba hordott agya
gos föld felhordásából gátezerüen készül; ezeket
is meg kell erősíteni karókkal s be kell gyepesí
teni ; — 3. soros Á., mely épp olyan, mint a pados
A., ettől csak abban különbözik, hogy sorokra van
osztva egyes átvágásokkal. — A kertészetben a.
m. ágy (1. o.).
Ágyasság (concubinatus), két különnemű sze
mélynek házasságon kivül való nemi egyesülése.
A római jog az Á.-ot nem tiltotta, sőt az Á.-i vi
szonyból származott gyermekeknek (liberi naturales) több tekintetben előnyösebb helyzetet biz
tosított, mint a házasságon kívül nemzett többi
gyermekeknek (liberi spurü vagy quaesiti),
amennyiben az előbbieknek atyjokkal szemben
tartási, sőt feltételes öröklési igényük volt, mig
az utóbbiakat mindez csak anyj okkal szemben
illette meg. A keresztény egyházi törvényhozás
ban is csak X. Leó pápa mondotta ki az Á.-nak
tilalmát úgy az egyháziakra, mint a világiakra
nézve. Régebben világi törvények is büntetés
terhe mellett tiltották az Á.-ot (német birodalmi
1530. és 1577. évi Polizeiordnung). Az újabb tör
vények szerint az Á.-i viszonyban való együttélést
nem lehet büntetni, ha csak vm. más büntetendő
cselekmény esete (házasságtörés, vérfertőzés, megfertőztetés) nem forog fenn, de a jog általában csak
a jó erkölcsökbe ütközőnek tekinti sárra bíróság
előtt érvényesíthető keresetet alapítani nem en
ged. V. ö. Westermarck, Gesehichte der menschlichen Bhe, és Vámbéry Rusztem, A házasság
védelme a büntetőjogban.
Ágyazás, az ágy megvetése. Átvitt értelemben:
1. Á. a kertészetben: virág-, vetemény- és
gornbaágyak készítése és a többnyire magról kelt
növények elültetése ily ágyakba, 1. Hidegágy és
Melegágy.
2. Á. a •mezőgazdaságban: a gabonakévék ki
teregetése a szérűn nyomtatás céljából, 1. Nyom
tatás.
3. A. az építkezéseknél: a gerendák végeinek
(különösen a fagerendáknál)afalW>*3
-t^scsz^:
ban való elhelye- ^ ^ ^ ^
.Ss^öSst
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nak, szóles, bekátrányozott pallóvégre fektetik, úgy hogy hátul,
oldalvást és fölül a gerenda ne érintkezzék a
fallal, hanem kis levegőréteggel legyen körülvéve
(1. az ábrát).
4. Á. a vasútépítésnél: a /vasúti felépítmény a
sínekből, az aljakból és az Á.-ból áll, amelybe az
aljak fektetve vannak. Az Á. anyaga mellékvona
lakon homokos kavics, bánya- v. folyamkavics,
fővonalakon pedig rostált kavics, többnyire pedig
zúzott kavics. Az Á. feladata, hogy a vasúti járó
művek kerekeinek terhét, amely a sinek és
aljak által reá átvitetik, lehetőleg rugalmasan oly
nagy területre ossza szét, hogy a töltések, ül. be
vágások anyaga a nyomásnak ellen tudjon állani.
Az altalaj összenyomódása folytán idővel mégis
lesüppedő aljakat az ágyazatból kiemelik, az
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ágyazatot az aljak alatt csákányokkal tömörítik,
aláverik. A nedvességet jól elvezető ágyazat az
aljak tartósságát növeli és megakadályozza a
fagykúpok előállását. Az Á. vastagsága az aljak
alatt legalább 15—20 cm., szélessége pedig 60—70
cm.-rel nagyobb a keresztaljak (talpfák) hosszánál.
Az Á. felső szélessége hazai másodrangú vasútainkon 2'80, elsőrangú vasútainkon 310 m., első
rangú fővasútainkon pedig 3-40 m. Pontosabb vo
nalakon tartósabb Á.-t készítenek két rétegből és
pedig egy alsó, mintegy 15 cm. vastag kőrétegből
és egy felső, legalább 10 cm. vastag kavicsréteg
ből. Agyagos anyagú töltéseken célszerű az alsó
réteget homokból készíteni. A víz levezetésére az
Á. alsó síkjának 1:30 hajlást adnak. Általános a
törekvés az Á. anyagának javítására és vastagsá
gának növelésére.
5. Á. a hajóépítésnél: A.-nak nevezik a sólyán
az építésben vagy javításban levő hajónak nyug
helyét, amelyre a hajótest egész súlyával neheze
dik. Az Á. két erős szántalpból (sólya-talp) és erre
•erősített tuskó, deszka és más fadarabokból áll,
melyek úgy vannak egymáshoz illesztve, hogy az
egésznek alakja, formája a hajóaltest alakjához
hasonló. A hajótest ezáltal egyformán nehezedik a
szántalpakra és így kereszt- és hosszösszekötteté
seiben nem lesz megerőltetve.
6. Á. a katonaságnál: szilárd alap,amelyre nehéz
tárgyak (zsilipek, csurgók, gépek, ágyuk stb.) állít
tatna^ fel. A tüzérek azokat az alapokat nevezik
Á.-nak v. ágyazatnak, amelyeket a várvívó s a
kazamatákon kívül működő várágyúk számára
készítenek. Vannak kövezett és fából készített
Á.-ok. A kövezett Á. többnyire martlövegek szá
mára betonból készül; e lövegek függőlegesen
álló tengelyei szintén betonba vannak befalazva.
A közönséges Á.-t rendszerint fából készítik.
7. Általában A., midőn egy kisebbméretü anyag
egy nagyobbméretü idegen anyagba mesterséges
v. természetes, többnyire szilárd elhelyezést nyer.
(A gyöngy be van ágyazva a kagylóban, a drágakő
egy bizonyos kőzetbe, emléktábla a falba stb.)
Agybántalmak, 1. Agyvelőbetegségek.
Ágybavizelés (lat. enuresis inf'antum), a gyer
mekkorban, ritkán a meglett korban előforduló
önkéntelen bevizelés, többnyire éjjel, alvás köz
ben (e. nodurna). Önálló megbetegedésnek tekin
tendő, máskülönben rendszerint egészségesek a
gyermekek, néha idegesek, öröklésileg terheltek.
Magyarázatát valószínűleg a hólyagzáróizom cse
kély tónusában leli, amely a hólyag összehúzó iz
mának a vizeletre gyakorolt nyomása ellenében
nem fejthet ki elég erőt. Az Á. ellen a gyermek
edzése megkísérelendő, délután és este az ivást
meg kell szorítani, a lábakat alvásnál kissé föl
polcoljuk. A hólyag villamozása, a húgycső tágí
tása is használ néha. Gyakran pedig a hipnózis.
Ágybér, 1. Párbér.
Agybetegségek, 1. Agyvelöbetegségek.
Agyburkok, 1. Agyvelőburkok.
Agyburoksérv, 1. Agysérv.
Agydaganitok, 1. Agyvelődaganatok.
Ágyék (regio lumbalis), a bordák és a medence
csont között lévő, a hasnak megfelelő háti részlet,
yázát az Á.-csigolyákkópezik (1. Gerincoszlop). Az
Á. közepén egy behúzódás látszik, melynek két
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oldalán a hátizmok hasai jól kiemelkednek. Ke
resztcsonti részén egy behúzódás, a Michaelis-féle
ronibus van, melynek alakjából a medence formá
jára és hajlására következtethetünk. Szép termetű
egyéneknél a csipőtarójpknak megfelelően is van
nak behúzódások. Az Á. belső felületén vannak
elhelyezve a vesék, a hasi aorta, az alsó törzs
vivőere, itt tapad a, bólfodor; az A.-i gerincvelői
idegek képezik az Á.-fonatot (1. Idegrendszer).
A.-nak az állatoknál a hát mögött és a far előtt
fekvő testrészt nevezzük, amelynek alapját az
Á.-csigolyák vetik meg. A test első részét an
nak hátsó részével köti össze. Az Á.-csigolyák
nincsenek bordák által alátámasztva, mint a hát
csigolyák, s ezért az Á. akkor jól alakult és akkor
erős, ha rövid, széles és egyenes, vagyis jól zárt.
Hibás a hosszú, keskeny, úgynevezett kigyó-Á.,
vagy az olyan, amely az egyenes ,vonaltól akár
lefelé, akár felfelé hajlik. Hosszú Á. alatt nagy,
beesett horpasz van. Az Á.-táji hús adja a vese
pecsenyét.
Ágyeke, 1. Eke.
Ágyékkergeség, az állatorvostanban az az
alakja a kergesógnek (1. o.), melyben a Goenurushólyagíéreg a gerinc-csatorna ágyék- vagy hátrészében fejlődve, összenyomja a gerincvelő szom
szédos részét. Az összenyomás folytán különböző
kiterjedésű érzési és mozgási zavarok keletkez
nek. Legszembetűnőbb, hogy a beteg állat járása
közben testének hátulsó része ingadozik és hátulsó
lábait széjjelterpesztve ós vontatva viszi előre.
Leginkább juhokon, ritkábban szarvasmarhákon
észlelhető és a gerincvelő más természetű összenyomatása (daganat, gyuladás) esetén keletkező
megbetegedésektől alig különböztethető meg. Ha
juhnyájban kergeséggel egyidőben fordul elő ilyen
betegség, akkor az hólyagférges eredetére vall.
Orvosolni csak a hólyagféreg eltávolításával le
hetne, ami a gyakorlatban alig vihető ki.
Ágyéktáji fájdalom, 1. Lumbago.
Agy-gerincvelői folyadék (liquor cerebrospinalis), savós folyadék, amely az agyvelő és gerinc
velő belső üregeit tölti ki, továbbá azokat a héza
gokat, amelyek az agyvelőburkok között marad
nak vissza. Mennyisége 60—200 gr. között inga
dozik. Vízfej üségnél több literre megszaporodhatik.
Agyguta, hibás kifejezés, 1. Gutaütés.
Agygyomrok, 1. Agyvelőüregek.
Agyhártya, 1. Agyvelőburkok.
Agyhártyagyulladás (gör. meningitis). A lágy
agyvelőburkok (1. o.) gyuladása. Helyesen leptomeningitisröl kellene szólanunk.ellentétben a kemény
agyvelőburkok gyuladásával, a pachymeningitisszel. Három alakját különböztetjük meg, 1. a genyes, 2. a tuberculosus meningitist, 3. a járványos
cerebrospinalis meningitist, a nyakszirtmere
vedést.
A genyes A. (meningitis purulenta) az esetek leg
nagyobb részében más megbetegedéshez csatlako
zik, leggyakrabban a genyes középfülgyuladás ve
szedelmes komplikációja. A genyokozó baktériu
mok vagy a dobüreg vékony falán vagy az ideg
hüvelyek mentén jutnak be a koponyaürbe.Máskor
a fejbőr v. a koponya nyilt sebein keresztül vezet
a fertőzés útja, ismét máskor az orrüreg genyedéseinek a következménye. Vannak esetek, ami-
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dőn a genyes A. általános fertőzésekhez csatla
kozik, mint pl. a himlőhöz, a skarlatinához, a
tífuszhoz v. szepszishez, máskor a mellhártyagyuladásgenyje, a tüdőgyuladásos góc, a fekélyes
szivburokgyuladás a hely, ahonnan abaktériumok
a vérpályán keresztül az agy hártyárajutnak. Nem
egyféle baeillus okozza, de igen sokféle. A tünetei
különbözők aszerint, vájjon valamely súlyos be
tegséggel kapcsolatosan fejlődik-e, vagy látszólag
egészséges egyént támad meg, akinek pl. csak
fülfolyása van vagy pedig genyedő sebe a hom
lokán. Az előbbi esetben a tünetei annyira elmosódottak, hogy csak a boncolás deríti fel az A.-t.
Más a kép akkor, ha addig egészséges vagy csak
könnyebben beteg egyént támad meg. A hőmér
séklet hirtelen igen magasra szökik (39—40°), a
pulzus igen szapora 130—150 percenkónt. Az ön
tudat csakhamar megzavarodik. A beteg bár aluszékony, de álma felületes, minduntalan felriad,
össze-vissza kiabál, majd ismét elszunnyad, hogy
nemsokára megint felijedjen. Alvás közben, külö
nösen a gyermekek, fogaikat csikorgatják, szopó
v. rágó mozgásokat végeznek. A nyelv lepedékes.
A betegek sokat hánynak, igen erős főfájásról
panaszkodnak, különösen igen fájdalmas a fej
érintése és kopogtatása, minden zörej fokozza a
kinzó főfájást. Tarkómerevség lehet, de ez nem
oly gyakori, mint a másik két A.-féleségnél. Sok
szor mindjárt a bántalom kezdetén, de többnyire
inkább a további folyamán rángó görcsök állanak
be, amelyek v. az egész testre kiterjednek vagy
féloldaliak, sőt sokszor csak egyes végtagokra
vagy egyes izomcsoportokra szorítkoznak. Külö
nösen a csecsemőkorban igen gyakoriak e görcsök
és igen sűrűn ismétlődnek alig pár percnyi nyugal
mat hagyva a súlyos betegnek. A görcsök meg
szűntével egyes végtagok bénultak lehetnek. Más
kor az agy velőidegek is bevonatnak a folyamatba,
amire a kancsalság, a papillák szűk, tág v. egyen
lőtlen volta utal. Majd az eszmélet lassan-lassan
elhomályosul, az öntudatlan beteg ujjával az orrát
piszkálja, a testén vagy a takarón babrál, a láz
mind magasabbra száll, az érverés gyengül és
néhány nap — 17 2 hét — alatt elpusztul a beteg.
Igen ritka esetben, a tünetek mindinkább enyhül
nek. Az eszmélet lassan-lassan visszatér (8—10 nap
alatt), de a főfájás még soká megmarad, a beteg
meggyógyul, de súlyos defektusok maradnak viszsza (bénulások, vakság, süketség, butaság stb.)
A gümős A. többnyire részjelensége a hirtelen
kifejiődött miliaris tuberkulózisnak. A szervezet
valamely részén lévő gümős gócból (rendesen elsajtosodott hörgő körüli mirigyből) nagyszámú
gümőbacillus tör bele valamely vérérbe és el
árasztja az egész szervezetet, mindenütt apró,
tüszúrásnyi gümőket okozva. Az agyhártyán az
agyalapon, a nagy vérerek mentén fejlődnek a
güniők, majd kocsonyás izzadmány, az agygyomrocsokban pedig savó halmozódik fel (heveny víz
fejűség). Lefolyásában három szakot különböztet
hetünk meg. Az első szak az előkészítő szak. A
gyermek kedvetlen lesz, igen ingerlékeny, étvágy
talan, a sötét, hely eket keresi fel, sokat ásítozik,
aluszókony. Álma nyugtalan, sokszor élesen fel
sikolt, fogait csikorgatja. Pár nap múlva szédü
lésről és kínzó főfájásról panaszkodik. E szak
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1—2 hétig tart. A második szak az izgalmi szak,
úgyszólván mindég hányással kezdődik. B szak
ban rendkívül érzékeny a beteg, lárma, napfény
rendkívül nyugtalanítja, főfájása igen erős és
kínzó és ezért minduntalan a fejéhez kap. Makacs
székrekedése van rendesen, hasmenése igen rit
kán. A székrekedés dacára a has behúzódott, csó
nakalakú. A tekintet merev, a szarúhártya bágyadt
fényű, majd az öntudat zavarodni kezd, a beteg
csendesen delirál. A pulzus ritka, percenként
60—80, rendetlen, a hőmérsék csak kissé maga
sabb 37"2—37'9°. Az arcszín változó, a bőrön ujjnyomásra piros foltok keletkeznek (táches cerebrales). A lélegzés gyér, szabálytalan. A tarkó me
rev, ha a beteget felültetjük, térdeit behajlítja
(Eernig-tünet). E második szak 6—10 napig tart.
A harmadik szak a bénulási szak. Az érzékeny
ség megszűnik, a gyermek közömbös a fény, a
lárma, az érintéssel szemben. A pulzus rendkívül
szapora 150—200, a lélegzés kihagyó. A pupillák
kitágulnak, az izmok bénultak, majd görcsök kez
dődnek és csakhamar elpusztul a beteg. A gümősA. feltétlenül halálos.
A járványos agy-gerinchártyagyuladást a meningococcus okozza. A fertőzés útja a garatmandolán v. az orr nyálkahártyáján keresztül vezet.
Rendesen nem a beteg fertőzi az egészségeseket,
hanem a beteg ápolója, hozzátartozói, akikre a be
teg reá lehel, akik őt csókolják. Ily egyének orrvá
ladéka tele van meningococcusokkal, dacára, hogy
teljesen egészségesek, legfeljebb náthásak. Tü
netei : A betegség kitörése előtt 1—2 nappal már
kedvetlen a beteg, kissé lázas. Feltűnő az izmok
rendkívüli érzékenysége, a legkisebb szorítás is
igen fájdalmas. Majd hány a beteg és csakhamar
ágyba kerül. Erős főfájása van. Igen jellemző a
nagyfokú tarkómerevség. Erősen hátra, fejjel
oldalt fekszik a beteg és a germeét oly mereven
tartja, hogy a nyakszirt alá helyezett kezünkkel,
mint egy darab fát, felállíthatjuk a beteget (opisthotonus). A láz igen makacs és magas 395— 41, a
pulzus szapora. 1 héttől 4—6 hétig változatlan az
állapot, majd szüDik a tarkómerevség, csökken a
láz és a beteg lassan meggyógyul. Sokszor teljes
a gyógyulás, máskor súlyos defektusok maradnak
vissza. De a halál a betegség bármely napján bekövetkezhetik.
A differenciális diagnózist a legbiztosabban a
lumbálpunkcióval tehetjük meg. Kis operatív
eljárás. Vékonycsöves tűt beleszúrunk a III. és
IV. ágyékcsigolya között az agyburok alatti űrbe
és a csövön lebocsátjuk az izzadmányt. A genyes
A.-nál az izzadmány genyes, a gümősnól kristály
tiszta, de a benne képződő fonálban kimutatható
a Koch-féle baeillus, a járványos A.-nál az izzad
mány tejszerű v. véres és tele van az üledéke
meningococcusokkal.
Gyógyításról csak a genyes és a járványos
A.-nál lehet szó. A legajánlatosabb a szisztémás
lumbálpunkció. Evvel lebocsátjuk az izzadmányt
és helyébe a gerinccsatornába gyógyszert fecs
kendezhetünk; a legajánlatosabb a colloidális
ezüst, az elektrargol. A járványos A.-nál befecs
kendezhetünk Plexner-fóie szórumot. Belsőleg
adjunk Natr. jodicumot. Naponta 35° fürdő 20—25
percig. A fejre jeges borogatás. A gümős A.-nál
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szó sem lehet kezelésről, legfeljebb enyhítésről.
Itt is javít mulólag a lumbálpunkció. Azonfelül
ácsunk belsőleg brómot, morfint.
Állatorvostani szempontból 1. Agyvelőburokgyuladás.
Agyhártyaöblök a. m. agyhártya szinusok(l. o.).
Agyhártyasarlók, a keményagy buroknak ki
álló páratlan lemezei, amelyek a koponya üregébe
függélyesen nyi! irányban belenyúlnak. (Nyílazaz sagittalis irány vagy slk alatt az anatómiában
azt a síkot értjük, amely az egész emberi testet kö
zepén elülről hátrafelé két szimmetriás félre osztja.)
A nagyobbik sarló (nagyagysarló, falx cerebri)
a homloktól a nyakszirtig megy a két félteke kö
zött, a kisebbik sarló (kisagysarló, falx cerebelli)
az előbbitől lefelé a kisagyvelő féltekéi között
halad. A felső nagy- és az alsó kissarló szélesebb
végével ér össze a nyakszirtcsont belső gumójá
nál ; az érintkezési vonaltól jobbra és balra a sar
lókkal keresztet alkotva fekszenek a keményburok
vízszintes lemezei, kifeszítve a nyakszirtcsont ós
a sziklacsont szabad éle között. Lejtős sátorként
fedik be a kisagyvelőt: ez az ú. n. agyhártyasátor
(tentorium) vagy kisagysátor (tentorium cere
belli). A sátor fölött fekszenek a féltekék occipitalis karélyai. L. Agy velőburkok.
Agyhártyasátor (tentorium) vagy kisagysátor
(tentorium cerebelli), 1. Agyhártyasarlók.
Agyhártya-szinusok vagy agyhártyaöblök. A
keményagyvelőburok bizonyos vonalak mentén
két lemezre oszlik, kerek v. háromoldalú csator
nákat alkotva; a csatornák találkozási helyén sza
bálytalan öblös üregek keletkeznek. Mindezeket
vénás vér tölti ki s ezért mondjuk gyűjtőeres szinusoknak — öblöknek. Pontosabbak: a sarló men
tén futó 2 hosszanti öböl, a sátor mentén futó 2
harántöböl és a szigmaöblök. B tág öblök a nyak
fő gyüjtőerén, a véna jugularis int.-án keresztül
egyenesen alig 30 cm.-es úton a szívbe viszik a
vért. B tágas agyhártyaöblök teltsége okozza cse
csemőnél a hártyás koponyatető (feje lágya) ki
emelkedését pl. köhögési roham alatt; felnőttnél
a koponyaüregben a nyomás — az agyvelő-komprosszió — növekedését. Középfülgennyedések
maguk után vonhatják esetleg a fontos szinusok
egy részének súlyos megbetegedését, amelyek
csupán a koponya kellő helyén való felvésésóvel
gyógyíthatók. L. AgyveWmrkok és Középfülgyuladás.
Agyhomok, 1. Agyvelőhomok.
Agyidegek, 1. Agyvelőidegek.
Agyidócz, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban,
(1900) 338 tót lak.-al; u. p. Udva, u. t. Homonna.
Agyi poloska, 1. Poloska.
Agykeményedés, 1. Agyvelőkeményedés.
Agykéreg, 1. Agyvelőféltekék.
Agykéreggyuladás, 1. Agyvelögyuladás.
Agykoponya. A koponya két részből áll: az
agyvelőt tartalmazó agykoponyából és az érzék
szerveket magába záró arckoponyából (1. o ).
Agykoponyaszögek (anguli cranio eerebrales),
az agy- és arckoponya határán mérhető elhaj
lások. L. Koponyamérés.
Agykoponyatan, koponyatan, kraniológia. 1.
Az embertannak a koponya leírására vonatkozó
része. Daubenton, Blumenbach, Sömmering, Cam-
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per és mások úttörő munkái után megalapította
Retzius Anders. Jeles fejlesztői Broea, Huxley, Virchow, Kollmann, Lenhossék, Török Aurél, Ranke,
Klaatsch, Sergi és Wilser. A tanulmányozásnak
amódszere akranioszkópia(1. o.): a koponya szem
lélete és a kraniometria (1. o.): a koponyának
mérésekkel való vizsgálata. Az első módszer meg
adja a leíró (descriptiv) adatokat, a második a
mérési (kraniometriai) adatokat. Mindezeket az
embertan megfelelő adataival összevetik és az
emberfajták jellemzésére használják. Az ember
fajták csoportosítását a rendszerben v. a felosztás
ban találjuk meg. V. ö.: Froriep, Charakteristik
des Kopfskelettes (1845). Ranke J., Der Mensch,
(Leipz. 1894). — 2. A szó elavult értelemben Gall
«frenológiáját» (1. o.) jelenti.
Agyköpenyeg (palíium), 1. Agyvelő.
Agylágyulás, 1. Agyvelölágyulás.
Agylla, város, 1. Caere.
Agyműködés, 1. Idegrendszer.
Agynyomás, 1. Agyvelönyomús.
Agyonbeszélés, 1. Obstrukció.
Ágyrajáró, olyan személy, akinek magának
állandó lakóhelye nincs ós másoknál bérel nyugvó
helyet. Leginkább nagy városokban van elterjedve.
A müveit államokban különféle rendeletekkel
igyekeznek az ágyrajárásból eredő veszélyeket
(erkölcstelenség, ragályozás stb.) elhárítani. Ná
lunk a tiszti orvosok kötelessége az ágyrajárást
közegészségügyi szempontból ellenőrizni.
Agyrázkódás, 1. Agyvelőrázkódás.
Agyrendszer, hibás kifejezés, 1. Agyvelő.
Agyrion (Agyrum), város, 1. Ágira.
Agyrták, a görögöknél kolduló jósok v. olyan
emberek, akik idegen istenségek kultuszára gyűj
töttek pénzt. Leghirhedtebbek voltak a metragyrták, Kybele fanatikus papjai, akik mint a keleti
dervisek táncolva és ordítva járták be az istennő
képével a vidéket.
Agysarlók, 1. Agy hártyasarlók.
Agysérv (lat. hernia cerebri, gör. enkephalokele), az agyvelőnek v. az agyburkoknak kitolulásaa koponya rendellenes nyílásain keresztül,
melyek többnyire varratok helyén keletkeznek.
Aszerint, hogy csak az agyvelő, v. a burkok is ki
nyomulnak, megkülönböztetjük az agyvelösérvet
(enkephalokele), az agyburoksérvet (méningokele)
s ezek kombinációját az agyvelő-agyburoksérvet
(meningo-enkephalokele), gyakran a kitoluló agy
burkok a bőr alatt folyadékkal telt tömlőt képez
nek, ezt agyvízsérvnek (hydrenkephalokele) ne
vezzük. Az A.-ek leggyakoriabbak a nyakszirten
az öreglik felett s az orrgyökön, de előfordulnak,
bár jóval ritkábban, a koponya alapján a varratok
hiányai helyén is. Sokszor évekig tünetek nélkül
állanak fenn, máskor súlyos tüneteket: főfájást,
eszméletlenséget, görcsöket, epilepsziát, idióciát
okoznak. Az A. mint kisebb-nagyobb, kocsányosán
v. széles alapon ülő daganat jelentkezik, mely
visszanyomható a koponyába, amiközben agynyo
mási tünetek jelentkeznek. Az A. pulzál (lüktet)
s a lélegző mozgásokkal együtt is kitér, alapján a
koponyahiány széleit ki lehet tapintani. Az A.
gyógyítása a sérv operálása s a sórvkaput alkotó
koponyacsonthiány elzárása.
Agysorvadás, 1. Agyvelősorvadás.
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Ágyszántás, 1. Szántás.
Agyszélütés, agyszélhűdés, hibás kifejezés, 1.
Gutaütés.
Agytályog, 1. Agyvelőtályog.
Agytan, 1. Agykoponyatan.
Agytekervény, 1. Agyvelőféltekék.
Ágytól és asztaltól való elválás a házassági
törvény (1894. XXXI. t.-c. 104—107. §) értelmé
ben a házassági viszonynak időleges felfüggesz
tése a kötelék épségben tartása mellett. A.-t csak
olyan okból lehet kérni, mely miatt a házasság
felbontható lenne. Személyi joghatása az, hogy
a házastársak az elválás tartama alatt nincsenek
együttélésre kötelezve, míg vagyonjogilag a há
zasság felbontásáéval azonos. Az elválasztott
felek a házassági életközösséget közös egyetér
téssel bármikor visszaállíthatják, s ha ezt a váló
perben eljáró bíróságnak bejelentették: a beje
lentés időpontjától kezdve az Á. jogkövetkezmé
nyei megszűnnek. AzÁ.-t kimondó ítélet jogerőre
emelkedésétől számított két év elteltével bárme
lyikházastárs a perbírósághoz intézett kérvényben
kérheti az ágytól és asztaltól elválasztó ítéletnek
felbontó Ítéletté való átváltoztatását. A bíróság
az esetben a felek meghallgatása után, de peres
eljárás nélkül hozza meg az átváltoztató Ítéletet.
L. Polgári házasság.
Ágytoll, 1. Toll.
Ágytolltisztítógép, 1. Tolltisztítógép.
Ágytörő (tájszólás), a szülők és rokonok első
látogatása férjhez ment leányuknál, 1. Kárlátó.
Agytörzs v. törzsvelő (truncus cerebri), 1. Agy
velő.
Ágyú (lat. canna és ol. cannone a. m. cső),
«ágy»-ra, azaz állványra (talp) fektetve alkal
mazott tüzérségi lövőfegyver, melynek csöve
18—35-ször oly hosszú, mint csövének átmérője
(a mozsarak csöve csak 3—4-szer, a tarackok
(haubicok) csöve pedig 6—8-szor oly hosszú, mint
a cső átmérője). L. Löveg.
Ágyúállás, az a hely, melyen az ágyú lövés
alkalmával áll. A tábori ágyúk v. a puszta földön
v. külön e célra készített, rendesen a földbe mé
lyített ágyúállásokban állanak. A nehezebb tá
bori, ostrom- és várágyúkat mindig ú. n. ágyaza
tokra (1. Ágyazás) állítják. Várakban és hadi
hajókon forgó tornyokban s kazamatákban helye
zik el az ágyukat; 1. Várharc és Páncélhajók.
Ágyúbronz, 1. Bronz.
Ágyúdereglye (néni. Kanonenschaluppe, ol.
harca di canoni, ang. gun-shalop), a régi időben
partvédelemre használt nagyobb méretű csónak,
mely evezőkkel, sőt árboccal és vitorlával is el volt
látva. Hadi felszerelése a kézi fegyvereken kivül
1—2 ágyúból állott.
Ágyú-eskü, a tüzérségnél az újoncok az ágyúra
esküdnek, úgy mint a többi fegyvernemnél a zász
lóra, 1. Zászló-eskü.
Ágyúlém, az az anyag, melyből ágyút öntenek,
acél vagy bizonyos összetételű s minőségű bronz
(ágyúbronz); 1. Bronz.
Ágyúmérték (Kaliber), 1. Lövegmérték és Ka
liber.
Ágyúmester (nem. Geschützmeister, ol. capo
d'artigleria, ang. gunner), a hadihajókon a legidősb tüzérségi kiképzésű altiszt. Az k. különben

—

Ágyúsánc

minősítés is, amennyiben — legalább az osztrák
magyar hadi tengerészetben — minden olyan, a
negyedmesternél magasabb rendfokozatban levő
tüzéraltiszt, ki az Á.-i tanfolyamot sikerrel vé
gezte, Á.-nek kineveztetik.
Ágyúmozdony (ném. Protze), az ágyúnak első
részét képező, lekapcsolható kétkerekű járómű,
melynek főalkotórésze a tenge
lyen nyugvó és
ülésül is szolgáló
fekete vasbádog
szekrény (1. az
ábrát). Ez belül
rekeszekre van
osztva s megha
tározott számú
(nálunk a tábori
ágyúnál 24 srap
Ágyúmozdony.
nel és 9 gránát, a
tábori taracknál 12 srapn. és 9 gránát) lövésre szol
gáló, faládikákba csomagolt töltéseket tartalmaz.
A minden ágyúhoz tartozó üteglőszerkoesi (1. o.)
előrésze teljesen azonos az ágyúmozdonnyal.
Ágyúnaszád (ném. Kanonenboot, ol. Gannoniera, ang. gun boát), a korvétánál kisebb, régi
fajta, ágyúval felszerelt hadihajó. Jelenleg csak
oly államok haditengerészetében fordulnak elő,
melyek — különösen gyarmataikban — sekély
parti vizekkel, sekély folyamtorkolatokkal bír
nak, melyeknek felügyeletére, védelmére e naszá
dok igen alkalmasok. így a dán, német, holland,
orosz, román, amerikai stb. tengerészetekben elő
fordulnak, az osztrák-magyarban már nem.
Ágyúöntöde oly katonai v. magánintézet,
amelyben ágyúgyártással foglalkoznak. Jelenleg
már nem annyira az öntés mint inkább az ágyú
anyag kidolgozása az ágyúgyártás legfőbb és
gyakran titkosan kezelt eljárási módja. Á.-k ós
gyárak vannak nálunk: a bécsi Arzenálban, Neuberg-Máriacellen, Pilsenben (Skoda) és úgy hírlik,
hogy a honvéd tüzérség felállításával kapcsolato
san legközelebb Bpesten is akarnak egyet felállí
tani ; Németországban: Spandauban, Ingolstadtban, Bssenben (a Krupp-féle), a Magdeburg mel
letti Buckauban (Gruzon-telep) és Düsseldrofban
(Bhrhardt);
Franciaországban: Bourges-ban,
Ruelle-ben, Parisban (Cail), Creusot-ban (Schneider), Havre-ban és St. Chamondban; Angliában :
Woolwich-ban, Blswickben Newcastle mellett
(Armstrong-Whitworth), Vavasseurben, Vickersben és Londonban (Sons és Maxim); Olaszoi szag
ban: Torinóban, Genovában s Nápolyban. Spanyol
országban: Trubiában és Sevillában; Oroszor
szágban : St. Pétervárott és a hozzá közel fekvő
Alexandrovszkban, Permben és egy állami Á. Vladivosztokban. A régi magyar A.-kre vonatko
zólag v. ö. a Századok 1872. és 1873. évfolyamait.
Hires ágyúöntő volt Gábor Áron (1. o.).
Ágyúpark, 1. Ágyútelep.
Ágyúpor, 1. Lőpor.
Ágyúrakodó, nagyobb pályaudvarokon külön
rakodó hely, a tüzérségi felszerelések, ágyúk, lo
vak számára. L. még Csapatszállttás.
Ágyúsánc, ágyúknak s az ezekhez tartozó tüzé
reknek az ellenség lőhatása és megrohanása ellen
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való oltalmazására készített ideiglenes (tábori) v.
állandó erődítések; 1. Erődítés.
Ágyútalp (ném. Lafette, ív. affut), az a talap
zat, melyre az ágyúcsövet fektetik és amelyen az
irányításra szükséges szerkezeteket is alkalmaz
zák. L. Lövegtalp.
Ágyútartozék, az ágyú töltéséhez, a célzáshoz
és lövéshez szükséges eszközök; ilyenek: a törlő,
mellyel a csövet tisztítják, a töltő, mellyel a töl
tést a csőbe tolják, az irányító, s a fokbeosztás
sal ellátott quadrans v. csöves libella, mely lát
hatatlan célpontnál a cső magassági beállítására
szolgál; továbbá egy a srapnell gyújtójának a robhanási pontra való igazításához szükséges kulcs,
a gyújtózsinór, néhány ládika, melyekben a löve
dékeket hordják az ágyúhoz, egy tarisznya, s kü
lönféle apróbb szerszám (tű, csavarhúzó stb.). A
modern ágyúfelszerelés egyik legfontosabb tarto
zéka az irányító készülék (1. o.).
Ágyútelep. Aránylag csekély kiterjedésű felü
leten mozdonyaikkal és lőszerkocsijaikkal felállí
tott ágyúk A.-ket képeznek. 1848 —9-ben az ágyú
sáncot is Á.-nek nevezték.
Ágyútöltelék, Shakespeare IV. Henrik c. drá
májában Falstaff mondása: Food for powder (lő
pornak való eleség) után általánossá vált s érték
telen katonákra használt kifejezés.
Ágyúüteg, battéria, 4, 6 v, 8 ágyú összefogla
lása egy rendelkezési egységgé, az ú. n. alosz
tállyá (1. o.).
Agyüregek, 1. Agyvelőüregek.
Agyvelő (encephalon, helyesebben enkephalon,
gör., a. m. ami a koponyában benn van).
1. Az emberi agyvelő (1. a két képmellékle
tet) Az emberi test legvédettebb üregében, ame
lyet egyrészről a koponyacsontok, másrészről a
csigolyák rendszere alkot, került elhelyezésre
középidegrendszerünk lágy, könnyen sérülő velő
tömege. Középidegrendszerünk — amely szék
helye összes érzéseinknek, minden tapasztalatunk
nak, minden lelkesedésünknek, minden mozgá
sunknak, szóval minden, de minden működésünk
nek — szubtilis, szinte misztikus, sok szempontból
rejtélyes berendezésű velőanyagból épült fel. (L.
Idegrendszer.) Közép-idegrendszer nélkül az em
beri test, sőt a magasabbrendü állatok egész
sora — működés nélkül való élettelen tömeg.
Különféle szervekből felépített bonyolult szerve
zetünk kifogástalan harmóniás együttműködése,
a testünket körülvevő külső világhoz való bámu
latos alkalmazkodása, minden testi ügyességünk,
szeszélyünk, szenvedélyünk, szerelmünk és lelki
működéseinknek szinte a végtelenbe nyúló válto
zatos sorozata e lágy velő anyaghoz — szorosan
annak belső berendezéséhez kötött valami.
Középidegrendszerünknek az a része, amelyet a
•csigolyák alkotta gerinccsatorna véd: a gerinc
velő, amelynek a tokja a koponyaüreg: az A.
Idegrendszerünknek kitűnően védett, állandó há
zat ad a kemény koponya- és csigolyacsontokból
felépített üregrendszer, amelybe csak itt-ott lehet
hegyes, vékony eszközökkel becsúszni ós esetleg
az értékes velőanyagot megsérteni.
A gerincvelő (medulla spinalis) alig fél méter
hosszú — átlag férfiaknál 45 cm., nőknél 43 cm.
— kisujjnyi vastagságú görbe pálcához hasonlít
Bírni Nagy Lexikona. I. Itöi.
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(1. Gerincvelő), míg a koponyába zárt A. (enkefalon) kb. másfélkilós — férfiaknál középszám
mal 1400, nőknél 1300 g. — velótömegből áll.
Részletesen 1. Agyvelősúly.
Az emberi A. 16—17 cm. hosszú, 14 cm. szóles
és 12 cm. magas, nőknél valamivel kisebb. Vala
mivel nehezebb a víznél, fajsúlya 1040. Víztar
talma 79°/0- A koponya űrtartalma és az A. tér
fogata között a különbség kb. 200 cm. A differen
ciát az A.-burkok (1. o.), a burkok közé eső héza
gokat ós részeket az agygerincvelői folyadék (1. o.),
a keményburok kettévált lemezei között keletkező
csatornákat, az agyhártyaszinusokat (1. o.) vénás
vér tölti be. Hármas burokba beágyazva, folyadékpárnákkal gondosan körülkerítve helyezkedik el
az A. a kemény, csontos koponyaüregben. Ezek, fő
kép a folyadék védi minden ütközéstől, zúzódástól.
Ha pl. borjúA.-t üvegbe teszünk, amelyet ide-oda
rázunk, a velő összetörik, zúzódik; de ha az üve
get folyadékkal töltjük meg színig ós úgy moz
gatjuk, a velő sértetlen marad.
A közel másfélkilós (1400-1300 g.) A.-n meg
különböztetjük :
1. a két hatalmas féltekéből — hemiszférákból —
álló nagy A.-t (cerébrum); fejlődéstani meg
jelölés szerint a pálliumot, azaz az A.-köpönyeget;
2. a két féltekét összekötő résztől a gerincvelőbe
folytatódó relatív keskeny agytörzset (truncus
cerebri), helyesebben törzsvelőt, amelynek
részei ismét:
a) a féltekéket kapcsoló összekötővelő (közti
A., dienenkefalon, talamenkefalon),
b) középvelö (mesenkefalon, az egész A. leg
keskenyebb része, máskép isthmus cerebri),
c) híd (pons Varoli),
d) nyúlivelö (medulla oblongata), amely egye
nesen a gerincvelőbe folytatódik ;
3. a törzsvelő mögé és a féltekék alá esik a kisA. (cerébellum).
Mindeme részek közötta legmagasabbrendűmű
ködéseket a két félteke végzi. Középidegrendszer
nélkül — amint mondottuk — élettelen tömeg az
emberi test: féltekék nélkül megvan a szervek
harmóniás együttműködése, de minden legkisebb
szellemi megnyilatkozás, öntudat nélkül. A test,
mint valami beállított gép vagy felhúzott óra jár,
dolgozik tudat és belátás nélkül (teljesen ezt iga
zolják azok az operált állatok, kutya, galamb
stb., amelyeknek a féltekéit kivették).
Idegrendszerünk — bár sem anatomiailag, sem
fiziológiailag éles határt nem vonhatunk — ket
tős feladatot végez:
1. harmóniába hozza egyes szerveink működését
egymással és a külső világgal — lehetővé teszi a bo
nyolult magasabb élő állati szervezetek gépszerű
életét. Ezt elvégzik a féltekéktől lefelé eső ré
szek;
2. magasabb ú. n. szellemi, lelki, pszihikus mű
ködéseket végez, tudatos érzések útján nyert ta
pasztalatok és akaratos cselekvések révén — ezek
nek egyedüli faktora a két félteke — különösen
a felületét alkotó alig 21/í mm.-es szürke kéreg
(cortex).
Az A.-féltekék (1. o.) szimmetriásan helye
ződnek el a nagysarlótól (1. Agyhártyasarlók)
13
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jobbra-balra. Azt a hasadékot, amely elválasztja a szerepel e földön, az az emberi A.-féltekék
féltekéket, köpenyJiasadéknak nevezték el, ide működésének eredménye. A féltekéket borító pár
nyílik be a keményburkok nagysarlója. A féltekék mm.-es szürke kéreg, ezredmm.-es részekből
felülete nem sima, rajta különböző mélységű be összefont sejtrendszerei, amelyeknek szövevé
vágásokat találunk, ezek az árkok, hasadékok, nyébe a sok ezerszeresen nagyító mikroszkópon
barázdák (1. Agy velő-féltekék). A bevágások kö át csak széttépett részletekben tekinthetünk bele,
zött visszamaradó kiemelkedések az A.-tekervé- őrzik az emberi alkotások keletkezésének titkát.
nyek (gyrusok). A féltekék töltik ki a koponya A bonyolult működéshez képest az itt elmondott
üreg legnagyobb, egész felső részét. Elülső csúcsa anatómiai részletek csak külsőségek.
(pólus frontalis) a homloknál, hátsó csúcsa (pólus
A féltekék belsejében találjuk az oldalsó A.occipitális) a nyakszirtnél van; alsó csúcsa (pólus üregeket (1. Agyvelőüregek). A féltekék alsó
temporalis) a belső fúl fölé esik. Egy-egy félteke középső részében hatalmas szürke tömböket talá
ovális dinnye J/4 cikkelyéhez hasonló. A félteké lunk — ezek a törzsducok (három van: nucleus
ket karélyokra (lobus) osztjuk. Egy-egy félteke lentiformis, nucl. caudatus v. corpus striatum és
6 karélyból áll: elöl van 1. a homlokkarély (lobus thalamus, latótelep). A látótelep már az összekötőfrontalis), amelynek alsó felszínén találjuk a velő oldalait teszi ki; közé esik a Ill-ik A.-üreg.
szaglóideg részeit, hátul 2. a nyakszirtkarély (l.
Az összekötövelő részei a III-ik A.-üreg körül :
occipitális) a kettő közé esik a koponyatető alatt a két thalamus (látótelep), abból kiinduló két
3. a fal- v. tetökarély (l.parietalis), alsó részét al látótractus és ideg s azok kereszteződése (chiasma),
kotja 4. a halántékkarély (l. temporalis). A fél felül az agyfóvenyes toboz (corpus pineale), alul
tekék oldalsó felszínén a tető- és halántékkarély az emlőtestek (corpora mammillaria), szürke
közé esik — azokat elválasztja egymástól — a domb (tubercinereum), tölcsér (infundibulum) ésnagyagyvelő legmélyebb bevágása, a Sylvius-árok turhamirigy (glandula pituitaria v. hypophysis
(fossa Sylvii), ennek mentén fut az a verőér, amely cerebri) találhatók.
nek ágai szoktak gutaütésnél megrepedni. Ha ez
A középvelőn (mesenkefalon) halad át a Sylviusároknak egymásra fekvő oldalait széttoljuk, az zsilip (1. Agyvelőüregek), felső részét a négyes
árok fenekén megtaláljuk az ötödik karélyt, ez 5. halom (corpora quadrigeumia) a térdes testekkel
a szigetkarély (lobus centralis, insula Beilii) 3—4 (corpus geniculatum lat. és med.) alkotja, alsó
cm. hosszú háromszögletű elsülyesztett karé- része az A.-sisakból (tegmentum) és A.-talpaklyocska, amelyet a Sylvius-árok oldalai egészen ból (pespedunculi) áll. Ebből a részből indul ki a
eltakarnak. Az egymás mellett fekvő féltekéket a III-ik és IV-ikpár A.-ideg (1. o.).
nagysarló alatt erős fehérvelőréteg, a corpus calA közép velő után következik a híd- és nyúltvelő.
losum, kérges test köti össze. A féltekék belső felü E kettőnek felső felülete rombusalakú terület
letének a kérgestest körül fekvő területe alkotja6. a (fossa rhomboidea), e terület alatt fekszenek az
a sarlókarélyt (l.falciformis). Ha a féltekéket víz V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XH-ik A.szintesen ketté szeljük, akkor látjuk, hogy legna ideg-párok magvai (nucleus), amelyekből a felso
gyobb tömege fehérvelőböl áll, csak a felületét rolt fontos idegek kiindulnak. A fossa rhomboidea
alkotja szürke velő. A szürke kéreg (cortex) kb fölött találjuk a velölemezes sátrat (velummedul2 5 mm. vastag. A szürke kéreg annyi ráncot vet, lare) a kisagyvelövel. A fossa rhomboidea és a
ahány gyrus és barázda van a féltekén. Minél te velőlemezes sátor alkotta üreg a IV A.-gyomor.
kervényesebb az A., annál nagyobb területű a rán A nyúltvelő alsó felszínén a hídtól lefelé nevezete*
cokba szedett szürke kéreg, amelynek egyes terü részek a pyramisok és olivák.
letei a kéregmezők. Beszélünk látó, lwdló, moz
A kisagyvelő két féltekéből és egy középrészből,
gató kéregmezokról stb. A látókéregmező az occi féregből (vermis) áll. A féltekéket az anatómia
pitális karélyban van, itt van összes látásérzéseink sok karélyra osztja be. A féreg keresztmetszete
nek és az abból képződött látástapasztalatainknak faraj zolatőt mutat és ezt nevezték valaha életfának
raktára; ezzel látunk, ha ez a cortex-terület el (arbor vitae). A kisagy velőt a törzsvelővel mind
pusztul, vakság a következménye. így vagyunk két oldalon a fossa rhomboidea tompa szögleteinél
a többi kéregmezővel. (L. részletesen a kéregme 3—3 kar köti össze és pedig elöl a két kötökar a
zőket Idegrendszer és Lokalizáció cimszók alatt.) középvelővel, hátul a két kötélkar a nyúltvelővel,
Idegrendszerünknek legmagasabb fejlettségű, középen a két hidkar a híddal köti össze.
legbonyolódottabb, legértékesebb része a szürke
2. Antropológiai szempontból. Az állatok
kéreg, s bár az utolsó évtizedek kutatásai sok min agyának a tömege, a faj legszűkebb határai között
dent kiderítettek működéséről, ezek még csak az állandó viszonyban van a test tömegével. A bálna
általános keretek elmosódott kontúrjai. Nem oly (4700 g.Balaenoptera musculus,relativ súlyai :39),
egyszerű dolgokról van itt szó, mint első pillanatra delfin, sok majom agyának a súlya, testéhez viszo
látszik. Ha bejárjuk az egész világot s megnézzük nyítva nagyobb, mint az emberé. Az egér agya
mindazt a nagyot ós szépet, rosszat és rútat, aránylag több mint az elefánté. Az emlősöknél
amit az ember alkotott; ha végig futjuk az ember fejlettebb agyuak az éneklő madarak, bár agyuk
kultúrtörténetét és látjuk, hogy a primitív állati felszíne simább. Az emberszabású majmok közt
életből hová emelkedett a civilizált ember; ha simább agya csak a gibbonnak van. A gorilláé,
végig lapozzuk a multat, nemzetek évezredes küz az orángé az emberének alapidomait híven mu
delmeit; csodáljuk a jelent a tudomány nagy al tatja. A csimpánzé annyira tekervényes, hogy a
kotásaiban ós sejteni véljük eljövendő századok busman agyánál tökéletesebbnek látszik. Ezek
haladását: akkor jusson eszünkbe, hogy mindaz, agya hosszúkás. Vizsgálatukkal és az emberével
mi az östermészeten kívül, mint emberi alkotás \ való összehasonlítással Bischoff, Broca. Ecker,.
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5Va hónapos magzat agyveleje oldalról.
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Giacomini, Pansch, lurner, Waldeyer, Leuret
és Gratiolet foglalkozott. A csecsemő fejlődő agya
szintén hosszúkás. A közös alapidomok kialaku
lása után, születésekor bár domborzatos és teker
vényesen redős, a csimpánzénál még nem fejlet
tebb. Fejlődését Kis, Tiedemann és Mihálkovich
kisérte figyelemmel. Az ember agya életkorának
deléig fejlődik, aztán hanyatlik. Felszínén az ár
kok, gurdélyok és redők vonulatai olyan változato
sak, mint az arcon az arcvonások. Vázlatuk ál
landó, hanem a rajz minden agyon más és más.
Tömege a termet arányaival itt is viszonyban van.
Magas, erős termet agya súlyosabb, mint a kis
termeté. Súlya 1830 g.-tól 800-ig is változik, min
den rendellenesség elárulása nélkül. Fejlettsége
még a nem, a-kortól és az életkörülményektől függ.
A férfi agya 30—40 év, a nőé 25—30 év között a
legfejlettebb. Ebben a korban a férfi agya 1400, a
nőé 1250 g. középértékben. A nő termete a férfié
hez 927:100, agya 909 :100 arányban áll. A
gyermek agyának a súlya a test súlyához 1:18nak, a csimpánzé 1: 25-nek felel meg. A megnőtt
csimpánznál 1: 70—80; izmos férfinál 1:35—42
ez az arány. Fejlett agya mély értelem, alkotó ké
pesség, tudás és akarat forrása, anélkül, hogy sú
lya vagy redógazdagsága és a szellemi kiválóság
között felismerhető kapcsolat volna. L. Agyvelősúty. Lángész és hülye egyaránt bírhat nagy A.vel. Az idióták rendesen kisagyuak. Ilyen férfi
és nő agyának a súlya 1188 és 1057 g. (Crockley
S. Clapliam sz.). A lipótmezei tébolydában 1907.
élt egy 39 cm. kerületű koponyás (103-5 cm. ma
gas, 10 éves) hülye fiú. Agyának a súlya annyi
lehetett, mint egy felnőtt gorilláé, 4—500 g. (Test
súlya 16 kg. volt). A kisagyú emberek arca és
agyveleje majomvonásokat árul el. Feltűnő az,
hogy a nyakszirti karély rövid, a kis agyat esetenkint nem is borítja, valamint a határozottabb,
bemélyedt majombarázda. Az életkörülmények
rendes kihatásának felderítése végett Matkgka
235 agyat mért meg. Egyetemi képzettségű, ér
telmi pályán működők agyát középsúlyban 1500,
kishivatalnokok, zenószek,néptanitok agyát 1450—
70, önálló munkásokét 1436, nem önálló iparo
sokét és más munkásokét 1410 g.-nak találta. A
nemzeteket tekintve, az átlag felületesen így adó
dott : Angol 1417, francia 1384, német 1382 és
1392, magyar (Laufenauer és Weisbach szerint)
1375 g. a férfinál, 1260,1210,1244 ós 1209, végre
1245 g. a nőnél. A négernél 1500—974 és 1232—
907 g. súlyt mértek. Az agy működése nem a
súlytól, redőzettől, hanem inkább szürke állomá
nya terjedelmétől függ. Baillanger szerint kb.
1700 cm2 az ember agyának a felülete (a házi
nyúlé 24 cm2). Az agy három működési főterületében (karólyában) éreznek, az érzetet és ezek em
lékeit egymással a fonalak útján egymással össze
köttetésben és társító kapcsolatban tartják a szürke
állomány idegsejtjei. L. Idegrendszer. Gall költői
agytana, Turner, Ecker, Broca tárgyilagos tanul
mányai után tért hódit az a felfogás, hogy az agy
különös tehetségei és a szellemi működések a
szürke agykéreg bizonyos területén az idegsej
tek életfunkciói. L. Lokalizáció. Broca 1861 (Sur
le siége de la faculté du language articulé) az agy
balfelónek alapján felfedezte a beszélőképesség
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központi területét, mely a majomnál és a szüle
tett siketnémánál csenevész és amelynek sérülése
némulással jár. Az operáló kés, a kísérlet és a vé
letlen a reflex, valamint a tudatos mozdulatoknak,
az érzésnek, megfigyelésnek, emlékezésnek sok
központját, összekötő és asszociáló idegfonalát is
merte meg, és a vizsgálódás ebben az irányban
kutat továbbra is. Kiváló munkát végzett Flechsig (Gehirn u. Seele, Leipz. 1894), Goltz, Fritsch,
Hitzig, Wundt, Meynert, Exner, Horsley, Edgrem, Larionoff és LenJiossék stb. a sok búvár
között. Kitűnt, hogy az agy kisebb-nagyobb részei
aránytalanul fejlődhetnek. A honiloki karély a
nyakszirtivel szemben is túlsúlyra vergődhetik és
megfordítva, ami érdekes, mert Möbius (Über die
Anlage zur Mathematik, Leipz. 1907; Kunst u.
Künstler, u. o. 1901) a számtani gondolkodás, a
kombinatív tehetség mezejét a homlok, a festők,
szobrászok, anatómusok alakérzését a nyakszirt
karélyában keresi. Sok zseniális ember agya a
részleges túlfejlődés mellett betegségek nyomát
is mutatja : gyuladásnak, valamely idegbajnak,
gyenge vízfejűségnek, stb. A lángész az őrültség
határán lehet. Ezen esetekben sokszor a betegség
bántó magaérzése volt a nagyratörekvós rugója.
Az agy gépezet, amelyet sok külső és belső inger
indít mozgásra. Tökéletes géppé a tetemesen
sok érzóstfelvevő központ és az ezek között levő
számtalan összekötő és társító kapcsolat sejtjei és
fonalai teszik; mind olyan feltételek, amelyek ma
gukban is változók lehetnek és az agyat egyen
kint fölötte változóvá tehetik. V. ö.: Giacomi C,
Sul cervello di unChimpansé (Torino 1889); Wal
deyer W., Das Gibbonhirn, 1891; Kerfoot-Shute,
The antropology of the Brain (Washington 1893);
L. még Idegrendszer működése.
3. Az állatok ag-yveleje. Legtökéletesebben
szervezett agyveleje az embernek van; az ember
hez közelálló emberszabású majmoknak sincsen
oly jól szervezett agyvelejük. Az alaptervben azon
ban bámulatos a megegyezés az ember és az ál
latok agyveleje között. Az összes gerinces állatok
agyvelejét, beleértve az emberét is, végeredmény
ben öt, egymásután következő A.-hólyagra ve
zethetjük vissza. Ezek: 1. nagy-, 2. közti-, 3. kö
zép-, 4. kis- és 5. utóagyhólyag. Ez öt agyhólyag falai a különböző állatoknál változatos, de
az egyes állatcsoportokra jellemző módon meg
vastagodnak, kizacskósodnak stb., így jön létre
azután az a nagy változatosság, melyet a gerin
ces állatok agyvelején észlelhetünk.
Az utó-A. v. nyúltvelő sok tekintetben meg
tartja a gerincvelőhöz való hasonlóságát. Belőle
ered és benne végződik az idegek legnagyobb ré
sze s ebben rejlik legnagyobb jelentősége. Az
élet megmaradására talán ez a legfontosabb A.rószlet. Az alsóbbrendű gerinces állatoknak többi
A.-részleteit egészen kivághatjuk, sőt gerincvele
jüket is eltávolíthatjuk, ha nyúltvelejtik megma
rad, bár hűdött állapotban, élve maradnak.
A kis-A. fejlettsége nem attól függ, hogy az
állat alacsony v. magasabb rendű-e, hanem attól,
hogy milyen az életmódja. A jól úszó nagy ha
laknak (cápák, ráják), tok-féléknek és csontos
halaknak óriási kisagyvelejük van, ellenben a
kótóltüeké és gyíkoké aránylag kicsiny. A hüllők
18*
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sorában a vízben élőknek kisagyveleje kétszer karoly, mely minden gerinces állatnál megvan,
nagyobb a szárazföldiekénél. Az iszapban élő ha a nyalt-, kis- és közép-A.-höz hasonlóan, az összes
laké igen kicsiny. A madarak és az emlősök kis gerinces állatokon kevés lényeges eltérést mu
agyveleje a két oldalsó részen kívül még egy tat. Annál változóbb az agyköpeny kifejlődése.
összekötő páratlan részből áll. Utóbbi kis-A.-i A békáknál a nagy-A. csak a közti A.-vel, a ha
rósz sehol sem oly hatalmas, mint a jól úszó ál laknál, hüllőknél és a madaraknál azonfelül a
latok agyvelejón. A kis-A. működése az egyen közép-A.-vel s csak az emlősöknél lép végül a
súlyozással ós az izomműködéssel kapcsolatos. gerincvelővel is összeköttetésbe. A nagy A.-nek
A közép-A. az összes A.-részek között a leg- hatása tehát az A. többi részeire a különböző
egyformább szerkezetű. Az alsóbbrendű gerinces állatcsoportoknál igen különböző.
állatokban (halak, kétéltűek, hüllők, madarak) és
A fokozatos fejlődés elvének gyönyörű példá
magasabbrendüek embrióiban ez az A.-rész a leg- ját látjuk az agyköpeny kialakulásánál. A törzs
hatalmasabban fejlett. Megjegyzésre méltó, hogy fejlődós során a legkisebb kezdetből látjuk ezt a
egészen az em
hatalmas közlős állatokig, a
pontosító szer
közóp-A. a leg
vet kiformálód
nagyobb és legni, mely az em
bonyolódottabb
berben olyan
alkotású A.-rész.
nagy arányokat
Megsebzésekor
ölt, hogy a többi
feltűnő mozgás
agyrész csak
beli és egyéb műnem eltűnik mel
ködésbeli zava
lette. A csontos
rokkeletkeznek.
és zománcos ha
A közti agy
laknál még csak
velő oldalfalai
vékony hámré
nak megvastateg jelzi ahelyét,
godása által ke
a kétéltüeknél
letkeznek a látó
már idegrostok
telepek (thalakalösszekapcso
nms). Alsó és ol
lódó idegsejtek
dalsó részének
ből áll, végül a
kizaeskósodásáhüllőktől kezdve
ból származnak
világosan elkü
aszemhólyagok,
lönül a többi
melyekből a ge
agyrétegtől ós a
rinces állatok
madarak, főké
szemének idegpen pedig az em
hártyájaés látó
lősök osztályá
idege fejlődik.
ban nagy ará
Palának hasol
nyokban fejlő
dalán ugyandik tovább s ez
csakkizacskósozel kapcsolato
dás révén az
san az idegsej
agyfüggelék
tekből és ideg
(hypophysis),
rostokból álló
hátoldalán pe
agyköpeny, az
Gerinces
áMatoh
agyveleje
hátoldalról
nézve-.
A
cápa,
B
csontoshal,
G
két
dig a toboztest éltű (béka), D httllö (gyík), E madár (galamb), F és S emlősállat ú. n. agykéreg
(corpus pineale) (házinyúl és kutya) agyveleje. 1 szaglókarély. A sráfozás magyarázata: nagyobbodása
fejlődik. Utóbbi Megszakított sráfozás = •nagyagyvelő; keresztezett sráfozás — köztiagyvelS; és tökéletesedé
= kösépagyvelff; pontozott rész = kisagyvelff; haránt
alkotja az ú. n. hosszanti irányú sráfozás
se folyamán
irányú sráfozás — nyúltveló'
pineális ós apajegyre nagyobb
rietális szervet, mely mint egykori páratlan «f ej- mértékben lép összeköttetésbe az A. többi ré
tetői szem» maradványa, az ingolánál (Petro- szeivel. Az alsóbbrendű gerinceseknél, pl. a
myzon) és a gyíkoknál jól van kifejlődve, ellen béka-féléknél még annyira laza az összekötte
ben a többi gerinces állatoknál csak csökevényes tés, hogy ha nagy agyvelejüket eltávolítjuk,
állapotban van meg; a madaraknál és emlősök teljesen úgy viselkednek, mint az ép állatok. Az
nél teljesen eltűnt. A közti A. működéséről még agykéreg nagyobb mértékű fejlődésével azonban
vajmi keveset tudunk.
az A. többi részeivel való kapcsolat is mindin
A nagy-A.-hólyag alsó, vagyis hasoldala meg kább bensőbbé válik s ennek révén működése is
vastagszik és a törzsgangliont alkotja, elülső ré mindegyre nagyobb fontosságot nyer. Az emlős
sze pedig kizacskósodik s a fejlődés nagyon ko állatokon tett kísérletek szerint az agykéreg az
rai szakán elkülönül a nagy-A.-töl; utóbbi alkotja asszociatív emlékezőtehetség szerve, vagyis az ú.
a szaglókarélyt. A nagy A.-nek a törzsganglion n. szellemi működések alapja.
és szaglókarélyon kívüli részét agyköpeny-nék
Hogy az állatok agykérge mennyire közpon
(pallium) nevezzük. A törzsganglion ós a szagló- tosítja a szervek működésót, kitűnik azokból az
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újabb kísérletekből, melyeket különböző állato
kon végeztek. A kísérletek annak a megállapítá
sara vezettek, hogy az agykéreg bizonyos részei
nek elektromos ingerlésére a test ellenkező olda
lán mindig egészen szorosan meghatározott izom
csoportok mozgása következik be. Pontosan meg
lehet állapítani azokat az agykéreg-helyeket, me
lyeknek ingerlésére pl. a száj, az elülső és há
tulsó végtagok, a fark stb. mozgása áll elő, egy
úttal pedig az is kiderült, hogy az egyes izom
csoportoknak megfelelő agyterületek nincsenek
ugyan egymástól élesen elkülönítve, de határaik
mégis annyival élesebben tűnnek elő, minél ma
gasabb szervezetű az illető állat. Minél nagyobb
szervezettségű tehát valamely állat, annál inkább
részletekre terjedő az agykéregben a helyhez kö
töttség.
Régebben úgy gondolták, minél súlyosabb és
tekervényesebb az agykéreg, annál értelmesebb
az illotö állat; ma a búvárok azt is tekintetbe
veszik ugyan, de első sorban az agykéreg szövet
tani szervezettségére vannak tekintettel. Nem az
A. súlya, tekervényeinek száma, hanem idegsejt
jeinek és asszociációs idegrostjainak száma és
elkülönülése, szóval szövettani szervezettsége
határozza meg az állat értelmi fokát.
Agyvelőalap (agyvelöbázis), az agyvelő alsó
felszíne, amellyel a koponyacsontokon fekszik,
1. Agyvelő.
Agyvelőanatómia, 1. Agyvelő.
Agyvelő-anémia (gör.), 1. Agyvelő-szegényvérüség.
Agyvelő-anesztézia, 1. Anesztézia.
Agyvelőárok (fossa), 1. Agyvelö-féltekék.
Agyvelőbarázda (sulcus), 1. Agyvelö-féltekék.
Agyvelőbetegségek, lehetnek magának az agy
velőnek megbetegedései, v. pedig szomszédos ré
szek betegségeitől eredő bántalmak. Ide számít
tatnak az agyvelőnek, az agyvelő burkainak,
ereinek betegségei, valamint az agy-gerincvelői
folyadék megszaporodása. Az A.-ben kétféle tünet
csoportot kell megkülönböztetnünk, ú. n. általá
nos tünetek, amelyek az agyvelőnek, mint egész
nek visszahatásaként értelmezendők, ilyen a szé
dülés, kábultság, főfájás, görcsök, ritka érverés,
hányás, ájulás; másodszor ú. n. góctünetek, ame
lyek a bántalom helyétől függnek, ilyenek a bénu
lások, a beszédzavar, látási zavarok, érzési zava
rok. Megkülönböztetünk még izgalmi tüneteket,
ha fokozott működést látunk, pl. görcsök, általá
nos nyugtalanság és gátlást tüneteket, ha csök
kent a működés, pl. mozdulatlanság, szellemi kö
töttség, lehangoltság, izombénulások. Az izgalmi
és gátlási tünetek váltakozhatnak. A tünetekből
nem állapítható meg mindig a megfelelő agy velőbeli elváltozás. Az A.-hez tartoznak az elmebajok
is. Az egyes betegségeket 1. illető elnevezésük
alatt.
A háziállatokban is gyakran fordulnak elő bizo
nyos A., melyek azonban az ember agy velőbántalmaitól úgy oktani, mint kórtani tekintetben többókevésbbé különböznek. Az egyes betegségeket 1.
az illető címszó alatt.
Agyvelő-bövérüség (hyperaemia cerebri), az
agyvelő ereinek túlságos vérteltsége; két okból
származhatik: l.vértódulásból(congestio), midőn
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activ hyperaemiáról szólunk (1. Vértódulás.), 2.
pangásból (stasis), midőn passiv hyperaemiának
mondjuk. Utóbbi gyakoribb, a betegek arca szilva
kék színű, a gyüjtőerek megduzzadnak, fejfájás,
szédülés jelentkezik. Oka lehet tüdőtágulás, szív
baj v. a nagy nyaki gyűjtőereket szorító daganat.
Orvoslása az alapbántalom szerint változó.
A háziállatokban is előfordul ugyan az A., fel
ismerhető jelekben azonban aligha nyilvánul; a
neki felrótt múlékony izgatottsági tünetek bizo
nyára már gyuladásos agyvelőbántalmak folyo
mányai. Hasonlót mondhatni az agyvelő szegényvérűségének legtöbb esetéről, noha az hirtelen
beállása esetén mindenesetre már okozhat többé
kevésbbé feltűnő bódulatot, sőt ájulást is, mely
utóbbinak megszüntetésére a bőr izgatása dörzsö
léssel, ecet v. ammóniák beleheltetése, továbbá
idegizgató szereknek bőr alá fecskendezóse al
kalmas.
Agy velőburkok, agyvelöhártyák, agyhártyák
(meninx görögül bőr, sokszor többesben használ
ják : meninges), azok a hártyás szövetek, amelyek
épúgy az agyvelőt, mint a gerincvelőt borítják.
Mindakettőt mindenütt három hártya takarja:
legbelül a lágy burok (pia mater, meninx vasculosa), vékony, szakadókony erekben gazdag
hártya, amely szorosan rátapad az agyvelő külső
felszínére. Ezt kívülről takarja a pókhálóburok
(savós burok, arachnoidea (1. o.), meninx serosa),
átlátszó, finom hártya erek nélkül. Bizonyos te
rületeken a lágy burokkal szorosan összenő,
másutt folyadékkal telt üregek maradnak a kettő
között. A legkülsőbb takaró a keményburo (dura
mater, meninx fibrosa), rostos, fehér, durva
hártya, sok helyen erősen összenőtt a koponya
csontokkal, tulajdonkóp a csonthártyának felel
meg. A kemény burok teljesen zárt tömlőt alkot
az agyvelő és gerincvelő körül s hüvelyszerű foly
tatásokat küld a kilépő idegekre. A kemény és
pókhálóburok között mindenütt folyadékkal telt
hézag marad vissza (cavum subdurale). A kemény
agyburoknak a koponyaüregbe belenyúló lemezei
az agysarlók és agyhártyasátor, (1. Agyhártya
sarlók) lemezei között vannak az agyhártyaszinusok (1. o.). Amint látjuk, az agyvelő és gerinc
velő, vagyis középidegrendszerünk hármas hár
tyába van gondosan beburkolva, a hártyák között
maradó hézagrendszert az agygerincvelői folya
dék (1. o.) (liquor cerebrospinalis) tölti ki. B hár
tyák és folyadékrétegek, mint rugalmas puha
párnák védik a kemény, csontos tokba elhelyezett
lágy, törékeny velörendszerünket. Minden ugrás
nál, esésnél, zökkenésnél a csontos koponyatokkal
és kemény gerincoszloppal való ütközést ezek
teszik ártalmatlanná. Igen durva és hirtelen ütés
kell a koponyára ahhoz, hogy akkorát zökkenjen
hártyákba és folyadékpárnákba burkolt agy velőnk,
hogy az ütéssel szemközt eső oldalon odacsapód
jék a kemény csonthoz és agyvelőzúzódás (1. Agy
velősérülés) jöjjön létre. Súlyos betegség az agyv
hártyák gyuladása (1. Agyhártyagyuladás).
Agyvelöburokgyuladás, 1. Agyhártyagyuladás. — Az A. az agyvelő gyuladása mellett a
háziállatok leggyakoribb hevenyes agyvelőbántalma. A szórványos hevenyes A. a koponya falá
nak átható sebzéséihez, a szomszédságban (a ko-
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ponyacsontokban, különösen a sziklacsontban, a kintetében nagyon különbözőek. A koponyacson
fej üregeiben) végbemenő gyuladásokhoz csatla- tokból kiinduló daganatok leggyakrabban szarkó
kozhatik, máskor pedig a testnek távolabbi szer mák, a keményburok daganatai közül leggyako
veiből elsodort baktériumok megakadása a burkok ribb a pszammóma (1. o.) és a szarkóma, az utóbbi
vérereiben szolgáltat reá okot. Végül, de jobbára rendszerint nagyon vérdús, rohamosan nő, kiirtás
csak a lovaknál, mint önálló bántalom is előfor után gyorsan kiújul. A lágyburkok daganatai
dul fertőzés következtében, mi mellett azonban a endotheliömák (1. o.), nagyobb gümős csomók és
megerőltetés, a hosszas vasúti szállítás, a fülledt bujakóros gummák szoktak lenni. Az agyvelő da
levegőjű istállóban való tartózkodás, mint hajla ganatai közül a glióma a leggyakoribb, vagyis az
mosító okok, szintén jelentékeny szerepet játsza a daganat, mely az idegrendszer támasztó szöve
nak. A járványos agy- és gerincvelőburokgyula- téből, a gMából indul ki, de előfordulnak az agy
dás (tarkómerevség, nyakszirtmerevedés) az ösz- velő állományában elsődleges és másodlagos
szes háziállatoknál, de leggyakrabban szintén a szarkómák is; a rák mint másodlagos daganat
lovaknál fordul elő és fertőzésből ered, elterjedé fordul elő. Az A. tüneteit okozhatják férgek is,
sére azonban a talajviszonyok is bírnak befolyás így az agyvelőbe ágyazott borsóka (cysticercus)
sal. Mint a betegség okozóját eddig egy strepto- s az echinococcus (1. o.). Végül a koponya alap
coccus-fajt és a Fránkel-féle diplococcus-t találták. járól kiinduló daganatokat s az agyalapi idegek
Viszonya az ember hasonnevű betegségéhez még ből fejlődő daganatokat is az A. közé kell sorolni,
nincs tisztázva; némely szerzők szerint a két be mert ezek is nyomást gyakorolnak az agyvelőre
tegség oktani tekintetben rokon volna és ezt a s ezáltal szintén az A.-ra utaló tünetekkel járnak.
nézetet támogatják azok a tapasztalatok, melyek Hasonló tüneteket okoznak az agyalapi erek
szerint a betegség itt-ott ugyanabban az időben aneurysmái is. Igen ritkák az ér-, a zsírszövet
emberek és állatok között egyaránt szedi áldo daganatok s az ú. n. Margaritómák (1. o.).
zatait. Ellentétben azonban az emberi nyakszirt
Az A. általános ós helybeli tüneteket okoznak.
merevedéssel, az állatoknál, különösen a lovaknál, Az általános tüneteket a fokozott agynyomás
az agy- és gerincvelő burkainak gyuladásos el idézi elő, ilyenek a korán jelentkező állandó v.
változásai nagyon kevéssé szembeszökők. A be időről-időre súlyosbodó főfájás és szédülés, há
tegség tünetei, mint általában a hevenyes agy- nyás, az érverés lassúbbodása, görcsök s a látó
velőbántalmak esetén, időközönkint előálló izga idegfőnek az a jellegző elváltozása, melyet pan
tottság, melyet súlyos bódulat vált fel, vagy az gásos papillának (1. o.) nevezünk, az utóbbi a látás
utóbbi nem ritkán kezdettől fogva egymagában gyengülésével jár, súlyosabb esetekben elbutulás
észlelhető. Gyakori kísérője a nyakszirtmereve is bekövetkezhetik. Ez általános tüneteken kívül
dés, továbbá nyelési zavarok, esetleg ferde szem az agydaganat a helyzetének megfelelő helybeli
állás, rángások a fej ós a nyak izmaiban; ezekhez vagy góctüneteket is okoz s ebből állapitható meg
az agy- és a gerincvelő burkainak együttes meg az elhelyezkedése is. így pl. a mellső és hátsó
betegedése esetén, még a törzs ós a nyak bőrének központi tekervényben fejlődő daganat görcsöket,
túlérzékenysége, a reflexingerlékenység erős fo illetőleg féloldali bénulást okoz, a nyakszirti ka
kozódása, a nyak elferdülése vagy a kereszttájék roly daganatai látási zavarokat eredményeznek,
gyöngesége szokott társulni. Láz nem mindig ész a beszéd központját elfoglaló daganat beszédzava
lelhető. Az esetek túlnyomó részében a betegség rokat okoz. Az agyvelőalap daganatai az agy
halálos és az életben maradt állatokban is gyako velőidegekre is nyomást gyakorolnak s azok mű
riak az utóbántalmak (butacsira, megvakulás, ke- ködését is megsemmisítik, így pl. a látóideg ré
resztgyöngeség), noha azok kivételesen néhány széről jelentkező zavarok a mellső koponyaárok
hónap alatt nyom nélkül eltűnnek. Az orvoslási ban elhelyezkedett daganatra utalnak, a szem
kísérletek nem mutattak fel eddig kedvező ered mozgató idegek s a három osztatú ideg működési
ményt. Ennélfogva legtanácsosabb járványok ese hiányai a középső koponyaárokban levő daganatra
tén a takarmányt és az ivóvizet megváltoztatni engednek következtetni; a halló- és arcideg, a
ós az egészséges állatokat más istállóban elhe nyelvgaratideg zavarai pedig a hátsó koponya
lyezni, v. legelőt változtatni. Különösen a trágya árokban székelő daganatra mutatnak. L. Agyvelő
gödrök közelében levő kutak vizének v. bármely nyomás.
más szerves anyagokkal fertőzött víznek itatását
A háziállatokban az A. általában ritkák ; arány
célszerű elkerülni. Egyébként a beteg állatokat lag leggyakoribbak még a cholesteatómák a lovak
csöndes, lehetőleg elsötétített helyen jó tartani, agyvelejében, továbbá a gümőkóros daganatok a
időközönkint kézből ízletes eleséggel (zöldtakar szarvasmarhák koponyaüregében. Az előbbiek je
mány, korpás v. lisztes ivósak, tej, finom húsvag- lentősége nagyon csekély, mert kis terjedelmük
dalék) megkínálni, fejökre pedig hideg (legcélsze nél és az agyvelő üregeiben való előfordulásuknál
rűbben jeges vagy havas) borogatást alkalmazni. fogva rendszerint nem zavarják az agyvelő mű
Kiadó vérbocsátás a betegség elején jelentékeny ködését. De a többi A.-okis, lassú fejlődés esetén,
könnyebbülést okozhat. Az életben maradt állatok nagy terjedelmet érhetnek el, anélkül, hogy bajt
heteken át nagy kíméletet igényelnek.
okoznának. Oka ennek az, hogy a daganat lassú
Agyvelödaganatok elnevezés alatt azokat a növekedése közben az agyvelő lassankint alkal
daganatokat foglaljuk össze, melyek a koponya mazkodik a megváltozott viszonyokhoz, azonkívül
üregben vannak s nyomást gyakorolnak az agy pedig a daganat olyan agy velőrészekben indulhat
velőre. Kiindulhatnak a koponyacsontok belső fejlődésnek, melyek működési zavara az állatokon
felületéről, az agy velőburkokról s az agyvelő nem ismerhető fel. Az A. egyébiránt esetleg a
állományából. Nagyság és szöveti szerkezet te- [ teljes elbutulásig fokozatosan súlyosbodó tudat-
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zavarokat okoznak, melyek mellett kényszermoz
gások, szódülés, dülöngő járás, epilepsziához ha
sonló görcsök, egyes agy velői idegeknek, esetleg a
test egyik felének bénulása és itt-ott még a ko
ponyán daganat is észlelhető. A daganatok eltá
volítását operáció útján még nem kísérelték meg.
Agyvelőólettan, 1. Idegrendszer.
Agyvelő-előesés, 1. Agyvelőkitódulás.
Agyvelőélősködők, 1. Kergeség.
Agyvelőembólia (embolia cerebri), az agy
velő ereinek odasodrott röggel való eltömődése.
A szívbillentyűk bántalmában keletkező véralvadékot a véráram elsodorja s megakad az agyvelő
ereiben. Többnyire baloldalt az artéria fossae
Sylvü-ben vagy ágaiban akad meg. Ilyenkor kisebb
szédülés, kábultság mutatkozik, néha teljes eszméletlenség s összeesés követi. Hasonlít a gutaütéshez. Majd góctünetek is jelentkezhetnek, fél
oldali bénulás, beszédzavar stb. Az eltömődés he
lyéből kiindulhat az agyvelő lágyulása (1. o.). A
tünetek néha gyorsan múlók; nem úgy, ha lágyu
lás áll be. Az orvoslásnál ugyanazok a szempon
tok vendők figyelembe, mint a gutaütésnél (1. o.).
Agyvelőerek. Az agyvelőt vérrel négy verőér
(két carotis, két vertébrális) látja el. A négy ér
belépve a koponyaüregbe, az agyvelő alapján egy
mással összeköttetésbe lép és érgyűrűt alkot. Ha
a négy ér közül valamelyik megsérül a nyakon,
nyugodtan beköthető; a megmaradt erek tökéle
tesen ellátják az agyvelőt vérrel. Az érgyűrüből
kiinduló főbb erek a barázdák mentén haladnak.
Egyik legnevezetesebb verőér a Sylvius-árokban
halad, ez szokott gutaütésnél (1. o.) megrepedni s
akkor a kiömlő vér roncsolást okoz a velő lágy
szövetében. A roncsolás nagyságától függ a guta
ütés súlyossága. Az A. azért hajlamosak repe
désre, mert ellentétben a test más ereivel, feltű
nően vékony, gyenge falúak. Az A.-nek igen fon
tos a beidegzése. Ijedtségnél, különösen nervózus
egyéneknél, az érszűkltő idegek hirtelen agyvelőanémiát okozhatnak, aminek elsápadás, elesés,
ájulás lesz az eredménye. Az értágító idegeknek
nagy szerep jut a működő agyvelőterületek vér
rel való fokozott ellátása körül. A verőerek gyűjtőerekbe mennek át, amelyek az agyhártyaszinusokba (1. o.) vezetnek. L. még Agyvelő-bövérűség
és Agyvelő-szegényvérüség.
Agyvelőfejletlenség (aplasia cerebri), az agy
velő fejlődésének megakadása. Ez a fejlődés bár
mely fokán történhetik s ettől függ a szellemi
kifejlődés foka is. Gyakran veleszületett butasá
got (idiotismus) okoz. Gyógyíthatatlan.
Agyvelőíejlödés. A gerinces állatoknál az agyés gerincvelő közösen az ú. n. velőcsöből fejlődik
ki, amely a külső csiralemezből (ektoderma) szár
mazik. A velőcső feji része 3, majd később 5 hólyagra differenciálódik, ebből fejlődik ki az agy
velő, a cső többi részéből a gerincvelő. Az egyes
agyrészleteknek a hármas, illetőleg ötös hólyagstádiumból való kifejlődését az alábbi séma tün
teti fel:
I
1

1

1

II
2

3

III
|'

4

5

Féltekék I Összekőtő- Kőzépvelő 1 Hid és kis- Nyúltvelő
|
velő
1 agyvelő
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Agyvelo-iéltékék(}iaemisphaerák). Középideg
rendszerünk legmagasabb rendű, hatalmas fejlett
ségű része a nagyagyvelő, két féltekéből, hemiszférából áll. B két félteke végzi összes szellemi,
lelki működésünket. Az egész állatvilágban a fél
tekék a legnagyobb fejlettséget az embernél érték
el — fejlettsége mértéke az emberi intelligenciá
nak. A nagyobbára fehér anyagból álló féltekék
felületét átlag 25 mm.-es szürke anyag, ú. n.
szürke kéreg (cortex) alkotja. A szürke kéreg
tartalmazza a legmagasabb szellemi működéseket
végző sejtrendszereket. A féltekéket karélyokra
(lobus): homlokkarély, halántékkarély stb. osztjuk.
A féltekék felülete nem sima; felületesnek látszó
barázdák sorozata vonul végig rajta: szorgosabb
vizsgálatnál e barázdák mélységét kutatva kitű
nik, hogy vannak igen nagy árkok (fossa), kevésbbé mély hasadékok (flssura) és sekély baráz
dák (sulcus). A különféle mélységű, felette szűk
bevágások között kiemelkedő széleshátú szabály
talan sorokat tekervényeknek (gyrus) nevezték el.
Minél több a bevágás, minél több a gyrus, annál
több ráncot vet a szürke kéreg — ha kisimítva
elképzeljük, annál hatalmasabb felületet ad ideg
rendszerünk ez annyira értékes része ugyanazon
koponyában. Sima féltekéket találunk a kisebb
intelligenciájú állatoknál, a fokozott tekervónyesség fejlettebb, tökéletesebb állatra vall. A szürke
kéreg más és más területe más és más működést
végez, eszerint beszélünk, látó, halló, a beszédet
végző stb. kéregterületekről ú. n. kéregmezőkröl,
ez a localisatio tana. Részletesebben 1. Agyvelő
és Idegrendszer címszók alatt.
Agyvelőföveny, 1. Agyvelőhomok.
Agyvelőfüggelók, 1. Hypophysis.
Agyvelőguta, 1. Gutaütés. — Állatorvosi szem
pontból 1. Agyvelővérzés.
Agyvelőgyomrok, 1. Agyvelö-üregek.
Agyvelő-gyrus, agyvelö-tekervény, 1. Agyvelő
féltekék.
Agyvelőgyuladás (enkephalitis), az agyvelő
szövetének gyuladásos megbetegedései. Ezek kö
zül fontosabb a gyermekkori A. polioenkephalitis
acuta, hemiphlegia infantilis spastica, agyvelöbeli
gyermekbénulás), mely rendesen az 1—4. évben
jelentkezik. Lázzal, zavart közérzettel, hányással
ós görcsökkel kezdődik, majd féloldali bénulás
mutatkozik, amely többnyire állandósul. A bénult
tagok fejlődésükben visszamaradnak, sorvadnak,
megmerevednek. Gyakran nyavalyatörés járul
hozzá, sőt gyöngeelméjűség is. A betegség ellen
még a kezdeti szakban is keveset tehetünk. Ké
sőbb az izmok villamozása, esetleg sebészi beavat
kozás jöhet szóba. Az A. genyedéssel járó alakját
1. Agyvelötályog.
A háziállatokban az A. néha ugyanazokból az
okokból támad, mint az agyvelőburokgyuladás (1.
o.), azonkívül azonban különböző fertőző és mér
gező anyagoknak az agyvelő szövetébe való be
jutása után. Különösen az ebek szopornyicája, a
lovak influenzája folyamán szokott gyakran kifej
lődni. Gyuladásos gócok az agyvelőben előfordul
nak a veszettség folyamán is, a veszettség kór
jeleinek előidézésében azonban nem sok részük
van. Az A. hevenyes eseteiben a kórkép többékevésbbé egyezik az agyvelöburok-gyuladás tüne-
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Agyvelőkeményedés

teivel, gyakran azonban mégis feltűnő bizonyos
III. pár — csak mozgató — szemmozgató ideg
agy velőrészek működési zavara, az ú. n. góctüne (n. oculomotorius), a felső szempillát emeli, a
tek, mint féloldali bénulás, az agyvelői idegek szembogarat (pupilla) szűkíti, a szemlencsét beál
bénulása, gurulás, körben mozgás, egy oldalra lítja a közelre való nézésre, a szem mozgatását,
esés, ritmusos rángások (különösen szopornyicás forgatását végzi a IV. és VI. pár ideggel együtt.
alapon), támolygó járás, érzéstelenség kiterjedt Az oculomotoriusnak 15,000 tengelyfonala van.
területeken, megvakulás. Lassú fejlődés esetén a
IV. pár — csak mozgató — sodróideg (n. trogóctünetek mellett, vagy azok nélkül, az értelem chlearis), 1200 tengelyfonala van.
fokozatos csökkenése esetleg a teljes elbutulásig
V. pár — csak mozgató — távolítóideg (n.
észlelhető. Teljes gyógyulás nagyon ritka. Felü abducens), 3000 tengelyfonala van. A ÜL, IV., VI.
letesen fekvő egyes agyvelötályogok a koponya ideg együttesen végzi a szemmozgásokat. Az
meglékelése után volnának eltávolíthatók, egyéb egyes idegeknek sérülései kettős látásra vezetnek.
ként azonban hasonló módon történik az orvoslás, Egy szemgolyót 6 izom mozgat, ezek igazgatását
mint a burkok gyuladása esetén.
idegrendszerünk 19,200 tengelyfonál közvetítésé
Agyvelőhang. Gyermekeknél a 3 hónapos kor vel végzi.
tól kezdve a 6 éves korig a fejtetőn sajátságos
VI. pár — vegyes ideg — háromosztású v.
zörej hallható. Nem más, mint a fejverőér systo- háromágú ideg (n. trigeminus). A rágást végzi,
likus zöreje. Nincs semmi jelentősége.
ellátja az összes rágóizmokat. Érzőidege az arc
Agyvelőhártyagyuladás, 1. Agyhártyagyida- és majdnem az egész fej bőrének, az arc- és kopony acsontok legnagyobb részének, az egész szem
dás.
golyónak, az orrüregnek, a szájüregnek, az alsó
Agyvelőhártyák, 1. Agy velőburkok.
Agyvelőhasadék (fissurá), 1. Agyvelö-féltekék. és felső fogsornak, sőt az agyvelőt borító burkok
nak is. E hatalmas érzőterület zavarai közé tar
Agyvelő-hemiszféra, 1. Agyvelőféltekék.
toznak a fogfájások, a náthával járó kellemetlen
Agyvelő-hiperémia, 1. Aqyvelö-bövérüség.
érzések, a főfájások, a migrén, a szemgyuladásoAgyvelő-hisztologia, 1. Idegrendszer.
Agyvelőhólyagféreg, a galandférgek fejletlen kat kisérő fájdalmak stb. E terület izgatása váltja
alakja, mely az ember vagy az állatok agyve ki pl. erős tormaevésnél a tüsszenést, könnyezést,
lejében telepedik le. Emberben a sertésborsóka szemzárást, fokozott nyál- ós gyomornedvelvá
(Gysticercus cellulosae), juhban és szarvasmarhá lasztást ; ezek mind a trigeminus érző ágainak
ban leginkább Goenurus-hóly&g (Goenurus cere- reflexei.
VII. pár — csak mozgató — arcideg (n. fabralis) fordul elő. A hólyagféreg az agyvelő
szomszédos részeit összenyomva, működésében cialis), ellátja a mimikánál szereplő összes izmo:
zavarokat okoz, melyek következtében nemritkán kat, azonfelül fontos nyálelválasztó ideg és az
elpirulásnál szerepel.
kényszermozgások keletkeznek. L. Kergeség.
Agyvelőhólyagok, embriologiai, fejlődéstani ki VIII. pár — csak érző — hallóideg (n. acustifejezés, t. i. az agyvelő a fejlődés kezdetén az cus). Tulajdonképen kétféle működést teljesít:
embrióban eleinte három, később öt hólyagból áll: a) szerepel a hallásnál, sérülése süketséggel jár,
ez az ú. n. hármas és ötös agyvelőtagolás. L. Agy b) másrészt az otolith (1. o.) apparátus révén irá
velőfejlődés.
nyítja állásnál, járásnál a test egyensúlyát, reflex
Agy velőhomok v. agyvelő föveny (acervulus ce- befolyással van a szemmozgásokra. A vele össze
rebri), szénsavas ós foszforsavas mészből álló con- függő végkészülékek abnormis izgatása adja a
crementumok a lágy agyvelőburok egyes helyein tengeri betegség magyarázatát.
az érfonatokon és ériemezeken, azonkívül külö
IX. pár — vegyes ideg — nyelvgaratideg (n.
nösen előfordul a glandula pinealisban, azaz to glossopharyngens). A torok és garat mozgását
bozban (1. o.).
végzi, a nyelésnek az idege, szerepel a nyálelvá
Agyvelőidegek {nervi cerébráles) alatt az agy lasztásnál is. A toroknak, garatnak és a fül dob
velőből kiinduló 12 pár ideget értjük. Bredésüket üregének érzőidege. Torok- és fülgyuladásoknál
nagyon jól látni az agyvelő alapján, alsó felszínén ez az ideg vezeti a fájdalmat. Izlőideg.
(1. a mellékletet). Az összes A. a fejen ágaznak el,
X. pár — vegyes ideg — bolygóideg (n. vagus).
kivéve egyet, a bolygóideget (X.), amely végig
a) a szív érző és gátló idege, a szívverést sza
halad a nyakon, keresztül megy a mellkason s bályozza.
a diafragmát keresztül fúrva, a gyomron és bele
b) a gége, a tüdőhöz vezető utak ós a tudó
ken ágazik el. Útközben ágakat ad a gégéhez, érzőidege, reflexe a köhögés; a gége mozgásait
szívhez, tüdőhöz. Az első két pár ideg tulaj végzi, a beszédnél és éneklésnél szerepel.
donképen kinőtt agyvelődarab, nem homológ
c) A nyelőcső, gyomor és belek mozgatóidege,
a többiekkel. Érdekes az, hogy a látóideggel az első kettőnek egyszersmind érzőidege, a be
összefüggő látóhártya (retina) tulajdonképen agy leknek nem.
velőrész.
XI. pár — csak mozgató —járulékos ideg (n.
A 12 pár agyvelőideg működését a követke aacessorius), két izmot lát el a nyakon és a
zőkben foglaljuk össze:
tarkón.
XII. pár — csak mozgató — nyelvideg (n. hyI. pár — csak érző — szaglóideg (n. olfactoriits) elágazik az orrüreg tetején, ha megsérül, poglossus). A nyelv mozgásait végzi, szerepel
beszédnél, evésnél, nyelésnél.
elvész a szaglás.
II. pár — csak érző — látóideg (n. opticus), Agyvelőkarély (lobus), 1. Agyvelö-féltekék.
ö milliméter átmérőjű, Va millió tengelyfonala Agyvelőkeményedés (sclerosis cerebri),m\&(m
az agyvelő szövetében az idegelemek elpusztulvan, sérülése vakságra vezet.
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nak s helyébe kötőszövet nő. Ez kiterjedhet egyen
letesen az egész agyvelőre vagy foltonkint egyes
részeire. Többféle agyvelőbántalomban fordul elő.
Agyvelőkéreg v. szürke kéreg (cortex), 1. Agyvelő-féltekék.
Agyvelőkitódnlás (agyvelöelöesés),akoponyar
csontokon és a fedő lágyrészeken támadt nyíláson
át v. rögtön a sérülés után mutatkozik, v. később,
a koponyaüreg belsejében megnövekedő nyomás
hatására keletkezik. Ez esetben a nyomás foko
zását, mely az agyvelőt a támadt résen mintegy
kipréseli, v. vérkiömlés, tályog, v. az agyvelő gyomrokat kitöltő folyadék gyuladás szülte meg
szaporodása okozhatja. Az A. foka elsősorban függ
az agyvelőnyomástól, mely azt okozza. A kitoluló
agyvelő kezdetben szürkéspiros, puha, lüktető
daganat, mely azonban csakhamar piros, vérzé
keny sarjakkal fedődik. Rossz tápláltság folytán
elhalhat, ellöködhetik. Veszélye elsősorban a fer
tőzésben és ennek az agyhártyákra való tovater
jedésében rejlik. Kezelése aszeptikus v. antiszep
tikus nyomókötésből, az agyvelő fokozott nyomá
sának megszüntetéséből (a tályog, vérömlés ki
ürítéséből) áll. A koponyán támadt rés a kitódulás
visszafejlődése után alkotó műtéttel (plasztikával)
zárandó.
Agyvelőlágyulás (enkephalomalacia) alatt az
agyvelő szövetének helyenkint való ellágyulását,
szétmállását értjük. Rendesen éreltömödós folytán
az illető terület vérrel nem táplálkozik és Így
elhal, ellágyul. Gyakori szívbajosokon, öregeken.
Tünetei az ellágyult rész helye szerint különbö
zők, lehetnek bénulások, beszédzavarok, gutaütés
szerű öntudatlanság, súlyosabb esetekben a szel
lemi működések fogyatkozása köszönt be. Az or
voslás csak egyes tünetekre vonatkozhatik. A.
alatt gyakran a terjedő bénulásos butaságot szo
kás érteni (1. o.).
Agyvelőműködés, 1. Idegrendszer.
Agyvelőnyomás, az a hidrosztatikus nyomás,
mely a koponya- és gerincüregben, az agy- és ge
rincvelőt körülvevő folyadékban (liquor cerebrospinalisban) uralkodik. 110—120 "/m vízoszlopnak
felel meg az egészséges felnőttben. Ez a nyomás
fokozódik: 1. ha a csontos koponya ürege kiseb
bedik pl. behorpadással járó koponyatörés folytán,
2.haa koponyaüreg tartalma megnövekszik. Utób
binak leggyakoribb oka: a) vérérnek megrepedése
(gutaütés v. sérülés), mely a csont és agyhártya
között, az agyhártyán belül vagy az agyvelőben
okoz vérkiömlést; b) daganat v. rögzött fertőzés
okozta sarjadzásos daganat fejlődése a koponyaürön belül; c) fertőzés okozta tályog keletkezése;
d) az agy-gerincvelő-folyadék megszaporodása
(agyhártyagyuladás, vízfej). A fokozódó A. jelei a
szubjektív panaszok mellett (kínzó főfájás, szédü
lés, aluszékonyság) a nyúltvelő szív ós lélekzést
szabályozó középpontjának viselkedéséből és a
szemfenék vizsgálatából vonhatók le. Az érverés
pontos vizsgálása, mely a nyomás foka szerint
szabályszerű ingadozásokat mutat és a látóideg
fejének pangásos duzzadása a kórhatározás leg
fontosabb tényezői. Kezelése a kiváltó ok meg
szüntetéséből áll. A behorpadt koponyacsont ki
emelése, a vérömlés kitakarítása és a vérző ér
lekötése, a daganat kimetszése, a tályog kibocsá
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tása a nyomás fokozódásának megszűnését ered
ményezi. Ha azok megszüntetése nem lehetséges,
lassan fokozódó nyomás megszüntetését érhetjük
el a merev koponyatető meglékelésóvel, más eset
ben a nagynyomás alatt álló agy-gerincvelő-folya
dék lecsapolásával.
Agyvelőödéma (oedema cerebri) alatt az agy
velő szövetének savós duzzadását kell értenünk.
Ez lehet gyuladásos v. pangásos eredetű. Az agy
velőt egészében v. csak egy részében lepheti el s
hevenyen v. idülten folyhat le. Orvoslása csak tü
neti.
Agyvelőpályák, 1. Idegrendszer.
Agy velőpunkció, az az újabb orvosi műtét, mi
dőn agyvelőbántalmak esetén a csontos koponyát
vékony fúróval átfúrják, majd ezen a nyíláson ke
resztül csöves tűvel az agyvelőbe szúrnak. Ezt
tehetjük tájékozódás céljából a bántalom ponto
sabb meghatározására v. gyógyítás céljából. L.
még lAimbál-punkció és Agyhártyagyuladás.
Agyvelőrázkódás (commotio cerebri), a kopo
nyát hirtelen érő, nagyfokú erőbehatásokra ke
letkezik. Leggyakrabban ütés, esés okozza. A be
ható erő nagysága szerint v. csak a nagyagyvel6
kéregállománya szünteti be működését, ami az
öntudat elvesztésében nyilvánul, v. a lélegzést,
vérkeringést szabályozó nyúltvelő működése is
zavart szenved (az érverés lassúbbodik, rendet
lenné válik, a lélegzés típusa megváltozik). Az
öntudat zavara hirtelen, villámszerűén jelentke
zik. A sérült eszméletlenül összerogy, hányás mu
tatkozik ; arca elsáppad, keze, lába hűvös, érve
rése kicsiny, súlyosabb esetekben gyérült. Az A.
foka szerint ez az állapot rövidebb-hosszabb idő'
után szűnik meg. Szédülés, émelygés, fülzúgás az
öntudatra ébredő beteg első panasza. Csak ritka
esetben emlékszik a baleset részleteire. Az öntu
datra ébredés pillanatáig történtek emlékezetéből
hiányzanak. Az idegek működése nem egy csa
pásra áll helyre. A beszéd, a mozgások eleinte ne
hézkesek, vontatottak. A súlyos, halállal végződő
A.-ban elhalt agy velején rendesen szabad szemmel
látható elváltozás nincsen. Finomabb, mikroszkó
pos vizsgálattal azonban nemcsak az agyvelő sejt
jeinek megváltozása, de apró, pontszerű vérzé
sek, zúzódások is találhatók az agyvelő fehér ál
lományának határán. Ezek az esetek alkotják az
átmenetet az agyvelözúzódásnak (contusio ce
rebri) nevezett kórképhez, mely tehát csak fokozati különbséget jelent amahhoz képest. Az öntu
dat zavarának tartósságán kívül a sérülést követő
napokban jelentkező láz kelti fel a rázkódást sú
lyosbító zúzódásnak gyanúját. A kezelés a teljes
nyugalom biztosítása mellett a test fölmelegítésé
ből, szívgyengeség jelei mellett izgató szereknek
befecskendezéséből áll.
Agyvelőseb, 1. Agyvelösérülés.
Agyvelősérülés a koponyát érő mechanikus
behatásokra keletkezik (ütés, esés, lövés, vágás).
Az agyvelő megsérülhet, anélkül, hogy a koponya
fedelén (lágyrészen, csonton) sebzés történnék. Ez
esetben fedett A.-ví>\ beszélünk (1. Koponyatörés,
Agyvelőrázkódás). kz, agyvelő zúzódása ez ese
tekben a beható erő irányában a legkifejezettebb.
Az ütés helyén az agyvelő kéregállományának
határain apró vérzéseket, zúzódott, péppé vált he-
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lyeket találunk. Hasonló elváltozások nem ritkák
az agyvelőnek az eröbehatás irányába eső túlsó
felszínén (visszaütődés, contreeoup). Az agyvelőzúzódás jelei kezdetben rendesen egyeznek az
agyvelőrázkódáséval, mely súlyos esetekben min
dig együtt jár amazzal. Később a roncsolt kéreg
állomány izgalmi jelei (nyugtalanság, ingerlé
kenység, álmatlanság) és láz mutatkoznak. Súlyo
sabb esetekben, akár horpadással járó koponyatö
rés, akár nagyobb verőér elszakadása következ
tében növekedő agy velőnyomás jelei is társulhat
nak (1. Agy velőnyomás). A kezelés a tünetekhez
simul. (Jégtömlő, csillapító-szerek, a behorpadt és
esetleg az agyvelőbe nyomuló csontszilánkok ki
emelése, vérelvonás, hashajtószerek stb.)
Az agyvelő nyílt sebei súlyosság dolgában anynyiban ütnek el amazoktól, hogy a működés za
varán kívül a fertőzés veszélyével fenyegetnek
(agyvelő- és hártyagyuladás). Különösen azok a
sebek veszélyeztetik fertőzés közbejöttével az éle
tet, amelyekben a beható erő idegen testet (csont
szilánkot, ruhadarabot, piszkos lövedékrészeket)
röpített az agyvelő mélyébe. Az agyvelősebek helyi
tünetei a sérült rész helye szerint változnak. Kez
detben a vérzés és a sérülést követő savós átivódás miatt rendesen az agyvelőnek nagyobb részei
szüntetik be működésüket (ú. n. kieséses tünetek);
idővel még nagyobb kiterjedésű sérülés is alig
észrevehető működési zavarral gyógyulhat. Külö
nösen a homlokkarély sérülései ismeretesek arról,
hogy alig hagynak maradandó kiesési tünetet. A
mozgató középpontok roncsolása a sérüléssel el
lentétes oldalon okoz a megfelelő izmokban bénu
lást, a beszéd, a hallás ós a látás középpontjának
pusztulása a megfelelő szervek működését szün
teti meg. A kezelés első feladata, hogy a fertőzés
kifejlődését meggátolja. A későn jelentkező agyvelő-tályogok megelőzése végett a fertőzésre
gyanús idegen testek eltávolítandók.
Agyvelősérv, 1. Agysérv.
Agyvelösorrad&sfatrophiacerebri) alatt a már
kifejlett ,agyvelő szövetének sorvadását kell ér
tenünk. Élesen meg kell tőle különböztetnünk az
agyveló'nek hiányos fejlődését, növésben való
visszamaradását (1. Agy velő fejletlenség). A. nor
mális viszonyok között az aggkorban szokott be
állani, fokozottabb mértékben kóros viszonyok
között. Kisebb-nagyobb fokú gyöngeelméjüsóget
okoz. Gyógyíthatatlan.
Agy velősúly. Középeurópai férfinél 20—50 éves
korban Marchand szerint átlag 1397 g., nőnél
1270 g. az agyvelő súlya. Természetes, hogy a
normális A. is bizonyos határok között mozog,
így a Marchand-féle összeállítások szerint a férfiak
84%-ának agyveleje 1250—1550 g. közé esik,
míg a női agyvelő 91°/p-a 1100—1£50 g. A normális férflagy velő maximum 1600. a nőé 1450 g.".;
minimum férfinél 1200, nőnél 1100. A differencia
a két nem között 100—180 g. között változik.
Nem civilizált népeknél a két nem közötti diffe
rencia sokkal kisebb. Az imént felsorolt átlagos
számoktól eltekintve, kivételes eltérések is talál
hatók, így pl. Virchow 3 éves gyermeknél 1911
g.-t talált, Sims egy londoni idiótánál 2400 g.-t,
Walsem egy epilepsziás idiótánál 2850 g.-t, Morris
egy olvasni nem tudó, de kitűnő emlékezőtehet
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ségű téglagyári munkásnál 1900 g.-t stb. B nagy
súlyokkal ellentétben volt olyan eset, ahol 21 éves
mikrokefal nőnél 288 g.-t találtak. Az emberi agy
velő Junker szerint a testsúly %,-ed része férfiak
nál és Vw-ed része nőknél; ezt értjük az agyvelő
relatív súlya alatt. Számos adat alapján aztmondhatjuk, hogy a test nagyságának és fejlettségének
igen kevés befolyása van az agyvelő súlyára. A
magas életkornak azonban már szembetűnő a be
folyása, t. i. kisebbedik az A. Legnagyobb különb
séget a nemi eltérés okoz. Már Aristoteles azt
mondotta, hogy az ember agyveleje a legsúlyo
sabb az összes állatok között. Ez így nem állít
ható, amennyiben pl. az elefánt agyveleje 4000—
5000 g. között van, mig az emberé 1300—1400 g.
Ha az agyvelő és a test súlyának egymáshoz való
viszonyát vesszük, vagyis a relatív súlyt, akkor
sem jutunk előnyösebb eredményekhez, mert míg
az ember teste negyvenszer nehezebb az agyvelejénél, addig a kapucinusmajomé csak huszon
ötször s a kis énekes madaraké tizenkétszer. A
különféle állatok súlya között oly eltérés van,
hogy a felsorolt adatok annak megvilágítására,
hogy az emberi agyvelő a legfejlettebb, nem al
kalmasak. Sokkal jobban bevilágít a kérdésbe, ha
Ranke szerint az agyvelő s a gerincvelő súlyának
egymáshoz való viszonyát oly módon fejezzük ki,
hogy az agyvelő súlyát 100-nak vesszük s feltün
tetjük, hogy a gerincvelő hány percentje ennek.
Eszerint a gerincvelő embernél 2%. gorillánál
6%, verébnél 10%, kutyánál 23%, lónál 40%,
nyúlnál 46%-a az agyvelő súlyának. Ugyanezt
az eredményt kapjuk, ha ugyanilyen módon a
koponyaüreg és a gerinccsatorna belső térfogatát
hasonlítjuk össze. A gerinccsatorna embernél 8%,
orangutánnál 20%, farkasnál 80%, lónál 112%-a
a koponya űrtartalmának. Ezek az adatok világo
san mutatják, hogy az emberi agyvelő relatíve a
legfejlettebb az állatvilágban.
Bár nem oly könnyű a sok mindenféle adatot
összehasonlítani, de ha kellő körültekintéssel és
kritikával szedjük össze azokat s megfelelő per
centösszehasonlításokat teszünk, mégis arra kell
jutnunk, hogy az intelligenciával parallel nő az
agyvelő súlya. Lamb washingtoni adatai szerint
pl. a néger agyvolők könnyebbek, mint a fehé
reké. A nagyobb A.-ok négereknél sokkal ritkáb
ban fordulnak elő, mint fehéreknél, viszont meg
fordítva, a kisebb A.-ok gyakoriassága jóval na
gyobb négereknél, mint a fehéreknél.
Hasonló eredményhez jutunk, ha kiváló embe
rek A.-át a rendes népesség A.-ához hasonlítjuk.
Míg az utóbbinál kb. 40%-ban voltak az agyvelők
1400 g.-nál nehezebbek, addig az előbbieknél
70%-ban. Ezt mutatják pl. Spitzkának az adatai,
aki az egész irodalomból összegyűjtötte a kiváló
emberek A.-át, de az összeállításba csak azokat
vette be, amelyek teljesen megbízhatók. A pato
lógia adatai paralitikusoknál azt mutatják, hogy
a szellemi képességeknek nagy pusztulása mindig
A.-csökkenéssel jár. Az intelligencia és az A.
közötti összefüggést látszik megerősíteni az az
adat is, hogy pl. az orangután agyveleje átlag
400 g., a legalacsonyabb emberfajtáé átlag 800 g.
s a középeurópainak maximumsúlya 1600 g. Nem
sokkal nagyobb tehát a különbség a majom s a
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legalacsonyabb ember között, mint az utóbbi és az
intelligens ember között. Érdokes adatokat nyújt
a következő statisztika kiváló emberek A.-áról
{Spiteka adatai):

-

Agy velő vfzkór

pusztítja el az agyvelő szövetét, a tünetek nagy
részt a bántalmazott helytől függők, ú. n. góc
tünetek, emellett általános tünetek is vannak.
(L. Agyvelőbetegségek). A baj többnyire rossz
indulatú, néha segít a sebészi beavatkozás.
Kor Súly
Név
Hivatás
Agyvelötekervény (gyrus), 1. Agy velőféltekék.
grAffrve>lötrombózis(thrombosiscerebri),&z agy
költs
65
2012
Turgenyev
...
velő ereinek helyben keletkező eltömődése. Leg
Cuvier
. . .
zoológus
63
1830
Bismarck ...
— ...
államférfi
83
1807 gyakrabban az aggkorban érelmeszesedéssel kap
Thackeray
író
52
1658 csolatban jelentkezik. Tünetei hasonlítanak az
•Siemens
— ...
flzikns
68
1600 agyvelőembóliához (1. o.).
Bachner
fiziológus
51
1560
Agyvelőüregek. Úgy a gerincvelő, mint az
Harrison Allén — .
anatómus
56
1531
Campbell lord
lordkancellár
82
1517 agyvelő belsejében sajátságos üregrendszert talá
III. Napóleon
...
császár
55
1502 lunk (1. az 1. ábrát). A gerincvelőben szűk csa
Agassiz
_
_ ... természettudós
66
1495
Gauss
matematikus
78
1492 torna húzódik végig (canalis centralis), fölfelé
Broca
_
_.
antropológus
55
1484 haladva e csatorna, a kisagy velő alatt kitágul, ez
Mihálkovics Géza
anatómus
55
1440 a IV-ik agyvelőüreg, agyvelőgyomor (ventriculus
Helmholtz ... _
_
fizikus
73
1440
Goltz
fiziológus
68
1395 quartus). Tovább fölfelé a középvelőben ismét
Szilágyi Dezső —
államférfi
61
1380 szűk csatornát találunk a Sylvius-zsilipet (aquaeBischoff _ ... _
anatómus
76
1370 ductus Sylvii), amely ismét kitágul az összekötő
Liebig
_
vegyész
70
1352
Kovalew8kl Sonya
matematikus-nö
41
1385 velőben a látótelepek között. Ez a Ill-ik üreg
Az agyvelő súlyának fejlődését a következő v. gyomor (ventriculus tertius), amely jobbra és
adatok tüntetik fel (Poirier-Charpy és Ziethen balra egy szűk lyukon át (Monró-féle lyukak)
a féltekékbe eső legnagyobb üregekkel függ össze.
adatai):
A két szimmetriásan elhelyezett oldalsó üreget v.
3 hónapos magzaté kb. .
2 g.
5
«
«
«
gyomrot (ventriculus laterális) számítják az első
24 «
9
«
e
«
290 «
ós második üregnek (ventriculus primus et seUJszillött agyveleje
..
331 «
cundus).
6—12 hónapos csecsemőé .
777 «
1—2 éves gyermeké
942 «
Agyvelő vérzés, 1. Gutaütés. — Ellentétben az
2—4 «
í
. ... ... 1097 «
emberrel, az állatokban bajt okozó A. (agyvelő
4—7 «
«
,.
1140 «
guta) ritka és akkor is v. erőművi behatások után,
7—14 «
«
1302 «
14-80-ig
. ... _ 1374 «
(agyvelőrázkódás) vagy gyuladásos alapon szokott
Látjuk ebból, hogy a 3 kilós újszülött agysúlya kifejlődni, míg arterioszklerózisos vérzés előfor
kb. 300 g., relatív súlya tehát 7 10 , míg felnőttnél dulását eddig nem észlelték. Már valamivel gya
4
/40. A relatív súly tehát intelligencia megítélésére koribb az agyvelöburkok közé történő vórzés.
nem alkalmas. Az újszülött aránylag kis testtel
Agyvelővízkór, elavult rossz szó, 1. Vízfejűség.
és nagy agyvelővel jön a világra. Mire az újszülött — A háziállatoknál az A. mint veleszületett bán
ből kifejlett egyén lesz, agyveleje négyszeres talom rendellenes fejlődés folyománya és az összes
ötszörösre nő, teste azonban huszonötszörösre. V. emlős háziállatoknál előfordul, habár nagyon rit
ö.: Bitschau, Gehirn u. Kultur (Wiesbaden, kán. A koponyatető erős kiemelkedése (ú. n. víz
1906).
fej) következtében szülési akadályul szolgálhat;
Agyvelő-szegényvérüsóg (anaemia cerébri), az ilyen állatok különben rendszerint rövidesen
midőn az agyvelő általános szegény vérüség, nagy a világrajövetel után elpusztulnak. Mint szerzett
vérveszteség, mérgezés v. lelki rázkódás folytán betegség jobbára csak lovaknál, de ott azután
kevés vérrel tápláltatik. Az illető elszédül, szeme gyakran állapították meg. Oka az agyvelő üre
•előtt minden elsötétedik, szembogara szűkül, majd geiben levő savó elfolyásának megakadása a Syltágul, füle zúg, feje fáj, hány, álmatlan, súlyosabb vius-féle zsilip megszűkülése következtében, mely
•esetekben öntudatát veszti, elájul. Az A. lehet viszont azért áll elő, mert az agy velőféltekék há
heveny v. idült lefolyású. Hirtelen A.-ben a bete tulsó részének egy darabja beleszorulván az agy
get lelógó fejjel hanyatt fektetjük, arcát jeges velősátor nyílásába, az alatta fekvő ikertesteket
vízzel föcskendezzük, ecetet, ammoniákot szagol összenyomja és azok azután az alattok levő zsili
tatunk vele, később fekete kávét, bort nyújtunk pet szűkítik. Legfeljebb csak kivételesen zárják
neki. Az idült A.-ben rendszeres erősítő kúrát el az agyvelőüregek savójának útját a közlekedő
csatornákba szorult élősködők, vagy daganatok.
rendelünk.
Mindkét esetben az agyvelő üregeiben felhalmo
Agyvelőszifilis, 1. Szifüis.
Agyvelő szövettana (histologia), 1. Ideg zódott savó a nagy agyvelőt minden irányban
feszítvén, az agyvelő a felülete és a koponya fala
rendszer.
Agyvelőtalpak (pedwiculus cerebri), a közép között meglevő savótartályokat kitölti és ezzel
agyvelő alsó felszínén láthatók a hid és a látóideg külső alakja megváltozik, nevezetesen az emlő
test az agyvelő állományába benyomul és ráncossá
traktusa között, 1. Agyvelő.
Agyvelőtályog (abscessus cerebri), tulajdon válik, a nagy agyyelőkocsányok ellapulnak, a
kép genyedő agy velőgyuladás (enkephalitis puru- Varol-híd megnyúlik és az agyvelő felületén a
lenta), mely rendesen máshonnan odakerülő fertő vérerek mély árkokat vájnak. További lelet az
zésből támad; így áthatoló koponyasérülések, ikertestek ellapulása és az oldalsó gyomrok kitá
középfülgyuladás, általános fertőző betegségek gulása. A betegség tünete az értelem fokoza
okozhatják. Az A. egy v. több körülírt helyen tos csökkenése, amely legszembetűnőbben a lova-
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kon észlelhető, ahol az ú. n. butacsira (1. o.) egyik
leggyakoribb oka. A bántalom fokozatos súlyos
bodása egyébiránt a betegek értékesítését teszi
szükségessé, még mielőtt azok a teljes elbutulás
következtében egészen használhatatlanokká vál
nának, vagy éppen éhen vesznének.
Agyvelőzúzódás, 1. Agyvelösérülés.
Agyvérzés, 1. Gutaütés.
Agyvízkór, 1. Vízfejűség.
Agyvízsérv, 1. Agysérv.
Agzaz. így nevezték Veranesies szerint (Mon.
Hung. Hist. Script. in. k. 287.) a lófők mellett a
székelyek középrendű nemzetségét. A Váradi Eegestrum 1217. a bihari székelyek «SceculzazSzékelyszáza nevű eenturionatusát, századát em
líti (No. 208), így a föntebbi név is «ágszáz»-nak,
ág-századnak magyarázható.
Aha, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (1900) 719
magyar lak.; u. p. és u. t. Verebély.
Aháb, Izrael királya, Omri fia és utódja (875—
853). Tírussal szövetséget kötött és a tírusi ki
rálynak, Itubáalnak leányát, Izebelt nőül vette.
Judával is szövetséget kötött és leányát, Athalját,
Jósáfát király fiához, Jórámhoz adta nőül. A szí
rek ellen diadalmasan küzdött. Uralkodását, mely
zsarnoki volt, a biblia történeti könyvei nagyon
elitélik, mert az ő és a felesége támogatásával a
föníciai Baál kultusza az egész országban elter
jedt. Á. élete végén Jósáfáttal közösen háborút
indított a szírek ellen, de a Rámót Gileád mellett
vívott ütközetben megsebesülvén, meghalt.
Ahaggar (Hogar), kristályos kőzetekből álló
fensík a Szahara középső részén az é. sz. 23 ós
26° és a ny. h. Gr. 4 és 7° közt, 500-tól 2000 m.-ig
emelkedik. A. a tuaregek Őshazája s Tuat, Pezzán
és Air között fekszik, vízhiánya miatt a karavá
nok és utazók elkerülik. Főhelye Idelesz.
Ahanta, 1. Aranypart.
Aharri, Pőnicia asszír neve.
Ahasvérus. A bibliának Eszter-könyve szerint
perzsa király, akinek uralma alatt a zsidók cso
dás módon megmenekültek a Hámán által terve
zett kiirtástól. A modern kritika szerint A. azonos
Xerxessel, akit a babilóniai emlékek Ahsijarsu
néven említenek. Az A.-legendáról 1. Bolygó zsidó.
Ahaus, ugyanily nevű járás székhelye, az Aa
és vasút mellett, (i9os) 4328 lak., jutafonás és szö
véssel, gyufa-, dohánygyártással és facipőkészitóssel.
Aház, Juda királya, Jotham fia és utóda 735
körül. Pogány hajlamokkal bíró fejedelem, aki a
Juda körül lakó pogány népek szertartásait kö
vette. A szírek és izraeliták ellen Ézsajás próféta
tanácsa ellenére II. Tiglat-Pileszer asszír királyt
hívta segítségül s ennek hűbéresévé lett.
Ahaziták (antíochiannsok), annak a politikai
tannak hívei, mely az egyháznak az államhatalom
alá rendelését követeli, s a fejedelem korlátlan ha
talmát hirdeti az egyház ügyeiben. (Jus territoriale circa sacra.) Főképviselője az angol állam
jogi bölcsész Hobbes, De cive című művében.
Elnevezését Aház és Antiochus királyoktól nyerte,
Mk a felfogás kíméletlen érvényesítését megkisérlették.
Áhítat (ájtatosság), szűkebb értelemben az az
állapota a léleknek, melyben az vallásos érzéssel el
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telve Istenhez fordul teljes odaadással, bízó imád
sággal, szent tisztelettel. Tágabb értelemben a lé
leknek felső, ideális dolgokhoz emelkedése általá
ban, így beszélünk a templom áhítatos csendjéről,,
ájtatos énekről, de a természet vagy művészet
alkotásaival, az erkölcsi élet nagy jelenségeivel
szemben érzett áhítatról is.
Ahlbeck, falu Stettin közigazgatási kerület,
Usedom-Wollin j.-ban a Keleti-i-tenger és vasút
mellett, (1905) 2143 lak., látogatott tengerifürdővel.
Ahlefeld, Mise, grófnő,szül. 1790 nov. 17., megh.
1855 márc. 20. Mint Lützotvnak, a szabadcsa
pat vezérének neje (1810 óta), férjét a csatákba
kisérte s a sebesülteket önfeláldozó módon ápolta.
Férjétől 182 4.vált el s benső viszonyban élt Immermann költővel,de törvényes házasságra lépni vona
kodott. Midőn a költő később más nőt vett el, Ber
linbe vonult s művészek és tudósok társaságá
ban élt. V. ö. E. v. Hohenhausen, Berühmte Liebespaare (Lipcse 1895).
Ahlen, város Münster porosz közig. ker. Beckum j.-ban, a Werse és vasút mellett(i90o) 8089lak., gépgyártással, főzőedénykószítéssel.
AMgren, Ernst, álnév, 1. Benedictsson.
Ahlheden,nagy terméketlen síkság Jütlandban.
Ahlqvist,\. Ágost Engelbrecht, finn nyelvész és
költő. Szül. 1826 aug. 7. Kuopióban, megh. 1889
nov. 20. Helsingforsban. Egyetemi tanulmányait.
Helsingforsban végezte s már azalatt élénk részt
vett a finn irodalmi és nemzeti mozgalmakban s
megkezdte a finn és rokon nyelvek tanulmányo
zását. 1847-től a Suometar c. lapot szerkesztette
barátjaival, az elsőt, mely Finnországban poli
tikával is foglalkozott. Nagy része volt a finn iro
dalmi nyelv kifejlesztésében. Nyelvészeti tanul
mányok céljából számos nagy utazást tett Finn
országban a vótok, észtek, lívek földjén s három
ízben a keletoroszországi és szibériai ugor és török
eredetű népek közt. 1862. Magyarországon is járt,
hogy nyelvünkkel megismerkedjék. Ez útjának
eredménye a finn-magyar nyelvrokonságról írt;
tanulmánya (Suomi 1863, ismerteti Hunfalvy Pál
a Nyelvtud. Közi. III. köt.) 1863. a finn nyelv és
irodalom tanára lett a helsingforsi egyetemen.
Nevezetesebb művei: De vestfinska sprákens
kulturord (a nyugati finn nyelvek műveltsógszavai 1871), német fordításban is: Die Kulturwörter
der westfinnischen Sprachen (1875); Suomen kielen rakennus (a finn nyelv szerkezete: névszók
képzése és ragzása, 1877); Suomen Murteiskirja,
(a finn nyelvjárások könyve 1869); Über die
Sprache der Nord-Ostjaken (1880); ünter Wogulen und Ostjaken, Eeisebriefe und etnogr. Mitteilungen (1883). Ezenkívül számos kisebb-nagyobb
értekezés a Kalevala és általában a finn népköltés
tanulmánya köréből. A Kieletar c. folyóiratot is
szerkesztette (1871—74) s itt Hunfalvyval polé
miába keveredett a finn-magyar versidom ügyé
ben. Mint költő és műfordító is működött. Költői
munkái (Oksanen álnévon) nem számosak, de
értékesek, különösen Sákeniá (Szikrák) c. kötete,
amely több kiadást ért. Némi mutatványt közölt
belőlük dr. Szinnyei József Az ezer tó országa c.
munkájában. A M. Tud. Akadémiának is tagja volt.
2. A. Alfréd Gusztáv, svéd történetíró, szül.
1838 jun. 17. Öland szigetén, megh. 1881 márc. 26.
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Mint gimnáziumi tanár főképen Svédországnak
feformáció-korabeli történetével foglalkozott.Főbb
munkái: Oni oroligheterna i Smáland och Vestergötland 1529 (pályadíjat nyert, Upsala 1863); Om
aristokratiens fórháÜande till Konungamakten
nnder Johan III-s regering 2 köt. (u. o. 1864—66);
Konung Erik XIV-s sista lefnadsár (2. kiad.
u. o. 1878).
Ahlsdorf, falu Merseburg porosz közigazgatási
kerület Mansfeld j.-ban, elektromos vicinális mel
lett (1905) 2570 lak., kőbányával.
Ahlwardt, 1. Hermám, a német antiszemiták
egyik vezére, szül. 1846 dec. 21. Röpiratai miatt
több Ízben fogságra Ítélték. 1892 és 1893. meg
választották birodalomgyülési képviselőnek. Röp
iratai : Der Verzweiflungskampf der arischen Volker mit dem Judenthum; Der Bid eines Juden;
Jüdische Taktik (Berlin 1891—92); Die Judenflnten (1892); Die Judenfrage (Frankfurt 1892).
1894. a német antiszemita néppártot alapította,
mely a német mérsékelt antiszemita reformpárttal
szakított. 1898. újra megválasztották képviselő
nek, de 1903. kibukott.
2. A., Iheodor Wilhelm, német orientalista,
szül. Greifswaldban 1828 jul. 4., megh. u. o. 1909
nov. 1. 1861 óte a keleti nyelvek tanára volt
Greifswaldban. Főleg aa arab nyelvvel ós iroda
lommal foglalkozott. Legfontosabb müve: Verzeichniss der arabischen Handschriften der königlichon Bibliothek zu Berlin (1887—1900 10 köt.)
Ahm, régebbi folyadékmérték Dániában és Svéd
országban. Dániában 1 A. = 4 anker = 155 pott
= 155 1, Svédországban 1 A. = 157 1.
Ahmadabad, 1. Ahmedabad.
Ahmadnagar, 1. Ahmediiagar.
Ahmadpur, 1. Ahmedpur.
Ahmed («a dicsőitendő»), Mohammed próféta
egyik mellékneve, gyakori mohammedán személy
név, több uralkodónak is a neve:
1.1.A.,törökszultán, szül. 1589. Magneziában,
megh. 1617 nov. 22. Atyjának III. Mohammednek
halála után 1603. lépett a trónra. A. Rudolf
magyar király-elleni háborút folytatta, Boeskayval szövetkezett és ennek közbenjárására, főké
pen azért is, mert a perzsák elfoglalták Karszt
és Erivánt, megkötötte a zsitvatoroki bókét (1. Ru
dolf). 1612. békét kötött a perzsákkal is, amely
ben az I. Abbasztól elfoglalt területeket birtokuk
ban hagyta.
2. II. A., török szultán, szül. 1642., megh. 1695
febr. 6. Testvérének, II. Szulejmannak halála után
1691. a janicsárok trónra emelték. Maga országa
ügyeivel mitsem törődött. Nagyvezére Köprili
Musztafa 1691. elvesztette a zalánkeméni csatát.
3. III. A., török szultán, szül. 1673., megh.
1736. IV. Mohammed fia. Testvérének, II. Musztafának letétele után 1703. lépett a trónra. 1715.
a porta megszegte a karlócai békét és kitört a
Magyarország elleni háború, amely a törökökre
nézve csakhamar szomorú fordulatot vett. A ma
gyar-német hadak élén Szavojai Jenő Ali nagy
vezért Póterváradnál 1716. megverte, majd elfog
lalta Temesvárt, 1717. Belgrádot, azután Szendrőt,
Sabácot, Orsovátés 1718. A.-et apasszarovici béke
elfogadására kényszerítette, amelyben a törö
kök a Temes mellékéről, Belgrádról, Szerbia és
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Bosznia nagyrészéről és az Olt folyóig terjedő
Kis-Oláhországról lemondtak. II. Rákóczi Ferenc
nek és bujdosó híveinek 1718. előbb Jenikőj falu
ban, majd Rodostóban holtiglan menedékhelyet
biztosított. V. ö. a Rákóczi-irodalmat. A. uralma
alattl709. XII. Károly a poltavai csata után a török
földre menekült és A.-et Nagy Péter ellen hábo
rúra ingerelte. Ebben Nagy Péter seregével együtt
a Pruthnál csaknem fogságba került, de Baltadzsi
nagyvezér megvesztegethetősége kiszabadította. A
szultán Baltadzsit a nagyvezérségtől megfosztotta
ugyan, de azért az oroszokkal a status quo alapján
békét kötött és XII. Károlyt 1714. kényszerítette
Törökország elhagyására. Damad Ali Kömürdzsi
a velenceiektől, akik a bécsi udvarral állottak szö
vetségben, elfoglalta 1715. Moreát. A. gyönyörök
élvezetébe merülve nagyvezéreinek engedte át
az uralmat. Az ő idejében állították fel Törökor
szágban az első nyomdát. Ezért tekintik az ő ural
mát olyannak, amelyben az európai intézmények
meghonosítását megkezdték. Uralma vége felé a
perzsákkal a háború megújult; ugyanabban az
időben az elégületlen janicsárok is fellázadtak és
bár A. nagyvezérét és minisztereit a lázadóknak
föláldozta, 1730. lemondásra kényszerítették. Bör
tönében valószínűleg méreg által halt meg.
4. A. sah, az afgánok vagy duránok birodal
mának alapítója, szül. 1724 körül s az afgánok
abdali törzséből származott. Nadír sah megöletése
után (1747) Afganisztán uralkodójává választották.
Ekkor fölvette a Dur-i-duran (a gyöngyök gyön
gye) nevet, mely nemcsak törzsére, hanem az öszszes afgánokra (duránok) is átszármazott. Szeren
csés háborúkat folytatott; elfoglalta nevezetesen
Kabul-t, Lahore-t, Herát-ot, Kasmir-t és Pendsab
helytartóját adófizetésre kötelezte. A marattokat
és perzsákat is legyőzte. Midőn 1773. meghalt,
fiának Timursah-nak oly birodalmat hagyott,
mely Khorasszán K.-i határaitól Szirhindig, s az
Oxustól a Perzsa és Indiai-tengerig^terjedt. V. ö.:
Perzsia.
5. A., perzsa sah, a trónjától megfosztott Mo
hammed Ali sah kiskorú fia és utóda, szül. 1898
jan.), kit 1909 jul. 16. Perzsia uralkodójává kiál
tották ki. Gyámjául és régensül Aszad el Mülk
császári herceget nevezték ki. Az ifjú sah első
teendője volt az alkotmányra megesküdni ós a
törvényhozás mindkét házát egybehívni.
Ahmed, több török pasa és vezér neve, kiknek
kisebb-nagyobb szerepük volt Magyarország tör
ténetében. Nevezetesebbek:
1. A. pasa, szeraszker. Az 1552-ild magyaror
szági hadjárat vezére. Nándorfej érvárról 160,000
emberrel nyomult a Temesközbe s jun. 27. meg
szállta Temesvárt, melyet Losonczy István (1. o.)
védelmezett. Jul. 27., a vár feladásakor, a kivomüókat adott szava ellenére lemészároltatta, a
sebesült Losonczyt lefejeztette és fejét Konstantinápolyba küldte. A Temesköz meghódítása után
Szolnokot foglalta el, majd Egert ostromolta si
kertelenül, mire visszatért Konstantinápolyba.
2. A. (Szejdi), 1659—1660. budai pasa. Cserkesz
születésű, az egyiptomi pasa rabszolgája volt,
ennek megfojtása után a császári szerájba került,
vezéri méltóságra emelkedett s 1659. márc. vége
felé lett budai pasa. Ő rá bízta a nagyvezér, hogy
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Barcsay Ákost segítse II. Rákóczi György ellen.
Be is vitte Barcsayt Erdélybe s nov. 22. Zajkánynál
megverte II. Rákóczi Györgyöt. Az 1659—60-iki
telet Temesváron töltötte, hol sereget gyűjtött
Rákóczi ellen. Ápr. elején vonult ki innen, a nagy
vezér azonban nem őt, hanem az újonnan kineve
zett Ali temesvári pasát tette meg szerdáinak s
A.-t is alája rendelte. A. Bihar vmegyébe nyomult
s bár ellentállásra nem talált, ezer számra ölette
le a lakosokat, feldúlva a hajduvárosokat, Szoboszlót felégette, Debreczent 100 ezer tallérig
megsarcolta. Azután Erdélybe nyomult s máj.
22. Penesnél megverte II. Rákóczi Györgyöt, kit
halálosan megsebesülve Váradra vitték, hol nem
sokára elhunyt. Majd Ali szerdárral egyesült,
kivel Nagy-Várad ellen ment. Ali a város bevétele
után Temesvárra vonult vissza. Szejdi A. helyébe,
kit halálra Ítéltek és kivégeztek, már máj. 28.
Bosnyák Izmail vezért nevezték ki budai pasá
nak. — V. ö. Gévay A., A budai pasák. 43—44.
Pesty Pr., Tört. Tár. XII. 252.
3. A. (Szidi A.), 1683—84. temesvári pasa. Kö
vette Kara Musztáfát Bécs alá, melynek ostromá
ban kiváló része volt. Ő mészároltatta le Sobiesky
közeledtének hírére a 30,000 főre rúgó keresztény
foglyokat. Elesett Hammer szerint Vácznál 1684,
jul. 27. — V. ö. Böhm L., Dél Magyarorsz. tört.
I. 354; Pesty Pr., Tört. Tár. XII. 256.
Ahmedabad (Ahmadabad), az ugyanily nevű
kerület fővárosa, vasúti gócpont, Bombay ang.
presidencyben, a Szabarmati bal partján, (i9oi)
185,889 lak., jókarban levő körfalakkal, jelenté
keny selyem-, pamut-, szőnyegszövéssel, igen szép
fafaragással, papir-, cserépárúkészítóssel. A. India
egyik legszebb városa, hires emlókszobrairól s műépületeiről, melyekben az ind és mohammedán
művészet szépen egyesül; van 16 mecsete és két
mauzóleuma s a város közelében hires síremlékek;
figyelemre méltó az úgynevezett elefántcsont
mecset, a Dzsama Maszdzsid, mely márványból
épült s elefántcsont, ezüst, drágakövek és gyöngy
házékítményekkel van díszítve, az 1819-iki föld
rengés megrongálta. A várost Ahmed sah alapí
totta a XV. sz. elején; a XVI. és XVII. sz.-ban
Ny.-India legvirágzóbb városainak egyike volt s
jelentőségét Akbar császár alatt is megtartotta
(1573). A mongol birodalom felbomlása után A. is
hanyatlani kezdett s hol a mohammedánusok, hol a
mahrattok kezében volt; 1818 óta pedig A.-ot
folyton az angolok birják.
Ahmed Dzsevdet, a legnagyobb török lapnak
az J.kdam-Ti&k (Haladás) szerkesztője. Része volt
Abdul Hamidnak 1909. áprilisában megkísértett
államcsinyjében és emiatt menekülnie kellett
Törökországból. Sokáig tartózkodott Budapesten
is, de miután sikerült ártatlanságát bebizonyítani,
hazatérhetett és ismét elfoglalhatta szerkesztői
hivatását. Számos történelmi munkát adott ki,
köztük Evlija Gselebi utazásait, amely magyar
szempontból is szerfelett becses történeti kútfő.
(V. ö. Karácson: Evlija Cselebi Akad. kiadás
1904—1908.). Lapja, az Ikdam, a török nyelv
tisztaság egyik előharcosa.
Ahmed Mídhád effendi, kiváló török regény
író, szül. 1841. Köteteinek száma meghaladja a
kétszázat, melyek közt sok teológiai, történeti és
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nyelvészeti is van. Ifjúkorában ő is a Jeune
Turquie tagja lévén, részt vett a forradalmi moz
galmakban, melyeknek elfojtása után a kormány
szolgálatába lépett. Közigazgatási hivatalt visel
és szerkeszti a legkiválóbb török politikai napi
lapok egyikét a Terdzsumán-i Mkikát-ot (Igaz
ság tolmácsa). Leginkább regényeket ír, azon
kívül drámákat és mindenféle tudományos apró
ságot. Hazájában ő volt az első, aki szépirói
működésében a nemzeti iránynak tört utat és
regényeinek tárgya legnagyobb részt a török élet
ből van merítve. Mint a nyelvtisztaságnak egyik
előharcosa, senkise tudta a tiszta török nyelvet
annyira irodalmivá tenni mint ő, és övé a leg
nagyobb érdem, hogy a nyelv úgy ahogy meg
tisztult a sok idegen sallangtól.
Ahmednagar (Ahmadnagar), az ugyanily nevű
kerület székhelye Bombay brit-indiai presidency
közópdiviziójában, vasút mellett, (1901) 42,032 nagyobbára hindu lak., pamut-, selyem- és szőnyeg
szövéssel, rézedénykészítéssel és gabonakereske
déssel ; a városon kívül az angoloktól félig lerom
bolt erősséggel.
Ahmedpur (Ahmadpur), két város Bahavalpur
brhVindiai hübérállamban, mindkettő vasút mel
lett ; az egyik 9853 ((2/s mohammedánus, '/8 hindu);
a másik 4203 (2/„ hindu, Vs mohammedanus) lak.
Ahmed Riza, a török országgyűlés elnöke.
Anyja magyar asszony volt. Tizenhat évvel ezelőtt
Abdul-Hamid szultán, szabad eszméi és újtörök
propagandái miatt száműzette. A. Parisba mene
kült és előbb mint nyelvtanító, aztán mint a
Mesveret é&aSuraji Űmmet új-török újság szer
kesztője kereste kenyerét. Az alkotmány helyre
állításával hazahívták és sokévi kitartó munkás
ságáért az új-török parlament elnökévé válasz
totta. A. a fent említett újságon kívül Vazife ve
Meszuliet (Kötelesség és felelősség) címen poli
tikai és társadalmi tartalmú röpiratot írt.
Ahmed Vefikpasa, törökállamfóríi, kiváló nyel
vész és író. Görög családból származott és 1818 kö
rül született Konstantinápolyban, megh. 1891-ben
Parisban a Saint Louis collégeben tanult. Haza
térve mindjárt alkalmazást nyert. Eleinte tör
ténelmi és statisztikai tanulmányokkal foglal
kozott, «Szálnáme, ou Annuaire de l'Empire»
cím alatt ottoman stat. évkönyvet szerkesztett.
Nagy hivatalokat viselt: volt nagyvezér, nagy
követ és brusszai kormányzó. Halhatatlan érde
meket szerzett mint szótaríró törökül írt tö
rök szótárával, a Lehdzsei Oszmani-val (Konstan
tinápoly 1876, 2 köt.), mely ezideig a legkitűnőbb
mű a maga nemében. Korszakalkotó volt A. mun
kássága a szépirodalom terén is, mert ö volt az, akt
az irodalomba bevezetve a népies nyelvet, sok ha
misítatlan török szót és kifejezést megmentett az
enyészettől. Sikerült Shakespeare, Moliére műfor
dításai és török Telemaque-ja örökre fentartják
nevét hazája irodalomtörténetében. A török szí
nészetnek is úgyszólván ő a megalapítója és bruszszai kormányzósága idejében ő építtette az első
állandó színházat. Életrajza Erödi Bélától s arc
képe megjelent a Vasárnapi Újság 1868. évf.ban.
Ahmesz, egyiptomi matematikus, élt a Kr. e.
második évezred elején. A legrégibb reánk maradt
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mat. műnek szerzője, melyet lordítással és jegy
zetekkel Eisenlohr adott ki: Ein math. Handbuch
der alton Aegypter (Papyrus Rhind des British
Museum Leipz. 1877).
Ahmesz (Amózisz), egyiptomi'király, aXVIII.
dinasztia megalapítója, Kr. e. 1575. került Theba
trónjára; neki sikerült a hikszosz-uralmat teljesen
megszüntetni. Erről világosan tájékoztat bennün
ket A. nevű hajóskapitány életrajza, akit Elkabban temettek el és sírjában félj egyezték mindazon
szolgálatait, melyeket a királyi háznak tett. A
király tőre, melyet a kairói múzeumban őriznek,
a bronztechnika egyik legjobb alkotása. A., ki
rálynő I. Amenhotep nővére és I. Thutmozisz fe
lesége (Kr. e. XVI. sz.).
Ahn, Johann Franz, német pedagógus, szül.
Aachenben 1796 dec. 15., meghalt 1865 aug. 21.
Eleinte kereskedő volt, később kataszter-mérnök
s végül Neuszban gimnáziumi tanár. Nevét külö
nösen annak a könyvnek köszönheti, melyet
A francia nyelv gyors és könnyű megtanulására
vezető gyakorlati tanfolyam cím alatt 1834. (I.
foly.) és 1840. (II. foly.) kiadott, s amely számos
kiadást ért. A róla elnevezett módszerrel Seidenstückert követte. E módszer példákból indul ki, s
úgy megy át a szabályokra. A maga módszerén
angol, olasz, holland nyelvtanokat is írt.
Anna, Heinrieh, 1. De Ahna.
Ahnfeldt Árvid, svéd irodalomtörténész ós új
ságíró, szül. Lundban 1845 aug. 16., megh. Kopenhágában 1890 febr. 17. Előbb a stockholmi királyi
könyvtár tisztviselője, később kizárólag az iroda
lomnak szentelte erejét. Főmunkatársa lett az
Aftanbladcímű napilapnak. 1884óta haláláig maga
szerkeszté az Ur dagens krönika (A nap krónikájá
ból) irodalmi és politikai folyóiratot. Legneveze
tesebb műve a Veeld-literaturens história (Világ
irodalom története), Stockholm 1874—76.), mely
nek csak a svéd irodalomra vonatkozó része ön
álló. Irodalmi monográfiái Almquist, Crusenstolpe,
Palmer, Raáf stb. Eredeti kútfői kutatásokon ala
puló műve: Ur svenska hofreits oh aristokratiens
lif (A svéd udvar és főnemesség életéből. Stockh.
1880—82, 7. köt.).
Aho, Juhani (eredetileg Brofeldt), finn író, a
modern finn műpróza egyik mestere. Szül. 1861.
Iisalmiban. Már mint tanuló élénk részt vett a
finn ifjúság nemzeti mozgalmaiban. Egyik alapí
tója és állandó munkatársa volt a szabadelvüsége
miatt betiltott Páiválehti c. napilapnak. Munkái
rendszerint egyidejűleg svéd nyelven is megjelen
nek. Többnyire a finn népéletből merített elbeszé
lések, hangulatos képek, rajzok, regények. Na
gyobb elbeszélései: Ratatie (a vasút); Siihen
aikaan, kun isá osti lampun (Az időtáj t, mikor apa
lámpát vett, svédül: Da far köpte lampan); Muuan
Markkinamies (egy vásáros ember, 1884); Hellmanin Herra (1886); Maailman murjoma (1894);
Helsinkim (1889); Till Helsingfors (1893); Yksin
(1890); Ensam (1890). Apróbb elbeszélései: Lastuja (Forgácsok, 1900-tól, 4k.); Enris (1900,3 k.).
Regényei közül a Papin rouva (1893) magyarban
is megjelent A tiszteletesné asszony címen (Popini A. ford.). Panu című regénye a kereszténység
és a pogányság küzdelmét tárgyalja Finnország
ban ; németül is megjelent. Apró elbeszélései és
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rajzai közül sokat fordítottak magyarra Popim
Albert, Bán Aladár, Vikár Béla.
Ahotep, egyiptomi királyné (XVIII. din.), kinek
híres ékszerét, az egyiptomi iparművészet egyik
legszebb alkotását a kairói múzeumban őrzik.
Ahr, a Rajna baloldali mellékfolyója, az Eifelen
Blankenheim fölött ered, sok kanyargással DNy.ról EK.-re folyik ós Sinzig alatt a Rajnába szakad.
89 km. hosszú. Az Ahrnak többnyire szűk, mély ós
romantikus völgyében (Ahrgau) terem az ismere
tes ahr-völgyi bor.
Ahrenberg János Jakab, finn-svéd író és
festőművész. Szül. 1847.Wiborgban. 1877 óta kü
lönböző állami építészeti hivatalokban volt alkal
mazva. Jelentékeny irói munkásságot fejt ki. Pa
studieresor (tanulmányúton) c. kötetében (Hel
sinki 1878) vonzóan adja elő déleurópai megfigye
léseit. A finn ornamentika terén tett buvárlatai és
közlései (1878-tól) nevezetesek. 1901. kiadója lett
a Helsingforsposten-nek. Elbeszélő főbb művei:
Hemma (1887); Hihuliter (2. kiad. 1898); Stockjunkaren (1892); Familjen pá Haapakoski (3. kiad.
1894); Med styrkans rátt (1899) és Rojalister och
patrioter (1901). Hazája szabadságmozgalmaiban
is tevékeny részt vesz.
Abrends, Leopold, ismert nevű gyorsíró, szül.
Rakishi orosz községben 1817 dec. 1., megh. Berlin
ben 1882 dec. 12. Elete nagyobb részét Berlinben
töltötte, ott tanulta meg a Rahms-féle gyorsirási
rendszert, melynek alapján Fayet rendszerének
kombinálásával megírta a róla nevezett gyorsirási
rendszerét. A. rendszerétDo/máw^Frigyes ültette
át magyarra e címen: A. Lipót alkotta észszerű,
könnyű és biztos gyorsírás tana (Budapest 1873).
Ahxendsee, tengeri fürdő, 1. Brunshaupten.
Ahrens, 1. Heinrieh, német bölcsészeti és jogi
író, szül. 1808 jul. 14., megh. 1874 aug. 3. Krause
német filozófusnak követője s ennek iskolájában
egy külön jogbölcsószeti irány megalapítója. A göttingeni fölkelésben való részvétele miatt 1831.
menekülnie kellett. Parisba ment, ahol nyilvános
filozófiai előadásokat tartott; 1834. az új brüsszeli
egyetemen a filozófia tanszékét nyerte el. Itt
írta meg Cours de droit naturel c. művét, mely
több mint 20 kiadást ért és nyolc európai nyelvre
fordítottak le. 1848. tagja volt a frankfurti parla
mentnek. 1850. a gráci egyetemen a jog- s állam
tudományok tanára lett. 1859. a lipcsei egyetem
hívta meg. Nagyobb müve még Juristische Encyclopadie (Wien 1855—57); L. Chauffard Essai
eritique sur les doctrines phil. sociales etreligieuses
de H. A. (Paris 1880). Magyarra fordította Ma
gyar Ferenc, Természetjog vagy jogfilozófia (Eger
1850). Átdolgozta Bihari Imre, A Természetjog
kézikönyve (Budapest 1874).
2. A., Ludolf, filológus, szül. Helmstedtben 1809
jun. 6., megh. Hannoverben 1881 szept. 24. Göttingenben tanult, u.o. habilitálta magát. 1849. Han
noverben líceumi igazgató, 1879. kormánytanácsos
lett. Főbb müvei: De graecae linguae dialectis
(Gött. 2 köt., 1839—1843); Bucolicorum graec.
reliquiae (Leipz. 2 köt., 1855—1859); Kleine
Schriften (Hannover 1891).
Ahrensburg, falu Schleswig porosz k. ig. ke
rület Stormam j.-ban, (1905) 2552 lak., közelében
Siloah gyógyintézettel.
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Ahrgau, 1. Ahr.
Ahrimán (zendül Anro Mainjusz), Zoroaszter
vallásában a gonoszság szemólyesítője. Ellentéte
a jó isten Ormuzd (zendül Áhura Mazda). Sokan
ebből akarják származtatni a magyar ármány szót.
V. ö. Darmesteter: Ormuzd et Ahriman (Paris
1877).
Ahrweiler, az ugyanily nevű járás székhelye
Koblenz porosz kerületben az Ahr és vasút mel
lett, (1905) 5664 lak., bor, különösen vörösborter
meléssel. Közelében Neuenahr fürdőhely.
Ahsarumov, Njikolaj Dmitrijevics, orosz író,
szül. Pétervárott 1819 deo. 16. (3.), megh. 1893
aug. 30. (18.). Irodalmi működését Csernov álnév
alatt Dvojnjik című beszélyével kezdte meg 1850.
Nevezetesebb művei: Idegen név, Furcsa eset, Az
erdő polgárai stb. elbeszélések. Müveiben sem az
az egyszerűség, sem az a művésziesség fel nem
található, amely kortársait jellemzi.
Ahtony, 1. Ajtony.
Ahuachapan (ejtsd: csapan), város San Salvador
középamerikai köztársaságban, mintegy 12,000
lakossal.
Ahumada, Pedro Giron, marques de las AmarülasjA. hercege, spanyol tábornok ós államférfiú,
szül. San Sebastianban 1788, megh. 1842 máj. 17.
A Napóleon ellen vívott függetlenségi harcban a
vezérkar főnöke, az 1820-iki forradalom kitörése
után rövid ideig hadügyminiszter volt. VII. Fer
dinánd végrendeletileg (1833) a gyermeke kis
korúsága idejére alakított ideiglenes kormánytaaácsnak tagjává nevezte ki. Az 1812-iki alkot
mány helyreállítása után hazáját önként elhagyta
(1836). Később mégis visszatért Madridba.
Ahuna vairja, 1. Honmer.
Ahura Mazda, zend szó, a. m. Ormuzd (1. o.).
Ahurei (Aurai), kikötő, 1. Oparo.
Ahvasz, hajdan jelentékeny város Khurisztán
perzsa tartományban a Karún mellett, sivár vidé
ken, mintegy 2000 lak. A régi A. romjai a folyó
mentén hosszú vonalban romhalom-sort képeznek.
A régi A. volt a hasonnevű tartomány fővárosa
és a parthok utolsó királyának, IV. Artabannak
Kr. u. 226-ig székvárosa. A X. sz.-ban romlásnak
indult.
A. I. (Álba Júlia), Gyulafehérvár mint pénz
verőhely sziglája az erdélyi fejedelmek ezüst
pénzein.
Ai, francia város, 1. Ay.
Ai (áiiat), 1. Lajhár.
a. i. a. m. ad interim (lat.), ideiglenesen.
Aia, a görögök mitikus földrajzában, a távol
keleten fekvő ország, ahol Hélios fia, Aiétés ural
kodott és abban a berekben élt, amelyben az arany
gyapjú fel volt akasztva. Később Aiétés orszá
gát Kolchisszal azonosították.
Aiakides, 1. Achilleus.
Aiakos (lat. Aeacus), Zeus és Aigina fia, az
aiakidák őse. Oinóné szigetén született, s mivel
rajta kivül nem volt ember a szigeten, Zeus a
hangyákat (myrméx görögül) emberekké (myrmidonok) változtatta át. Bndeis nevű feleségével
két fiút nemzett, Péleust és Telamónt. Istenfélő
volta miatt nagy híre volt egész Görögországban.
Halála után Zeus megtette az alvilág egyik birájának. Aigina szigetén félisten gyanánt tisztelték
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s évente versenyjátékokkal egybekötött ünnepeit
(Aiákeia) ülték.
Aias (lat. Aiax), a trójai háború két kiváló
hősének neve. 1. a nagy, a magas A., Telamon
salamisi királynak fia, a görögök hadseregében
Achilleus után a legvitézebb és legdaliásabb hős.
Mivel Agamemnonnem neki, hanem Odysseusnak
itéli oda a meghalt Achilleus fegyverzetét, meg
őrül és a görögök nyájait ellenségeinek tekintvén,
iszonyú mészárlást visz véghez közöttük; őrjöngéséből kijózanodván, kardjába dől. A. őrjöngését
tárgyalja Sophoklesnek egy ránk jutott drámája;
A. tragikus sorsát többször dolgozták fel a görög
és római drámaírók. — 2. A kisebbik A., a lokrisiak királyának fia, különösen a dárda vetésben ós
futásban tűnt ki, de elbizakodott, önmagával el
telt. Trójából való visszatértekor Athene szétzúzta
hajóját a gyrai sziklákon, de Poseidon segítségé
vel kimenekült egy szirtre, ahonnan azonban
maga az isten taszította le a tengerbe, midőn
kérkedő hangon avval dicsekedett volt, hogy az
istenek akarata ellenére sem fog elveszni. Athene
azért haragudott reá, mert az oltárához menekült
Kassandrát (1. o.) elhurcolta ós megbecstelenítette.
Mindkét A.-nak tetteit gyakran ábrázolták a régi
művészek, különösen a vázafestők. V. ö.: F. Vürtheim, De Aiacis origine cultu patria (Leiden 1907).
Aiax, 1. Aias.
Aibling, az ugyanily nevű járás székhelye
Felső-Bajorország közigazgatási kerületben a
Glon és vasút mellett, (1905) 3479 lak., egy kas
téllyal, iszapfürdővel és vas-, mész- meg szénsav
tartalmú ásványvizekkel. V. ö. Krébs, Moorbad
A. (München 1900).
Aicard (ejtsd: ekár), Jean, francia költő, szül.
Toulonban 1848 febr. 4. Első műve Jeunes croyances c. kötete volt (1867), melyet, 1871. Les
rébellions et les apaisements követett. Általánosan
ismertté tette nevét Poómes de Provence (1874)
és La chanson de l'enfant (1876) c. műveivel,
melyek akadémiai díjat nyertek. Még nagyobb tet
szést aratott 1880. megjelent provencei idillje:
Miette et Noré, úgy hogy Mistrallal, a provencei
troubadourral helyezték egy sorba. Lamartine c.
verses színmüve 1884. akadémia jutalmat nyert.
Nevezetesebb színművei: Le Pere Lebonnard (1890)
nálunk a Nemzeti Színház mutatta be Szalay E.
fordításában; Le manteau du Roi (1907); regé
nyei : Le roi de Camargue (1890); L'ame d'un
enfant (1898); Tata (1901). Jézus c. müve (1896)
Jézus életének verses elbeszélése. 1909. a francia
akadémia tagjává választották.
Aichach, az ugyanily nevű járás székhelye,
Felső-Bajorország k. ig. kerületben, a Paar és
vasút mellett, (1905) 2762 lak., sörfőzéssel, 2 műmalommal, bőrcserzéssel. 1634. a svédek, 1704.
az osztrákok dúlták föl.
Aich-f ém, a muntz- és delta-fémmel rokon, vas
tartalmú sárgaréz, melyet 60 rész réz, 38-2 rész
cink ós 18 rész vas alkot. Színe aranysárga, igen
kemény és nehezen oxidálódik. Vörösizzásnál ko
vácsolható. Az 50-es ós 60-as években hajóburko
lásokat készítettek belőle. Csapágy bélésére is
használják. Első előállítója 1847. Aich volt.
A i d e (franc, ejtsd: ed), segéd; A. de camp, had
segéd.
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Aidé, Hamilton, ang. költő ós regényíró, szül.
Parisban 1830., megh. 1906. Egy Örmény ember
és Sir G. Collier tengernagy leányának a fia,
16 éves korában katona lett s hét évvel utóbb ki
lépve, egészen az irodalomnak szentelte magát
new-foresti magányában. Versein kívül számos
elbeszélés tette nevét ismeretessé, főkép a találó
jellemzés, a modem angol társadalmi élet hü fes
tése által. Munkái: Eleonóra and Other Poenis
(1856); Rita (1859); Carr of Carrlyon (1862); The
Marstons (1868); In that State of Life (1871);
Poet and Peer (1880); Introduced to Society
magyarul: Az úri körökben (Budapest, Egyete
mes Regénytár I. évf.). A drámaírás terén is tett
kisérletet: A Nine Day's Wonder (1875). Költe
ményei összegyűjtve megjelentek The Románcé
of the Scarlet Leaf and Other Poems (1865) és
Songs without Musie (3. k. 1899) címen. Balladái
közül a legnépszerűbbek The Danube River ós
Remember or Pörget.
Aides, 1. Pluton.
Aide-toi et le Ciel t'aidera (franc, a. m.
segíts magadon és az ég is megsegít), jelszava
egy francia politikai egyesületnek, amelyet 1824.
Parisban alakítottak az ultraroyalisták ellen. Első
vezetői a «GUobe» szerkesztői és munkatársai vol
tak. Midőn a Globe megszűnt, a «National» lett a
közlönyük. Sokban hozzájárult az 1830-iki júliusi
forradalom kitöréséhez. 1832. önként föloszlott.
Aidin, 1. Ajdin.
Aido (v. Atdos), a szemérem fogalmának meg
személyesítése a görögöknél; Athéné dajkája.
Athénben és Spartában oltárai voltak.
Aidoiománia, kóros nemi ingerlékenység.
Aietes, Helios és Perseis ókeamda fia, Medeia
és Absyrtos atyja, Kolchis királya, az aranygyapjú
őre. L. Argonauták.
Aigai, 1. Edessza.
Aigaión, Uranos v. Poseidon és Gaia fia, a
«Százkezüek» egyike, kit az istenek Briareosnak
(azaz sújtónak) neveznek. Midőn Poseidon, Héra
és Pallas Athene Zeust békóba akarták verni,
Thetis felhitta az Olimpusra A.-t, ki állandó őre
ként Zeusnak közelében ült. L. még Hekatoncheirák.
Aigen, 1. Salzburg.
Aigeos (latinosan Aegeus), Athén mitikus kirá
lya; első két nejétől nem született gyermeke,
harmadik nejével nemzette Theseust. Midőn az
Krétába ment, hogy a Minotaurus nevű (1. o.)
szömyetegetmegölje, atyjával úgy állapodott meg,
hogy kedvező eredmény esetén hajójának fekete
lobogóját fehér színűvel fogja kicserélni. Győzelmi
örömében azonban Theseus megfeledkezett Ígére
téről, mire A. hazatérő fia hajóján megpillantván
a fekete lobogót, azt hitte, hogy fia pórul járt és
bánatában a tengerbe ölte magát. Ettől az időtől
fogva Aegaei-nek nevezték róla ezt a tengert.
Aigialos, 1. Achája.
Aigimios, Dóros fia, a dórok mitikus őse és tör
vényhozója, Herakles fiának, Hyllosnak gyámatyja.
Aigina, Asopós folyamisten leánya, kivel a
később róla elnevezett Oinónó szigeten (1. Egina)
Zeus sas képében Aiakost nemzette.
Aigion (Aegion), 1. a régi Achaia parti városa,
373 óta az achájai szövetséggyülés székhelye Zeus
Révai Nagy Lexikona. I. köt.
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Homagyrios temploma mellett, számtalan szent
tárggyal, amelyekből azonban a sok földrengés
miatt semmi sem maradt meg. A középkorban és
az újkor elején Vosztica; most ismét A. 2. az
ugyanily nevű eparchia székhelye Achaia görög
nomoszban a Korinthusi-öböl és vasút mellett
(1897), 7853lak., aprószőllö- és bortermeléssel. Sok
szór elpusztította a földrengés.
Aigis (lat. aegis), a homérosi mondában Zousnak pajzsa, melyet gyakran Athénének, legkedve
sebb gyermekének, odaad ; az A. az őt viselő isten
hatalmasságának külső jele. Ha Zeus A.-át rázza,
rettegés fogja el a halandókat, felhők ereszkednek
alá, dörög az ég és villámlik. Athene A.-án a
kígyósfürtü Gorgófőt alkalmazta, mely az embert
kővé meresztette. Képes beszédben «valakinek
égisze (eegise) alatt» annyit jelent, mint «valakinek szellemi védelme, pártfogása alatt».
Aigisthos (lat. Aegisthus), Thyestesnek a saját
leányától, Pelopiától született fia, kit anyja mind
járt születése után kitett; pásztorok rátalálnak a
gyermekre ós felnevelik. Később A. Polopia férjé
hez, Atreushoz kerül. A monda más változata sze
rint Atreus saját fiaként nevelte volt föl A.-t.
Midőn Atreus meghagyja A.-nak, hogy Thyestest
ölje meg, ez ráismer fiára, Pelopia pedig atyjában
fia atyjára. A. erre leszúrja nagybátyját, Atreust
ós atyjával átveszi Mykene felett az uralkodást,
ahonnan azonban Agamemnon elűzi őket. Agamemnon Trója ellen indulván, kibékül A.-szal és reá
bízza az országot és családját; de ez visszaél a
bizalommal, elcsábítja a király nejét, Klytaimnestrát és meggyilkolja a gyanútlanul hazatérő
Agamenmont. (A tragikusoknál Klytaimnestra
teszi ezt.) Évek múlva visszajön Agamemnon
bujdosó fia, Orestes, hazájába és megöli A.-t és
Klytaimnestrát.
Aigle (ejtsd: égi), 1. járási székhely Waadt svájci
kantonban, 419 m. magasban a Grande-Eau bal
partján vasút mellett, (i90o)311 lak., régi kastélylyal ós jelentékeny bortermeléssel, partketgyártással és kőbányával. — 2. A., francia város,
1. Laigle.
Aiglé, 1. najasz, Helios neje, a charisok anyja.
2. Helios és Klymene leánya, ki bátyja Phaethon
halálakor nyárfává változott át. 3. Panopeus leá
nya ; Theseus az ö kedvéért hagyta el Ariadnét.
Aigner, 1. Lajos, 1. Abafi Lajos.
2. A.f Sándor, műépítész, szül. 1854 Temesvárott. Építészoti tanulmányait a bécsi szépművé
szeti akadémián végezte. Hosszabb külföldi tanul
mány után 1881. a budavári Mátyás-templom
restaurálásánál építésvezető lett. 1898. a műemlé
kek orsz. bizottságának, majd az orsz. képzőművé
szeti tanácsnak ós az orsz. középitési tanácsnak
lett a tagja. Ő építette az Erzsébet királyné emlé
kére Budapesten emelt Örökimádás templomát;
nagyobb építményei még: a zágrábi és beszterczebányai erdőigazgatósági paloták, a nagybecskereki
törvényszéki épület, a szt. Imre kollégium Buda
pesten stb.
Aigner, Joseph Mattliaus, osztrák arcképfestö,
szül. Bécsben 1818 jan. 18., öngyilkos lett 1886febr. 18. Amerlingnél tanult és kiváló képzettséga
csakhamar nagy hírnevet szerzett neki. A 48-iki
forradalomban való részessége miatt halálra itólH
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ték, de hatalmas pártfogói kegyelmet eszközöltek
ki számára s ezután több éven át utazgatott Euró
pában. Legnevezetesebb müvei Ferenc Józsefnek,
Erzsébet királynénak, Lenaunak, Grillparzernak,
Feuchterslebennek és Rubinsteinnak arcképei.
Aigoual (Mont A.), hegycsúcs, 1. Gevennek.
A i g r e t t e (fr., ejtsd: egrett), tollbokróta. A.-nek
azt a hosszú, finom fehér tollat nevezték, amelyet
a nök fejdíszül egyenesen felállítva tettek a ha
jukba, később azonban minden hasonló fejdlsznek
ez volt a neve, még azoknak is, amelyeket harci
sisakokra és tófejekre raktak.
Aigueperse (ejtsü: ég'perz), az ngyanily nevű
kanton Puy-de-Döme francia dópartementban, igen
termékeny vidéken, vasút mellett, (1906) 2058 lak.,
posztó-, vászonszövéssel, kalapkészitéssel. A XIII.
sz.-ból való templomában Mantegna és Ghirlandajo
egy-egy képe látható.
Aigues-Bonnes, 1. Eaux-Chaudes.
Aigues-Chaudes, 1. Eaux-Chaudes.
Aiguesmortes (ejtsd: ég'mort), az ugyanily nevű
járás székhelye Gard francia dópart.-ban, 4 kmre
a Földközi-tengertől, vasút mellett; (1906) 4425 lak.,
régi várfalakkal, sófözéssel, szódakószítéssel; 4
km.-nyire Grau-du-Roi tengeri fürdővel. Szt.Lajos,
kinek 1849-ben A.-ban bronz-szobrot állítottak,
kétszer szállt itt hajóra (1248 ós 1270) kereszte
seivel. 1537-ben I. Ferenc és V. Károly itt talál
koztak.
A i g u i é r e (fr., ejtsd: egier), tojásidomú vizes
kancsó; magas talpa, karcsú hajlású füle és széles
kiöntője van. A közép- és a renaissance korban

Aiguiére. Magyar, a XVI. SÍ .-bál.

általánosan használták, s rendesen aranyból, ezüst
ből v. más fémből készült. Ilyen kancsóban szol
gálták föl az ivóvizet az asztalra s benne tar
tották a mosakodáshoz szükséges vizet. Az
utóbbi esetben kerek alakú, majd lapos, majd mé
lyebb tál tartozott hozzá (I. az ábrát). A XVII. és
XVIII. sz.-ban kristályból és faienceból készült.
Utóbb az asztalon az üvegpalackok foglalták el
helyét és az A. azóta csakis mint dísztárgy sze
repel. Kereszteléseknél is használják.
Aiguille (ejtsd: égiiy), meredek hegycsúcs; ilye
nek a Mont-Blanc-csoportban: A. du Dru (3814 m.),
A. du Géant (4010 m.), A. du Laehaux (3780 m.), A.
du Midi (3843 m.), A. du Moine (3418 m.), Aiguillos
rouges (3205 ni.), A. verte (4127 m.); az oisansi
Alpokban : A. du Midi vagy La Meidje (3989 m.);
a savoyai Alpokban: az A. Sassiére (3757 ni.).

Ailanthus

A i g u i l l e t t e (ejted: égüyett), az a díszes zsinór
kötelék, mely némely hadseregben bizonyos tiszt
ségek jelvényéül szolgál, s amelyet a balvállra s
a mell közepén levő gombokhoz kapcsolva viselnek.
Aiguillon (ejtsd: égilyon), Armand Vignerot Duplessis Richelieu, A. hercege, francia miniszter.
Szül. 1720., megh. 1782.1756 után mint Bretagne
kormányzója annyi visszaélést követett el, hogy
az ottani parlament mint sikkasztót vád alá he
lyezte. Choiseul erre visszahívta, de Dubarry aszszony kieszközölte a pör visszavonását s A.-nak a
királyi lovas testőrség kapitányává kinevezését.
Ezóta, Dubarry asszonnyal szövetkezve, Choiseul
megbuktatásán fáradozott, ami 1770. sikerült is
neki ós a király az elbocsátott Choiseul helyébe
a párisi parlament által is becsmérlő Ítélettel súj
tott A.-t nevezte ki a külügy és hadügy minisz
terének. Az ellenkező legfőbb törvényszékeket
felfüggesztette. A. kormányzása, melyet az «ancien
régime» összes bűnei mételyeztek, siettette a tor
radalom kitörését. XVI. Lajos A.-t azonnal el
bocsátotta s egyúttal száműzte. Fia Armand,
szül. 1750. táján, megh. 1800 máj. 4. Hamburg
ban, tagja volt a nemzetgyűlésnek és az elsők kö
zött mondott le nemesi előjogairól. Később köz
társasági tábornok lett, a rémuralom idején azon
ban külföldre menekült. V. ö. Pocquet, Le duc d'A.
Paris 1900—1902, 3 köt.
Aigun, kinai város az Amur partján Man
dzsúriában, 30 km.-nyire az orosz Blagovjeszcsenszk alatt, mintegy 15 ezer mandzsu és kinai
lak. Itt székel a kormányzó. A város különben
rendetlenül épült, a házak téglából és vályogból
vannak, töldszintesek, szalmafodelesek. A keres
kedés (főleg fűszerek, tea, olaj, mustár, hagyma,
gabona és dohány) az utóbbi időben emelkedett.
Itt jött létre Oroszország és Kina közt 1858 máj.
16-án a szerződés, mely szerint Amur a határ,
sőt e folyó alsó vidéke teljesen az oroszoké.
Aigyptos, Belos és Anchinoe fia, Danaos iker
testvére, Poseidon unokája, Egyiptom királya, ki
a jóslat parancsára feláldozta leányát, Aganippe-t,
hogy az országban dúló nagy szárazságnak elejét
vegye. Lelkiismerete furdalván őt tette miatt, a
Nílusba vetette magát, melyet róla A.-nak is ne mez
nek. Több nőtől összesen 50 fia volt. L.még Oavaos.
Aijukal, a mongolok egyik főbálványa. Három
feje és tíz keze van. Mondják, némileg hasonlít
Visnu ábrázolásaihoz.
Aiken (ejsd : ekn), az ugyanily nevű county
székhelye és klimatikus gyógyhely Ü.-Karolina
ó.-amerikai államban vasút mellett, (1900) 3414 lak.
Aikin (ejtsd: ékn), 1. AnnaLaetitia, angol írónő, •
1. Barbauld.—2. A., Lucy, angol írónő, szül. 1781
nov. 6., megh. 1864 jan. 29. A. John írónak leánya.
Az angol történelem és irodalom tanulmányozásá
val foglalkozott. Első műve a költői Epistles on
Women (1810) nagy tetszést aratott. Későbbi mun
kái jobbadán Erzsébet, I. Jakab, I. Károly udvará
ból való Memoir-ok. Halála után jelentek meg:
Memoirs, Miscellanies and Letters (1864) és Channinggel való levelezése (1874).
Aikinit (ásv.), 1. Patrinit.
Aila, 1. Elana.
A i l a n t h a s Desf. (n»v.), 1. Bálványfa és Dísz
fák.
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Ailianos (lat. Aelianus), görög hadtudományi
író Trajanus császár korából. Fenmai'adt mun
kája (kiadták Rüstow és Köchly Lipcsében 1855-ben
aRerum mii. script. II. köt.) Arrianos taktikus mű
vével annyira rokontartalmú, hogy Köchly Arria
nos művét csak az A.-é jobb kiadásának akarta te
kinteni. Ezt, valamint A. Claudiust 1. Aelianus.
Aüly (ejtsd: aiiiyi),Pi^re d', (Petrus de Attiaco),
skolaszt. bölcsész, a párisi egyetem kancellárja,
cambrai-i érsek és bibornok, a pápa követe Német
országban ; korában nagy tudományos és egyházi
szerepet vitt, különösen sokat fáradozott a schisma
megszüntetése körül. Szül. Compiegneben 1350.,
megh. 1420 és 25 közt. Filozófiai főművei a Petri
de Alliaeo quaestiones super IV. libb. Sententianmi. (1490) és Sermones et tractatus (1490). A nominalistákhoz számitható, kik közt nagy elmeélével kitűnik. Érdekes, hogy habár az egyház
s Aristoteles tekintélyét döntőnek ismeri el, filo
zófiai fejtegetéseiben mégis közel jár a szkepticiz
mushoz és szenzualizmushoz. Kortársai elnevez
ték : Aquila Franciae-nek. V. ö. Aubrelicque, Le
cardinal de P. d'A., Compiégne 1869.
Ailuropus (áiiat), a medvefólék családjába, a
kismedve-félék (Ailurinaé) alcsaládjába tartozó
medve-nem. Egyetlen képviselője a nagyon ritka
feketevállú medve (Aűuropus melanoleucus A. M.
Edw.), melyet Kelet-Tibetben fedeztek fel s utóbb
a Kuku-Nor hegységben is megtaláltak. Orrától
a farka hegyéig 15 m. hosszú ; bundája tömött
és fehérszínű, azonban szemét fekete gyűrű övezi,
továbbá füle, farka hegye, elülső és hátsó vég
tagjai feketék s a vállán át széles fekete sáv
húzódik. Életmódja még nem ismeretes.
Ailurus (áiiat), 1. Medvefélék.
Aimable (franc.) a. m. szeretetreméltó, kedves.
Aimak, mongol néptörzs, amely a vele rokon
hazarákkal együtt Herat és Kabul között nomadizál. Az A.-törzs Ny.-on él és szunnita. Nyelvük
mongol dialektus perzsa szavakkal keverve. A
törzs tagjai, állattenyésztők és földmívelők ; igen
harciasak. Állítólag ama segélycsapatoknak utóda,
amelyeket Mangku khán Hulagu khán segítsé
gére India felé küldött. V. ö. Vámbéry, Vázla
taim Közép-Ázsiából (Pest 1868).
Aimard (ejtsd: emár), Gusiave, francia regényíró,
szül. Parisban 1818 szept. 13., megh. 1883 jun.
20. Ifjúkorában Amerikába ment, hol éveket töl
tött a nyugati vad népek között; 1848-ban vissza
tért Parisba, honnan újabb nagy utazásokra indult
s végre észleleteit és tapasztalatait regény-alak
ban tette közzé, amelyeknek tárgya Cooper elbe
széléseire emlékeztet. Ügyes elbeszélő modorával
csakhamar nevet vívott ki magának. Számos re
génye közül nevezetesebbek: Les trappeurs de
l'Arkansas (1858); La Grandé Flibuste (1860);
Une Vendetta mexicaine (1866) ; Les scalpeurs
Mancs (2 köt. 1.873); Cornelis d'Armor (2 köt. 1883).
Magyar fordításban megjelent: A vasfejű, ford.
Csiky Gergely (Bpest 1893 és 1898).
Aimatolit (ásv.), 1. Hematolit.
Aimestry-mészkő, az angol felső szilur egyik
emelete.
Aimoin (Haimo, lat. Aimoinus), 970 óta szer
zetes Fleuryben. De gestis Francorum c. alatt
sz. Benedek csodáiról szóló régibb munkához írt
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folytatást, amelyben a francia királyokról is szó
esik; innen a címe.
Ain (arab) a. m. forrás.
Ain (ejtsd: en). 1. A Rhone jobboldali mellékfo
lyója Franciaországban, a Jurában ered3 - 5 km.-rel
D K.-re Nozeroy-tól s csaknem déli irányban keresz
tül folyik a Jura és Ain départementokon 190
km.-nyi hosszúságban, melyből 90 km. hajózható,
s Lyon fölött 30 km .-el ömlik a Rhöne-ba.
2. A., département Franciaország DK.-i részé
ben ; a régi Burgundia hercegség D.-i részéből
alkották és az A. folyóról nevezték el. Határai:
Svájc, Haute-Savoie, Savoie, Isére, Rhone, Saőneet-Loire ós Jura départementok. Területe 5826
km*, lakóinak száma (1896) 345,856 (esik 1 km2-re
59), Arrondissement-jai Bourg-en-Bresse, Belley,
Gex, Nantua és Trévoux. Székhelye Bourg-enBresse. V. ö. Jarrin: Geogr. de l'A. Bourg 1883.
Ain-Abessza, földmívelők telepe Constantine
algériai département Serif arrondissementjában
(i90i) 5701 lak.
Ainalit (asv.), tantaltartalmú (9% Ta 2 0 6 ) ónérc
az oxidok csoportjából; izomorf a kassziterittel,
feketeszínü, üveg-gyómántfényű. Pennikoja-ról
Somero-ban, Finnország.
Ain-Dzsidi, 1. Engedi.
Aineias, 1. trójai hős, 1. Aeneas.
2. A., a taktikus, hadtudományi író, valószínű
leg ő volt az a hadvezér, ki az arkádiaiak élén
Kr. e. 362. Mantineiánál győzött. Hypomnemata
címen munkát írt a hadimesterségről, melynek
egy érdekes töredéke (Poliorketikon, a. m. az os
tromlásról) fennmaradt. Kiadta Hercher (Berlin
1870) és Hug (Leipz. 1874).
Ainemolo, Vincenzo, a legkitűnőbb szicíliai
festő a XVI. sz. elején, megh. 1552 után. Ró
mában tanult Rafaelnál s ennek stílusát sajátí
totta el. Megemlitendők tőle a Keresztvitel ós
Menybemenetel a müncheni Pinakotékában, egy
Madonna 1540-ből San-Domenicoban. Neki tulaj
donítják a nápolyi Santa Maria Nuova-kolostor
ban levő Keresztvivő Krisztust is.
Ainesidemos, szkeptikus bölcsész, szül. Knossosban Kréta szigetén, valószínűleg a keresztény
korszak I. sz.-ban. Alexandriában írt s tanított,
de egyik müve sem maradt fenn, csak idézetek
jutottak hozzánk műveiből. Főműve Pyrrhonion
logoi s valószínűleg ebben fejtette ki híres kétel
kedését az okság törvényére vonatkozólag, melylyel megelőzte Hume-ot. Ő szedte rendszerbe a
szkeptikus gondolkodást, ő tőle származik a szkep
tikusok híres tíz trópusa (1. Pyrrhon).
Ainhum (néger szó, a. m. lefűrészelni), Afrika
egyes néger törzseinek betegsége. A láb kis ujjá
nak tövén idült gyuladás következtében a bőr el
kérgesedik, emiatt ugyanott mind mélyebbre ter
jedő barázda keletkezik s végül az ujj teljesen lefüződik ós leválik, ami 3—15 év alatt következik
be. A lefüződött ujj ezalatt alaktalan tömeggé vál
tozik.
Ainmiller, Max Emánuel, német festő, az
üvegfestészet helyreállítója, szül. Münchenben
1807 febr. 14., megh. u. o. 1870 dec. 8. Az épí
tészetet ós ornamentikát tanulmányozta, majd
hajlamát követve, az üvegfestésre adta magát
és azt a tökéletesség magas fokára emelte.
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Működése főleg technikailag korszakalkotó. Fő
művei a regensburgi dóm s a müncheni Aukirche
ablakai, továbbá a kölni székesegyház néhány
ablaka.
Ain-Moularés (ejtsd: ain—muiaré) foszfátjáról is
meretes város Tuniszban néhány km.-nyire Al
géria Ny.-i határától. 1000—1100 m. magas
hegyek közt a Szeldzsa partján 250,000 tonna foszfátkő termeléssel; e bányacikk jobb értékesítése
érdekében építik A.-be Kairuanból a vasútat.
Ain-Musa, hires forrás, melyet a hagyomány
szerint Mózes fakasztott a sziklából, 18 km. DK.-re
Szueztől.
Aino v. Ajnó (helyesen Ainu) v. Jébisza (japán
nyelven jébisz a. m. barbár, vad), egy ős és valaha
hatalmas népségnek mintegy 25,000 lélekből álló
maradványa, amely a japániak előtt Nippon szi
getét lakta, és e sziget birtokáért a betört ja
pánokkal ezer éven át életre-halálra harcolt,
mig végre a XVI. sz.-ban a japánok Józó, vala
mint Száchálin-szigetre szoríttatták; egy kis
töredékök még a kurili szigetláncra verődött. Az
A.-k alegszörösebb emberfajtákhoz tartoznak s
így némely tudós az A.-k eme testsajátságát az
emberiségnek szőrös ősöktől való leszármazásá
nak a bizonyítására használta fel. Az A.-kat már
a régi kinai történetírók is mint szőrös (maomin
v. maozin) embereket említik. Ez a szörösségük
annyival feltűnőbb, mert szomszédaik, valamint
Kelet-Ázsia népei (mongolok, kínaiak) éppen csu
pasz testükről nevezetesek. Az A.-k felette érde
kes történetének és szokásainak leírását 1. dr. Tö
rök Aurél: Az ájnók.Egy ősi emberfajtáról Ázsia
keleti széléneímü értekezésében(Budapesti Szemle
1889). A budapesti embertani múzeumban egy A.
koponyáját őrzik, amelyet gróf Széchenyi Béla
hozott magával keletázsiai útjából, 1. erről dr. Tö
rök, A Jézó szigetbeli ájnó koponyáról; Gr. Szé
chenyi Béla, Keletázsiai utazása tudományos
eredményei II. kötetében (Budapest 1892.); B.
Balogh Benedek, Az ajnukról, Néprajzi Értesítő,
VIII. évf. 1907.
Aino, a Kalevala (1. o.) egyik nőalakja.
Aino nyelv, a mongol néptörzs nyelvei között
ama csoporthoz tartozik, melyet gyűjtő névvei a
hyperboreai nyelveknek neveznek s amelyekhez
tartoznak: a jenissei, jukagir, csukcso-kamcsadal, aino és az aleuto-eszkimó.
Ain Semsz, 1. Beth Semes.
Ainsworth (ejtsd: émszuőrsz) l. WUliam Harrison, angol regényíró, szül. Manchesterben 1805
febr. 4., megh. 1882 jan. 3. Első regénye Sir
John Ghiverton (1826) Walter Scott dicséretét is
kiérdemelte. Nagy sikert ért el főleg Bookwood
(1834) ós Crichton (1837) c. regényeivel és külö
nösen Jack Sheppard (1839) c. tolvaj történetével,
amelyet színpadra is vittek. A. nagy népszerűsé
gét rémes és hátborzongató események érdek
feszítő előadásának, köszönhette, amivel Eugéne
Suere emlékeztet. Értékesebbek történeti regé
nyei : The Tower of London (1840), Guy Fawkes
(18*1), Windsor Castle (1844). St. James's or the
Court of Queen Anne (1844), The Star Chamber
(1854).
2. A., WUliam Francis, angol orvos, geológus
és utazó, az előbbinek unokatestvére, szül. Exe-
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terben 1807 nov. 9., megh. 1896 nov. 27. Mint
orvos 1827. Parisba ment s azután földtani szem
pontból átkutatta az Auvergnet és a Pyrenéusokat. Hazatérte után Edinburgban szerkesztette a
Journal of Natural and Geographicál Science
c. folyóiratot. 1832—33. az angliai koleravész
alatt e járványt tanulmányozta s munkát is irt
róla. 1835. Chesney Eufrát-expediciójában vett
részt s beutazta Kurdisztánt, a Taurust és KisÁzsiát, 1840. pedig újabb keleti utat tett Moszulon át. Utazásairól írt munkái: Eesearches in
Babylonia, Assyria, etc. (London 1888); Travels
in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldaea and Armenia (1842); Travels in the track of the 10,000
Grecks (1844 2 köt), továbbá a Dórétól illusztrált
Wanderings in every clime (London 1872).
Ain-Szalah, 1. Tuat.
Ain-Széfra, algériai város Oran tartományban,
(1890) 16,163 lak. (csak 122 francia), vasúltal.
Aint&b (Entah), Szíriában Aleppótól 105km.-rel
északra a Szadzsur folyó s az aleppo-örményországi országút mellett. 43,150 örmény- és gö
rög-keresztény, kurd és mohammedán lakosa
gyapjat, pamutot, selymet, bőrt, kendőt, mézet és
dohányt szolgáltat. A keresztesháborúk idején
Hamtab néven ismerték, 1183. Szaladin, 1400.
Timur foglalta el.
Aiolis, 1. Eolisz.
Aiolok, a görög nép egyik főtörzse, melynek
Aiolos volt a hérosza és külön nyelvjárás külön
böztette meg a többi görögöktől. Nevük Görög
ország különböző helyein tűnik fel, de a törzs tör
téneti jelentőségre csak Kisázsia partján, Lesbosban és Kymóben emelkedett. Az A. városai Kisázsiában egy ideig külön szövetséget alkottak;
Kroisos idejében Lydia, később a perzsák fenhatósága alatt állottak. A görög szabadságharcok egy
ideig függetlenséghez juttatták őket, de az Antalkidas-féle béke (Kr. e. 387) ismét perzsa uralmat
rótt rájuk. Nagy Sándor halála után Syria hatal
mába kerültek s mivel később Mithridatesszel lép
tek szövetségre, Sulla a római Asia provinciába
olvasztotta őket bele. Nyelvjárásukat illetőleg 1.
Qörög nyelv. Az irodalomban az A. csak a régibb
korszakokban szerepelnek. Nyelvjárásuk nyomai
mutatkoznak a homerosi költeményekben; részük
volt tehát az eposzi műfaj kifejlesztésében, a di
daktikus eposznak pedig az aiol származású Hesiodos a megalapítója. A zene fejlesztésében is ki
váltak; az aiol Lesbosból eredt Terpandros, a
görög zene megalapítója, és Árion; ez a sziget
volt hazája Alkaiosnak és Sapphónak, a molikus
dalköltószet legkiválóbb költőinek. L. még Eolisz.
Aiolos (lat. Aeolus). 1. Hippotes fla, kit Zeus
Aiolia szigetén a szelek őrizetével bízott meg. A
bolyongó Odysseus egy hónapig nála tartózkodott
s távozásakor a neki kedvezőtlen szeleket egy töm
lőbe zárva kapta ajándékul, melyet azonban társai
kíváncsiságból felnyitottak, mire a szelek a hajót
ismét Aioliához vetették. A. ekkor Odysseust el
utasította, mert az istenek nyilván nem szeretik
Későbbi mitosz szerint A. már a szelek királya,
ilyennek írja le Vergilius is, szerinte a szeleket
egy barlangban tartja bezárva, hazája pedig a Siciliától É.-ra fekvő Lipara vagy Strongyle szigete.
— 2. A., Deukalion unokája, Hellén fia, Doros és
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Xuthos testvére, a thessaliai Magnesia királya és
a görög aiol törzs ősatyja. Nejétől, Bnaretétöl öt
leánya és hét fia (Kretheus, Sisyphos, Athamas,
Salmoneus, Deion, Mágnes, Perieres) született,
kik az aiol törzs terjeszkedésének a hősei.
Aion (lat. Aeon), a görögöknél a végetlen idő
nek megszemélyesítése, Chronos fla. Ábrázolták
oroszlánfővel, de emberi törzzsel és végtagok
kal, mellén villámmal, kezében fáklyával és kulcs
csal.
Air (franc, ejtsd: sr), külszín, tekintély, maga
viselet ; a lovagiasban a lónak természetes tartása;
a zenében 1. Ária.
Air, hegyvidék a Szaharán az é. sz. 17 és 20° és
a k., h. 7 és 10° közt. Átlagos magassága 650 m.,
de BD.-i irányú hatalmas hegyláncai 3000 m.-ig
emelkednek. A szept. és okt. nagy esőzések a völ
gyekben dús növényzetet hoznak létre. Néhol búzát
is termelnek, a bő legelők pedig sok tevét és
zebrát táplálnak. Sok oroszlánja, sakálja, gazellája
és vaddisznója van. Kevortvérü lakosai falvakban
és szétszórt sátrakban laknak s állattenyésztéssel
s bőr- és sókereskedéssel foglalkoznak. Fővárosa
Agadesz (1. o.).
Aira L. (IIÖV.), a pázsitfélék génusza, melynek
6 faja ismeretes. Különösen D.-Európában vannak
elterjedve. Nálunk 2 faja ól. Az A- elegáns és A.
caryophyllea fajt kultiválják, szárított bokrétá
hoz használják (hibásan Agrostis elegans-nak
nevezik). — Az A. caespitosa értéktelen, kemény
pázsit-fű, úgyszólván minden, de különösen tő
zeges talajon; magvával gyakran a Poa magva
kat, továbbá a tarackos tippan magvát hamisítják.
Nagysága 2ijí mm.; felismerhető arról, hogy tövén
szőrkoszorú van. — Az A. /?ea;wosa(magyarneve
sédbúza), száraz, terméketlen erdőtisztásokon,
fenyvesekben növő kemény, sertealakú levelek
kel biró gyom; mint takarmány teljesen értéktelen,
legfeljebb juhok eszik meg. Magját többnyire az
északnémetországi homokterületeken gyűjtik, s
a magkereskedők az úri zab (Trisetum flavescen)
hamisítására vásárolják össze. A mag tokiászai
veresbarnák, míg az úri zabéi fénylő fehérek,
továbbá az A. magja nagyobb és nehezebb, mint
az úri zabé; további különbség még az, hogy az A.
flex. szálkája a tokiász tövéből, míg az úri zabé
annak középtájából nő ki. L. Trisetum.
Airavati, a Eavi folyó szanszkrit neve, 1. Indus.
Aird (ejtsd: érd), Thomas, skót költő ós író, szül.
1802 aug. 28., megh. 1876 ápr. 25. Bdinburgban
tanult s kiadta az ottani Weekly Journal-t, 1835—
1863. pedig szerkesztette a Dumfries Heraldot.
Költeményein (Poeticái Works, 1878, 5. kiad.) kí
vül nevezetesebbek a skót életből vett elbeszé
lései : The old bachelor in the old Scottish village
(1845 és 1857).
Airdrie (ejtsd: erdri), város a skótországi Lanark
grófságban, keletre Glasgowtól, (i9oi) 22,288 lak.
Vasércekben gazdag szénvidék közepén fekszik, s
ennek köszöni virágzását. Bányászaton kivül pa
mutszövéssel és papírgyártással is foglalkozik la
kossága.
Aire (ejtsd: sr), l. A.-sur-l'Adour járási szék
hely Landes francia départementban az Adour és
vasút mellett, 2657 lak.; egykoron II. Alarik gót
királynak volt székhelye; — 2. A.-sur-Jjys, já
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rási székhely Pas de Calais départementban, a Lys
mellett, (i9oe) 8000 lak., gyapjuszövőkkel, sör-,
faience-gyártással és olajkészítéssel. Szt. Péterről
elnevezett székesegyháza a XV—XVI. sz.-ból
való.
Airol(bázikus galluszsavas jód-bizmut). Szürke,
íztelen ós szagtalan por; mint a jodoforrn pótsze
rét hintőporul alkalmazzák.
Airolo, falu Tessin svájci kanton Livinen kerü
letében, aSzt.-Gotthard-vasútD.-i bejáratánál 1179
m. magasan, a Ticino partján, (1900) 1632 lak. Sok
turista keresi föl. 1799. az oroszok és franciák
közti csatában Szuvarov kivívta az utat a Szt.Gotthardon keresztül. 1898. hegyomlás egy részét
romba döntötte.
Airy (ejtsd: éri), George Biddell, angol csillagász,
Astronomer Royal, azaz a greenwichi csillag, in
tézet igazgatója, szül. 1801 jul. 27., megh. 1892
jan. 2. Mielőtt 1836. Greenwichbe hivták, a cambridgei egyetemen a fizika és matematika tanára
volt. Mint Astronomer Royal az 1750 óta felhal
mozódott észleléseket átdolgoztatta és Reductions
of observations of the moon (London 1848, 2 kö
tet) cím alatt kiadta. A Harton-bányában tett ingamérések alapján a Föld közepes sűrűségét hatá
rozta meg (1. Föld sűrűsége). 1871—73. a londoni
Royal Society elnöke volt. Főbb müvei: Catalogue
of 2156 stars (1889); Six lectures on astronomy
(1881); Tracts on physical astronomy (4. ed. 1858);
Algebraicai and numerical theory of errors of
observations (2. ed. 1875); On the undulatory
theory of optics (2. ed. 1877); Atmospheric chromatic dispersion, as affecting telescopic observation, and on the mode of correcting it. (1869);
Sound and atmospheric vibrations (2. ed. 1871);
Treatise on magnetism (1871).
A i s , azáltal felemelt A hang. Ais-mollhang
sor, 1. Hangsorok.
Aisa (Ajisa), Abu - Bekr leánya, Mohammed
próféta felesége. Elkísérte férjét hadjárataiban s
mint legkedvesebb neje nagy befolyásra tett
szert. Az iszlám híveinek első pártküzdelmeiben
Alinak, Mohammed vejének ellenfeleihez szegő
dött. 632. nagy része volt abban, hogy a próféta utód
jául nem Ali, hanem atyja, Abu-Bekr ismertetett
el. De Oszmán erőszakos halála után Ali mégis
csak kalifa lett 656. Aisa ezúttal is küzdött ellene,
seregeit azonban Basszóránál az ú. n. teve-csatá
ban megverték, Aisát foglyul ejtették és Medi
nába vitték. Meghalt 680.; a próféta mellé temet
ték. L. Mohammed.
A i s a n c e (franc, ejtsd: ezansz) a. m. könnyüség,
jólét; cabinet daisances, árnyékszék.
Aischines (lat. Aeschines), 1. görög szónok,
Demosthenes hírhedt ellenfele. Kr. e. 389., Athén
ben, alacsony sorsú szülőktől született. Sokáig
mint harmadik színész («tritagonista») és irnok
kereste meg kenyerét, majd 356. szónoki pályára
lépett. 347-ben Demosthenesszel együtt tagja volt
a makedoni Philipposhoz indított követségeknek;
ott magát behálóztatva, az Athén ellen ármánykodó király hívévé szegődött. Ezért Demosthenes
és Timarchos hazaárulással vádolták, de ő viszonváddal késleltette a tárgyalást s szavazattöbbség
gel végre is fölmentést nyert. Mint a makedoni
párt főembere, elég jelentős szerepet játszott Athén-
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ben, de nem tudta megakadályozni, hogy Demosthenest Ktesiphon indítványa értelmében arany
koszorúval ne tüntessék ki hazafiúi érdemeiért.
Demosthenes a «koszoruról» szóló híres beszédé
ben végleg legyőzte őt, mire A. önkéntes szám
kivetésbe Rhodos szigetére ment, ahol szónoki
iskolát alapított. Meghalt Samos szigetén 314.
Három beszédje maradt reánk: Timarohos ellen,
A hűtlen követség ügyében és Ktesiphon ellen.
E három beszédet a régiek a három Charis (Grá
cia) nevével jelölték. Becses emlékei az attikai
ékesszólásnak. Kiadták Schultz (Leipz. 1865),
Weidner (Leipz. 1872). A nevét viselő 12 levél
(Hercher, Epistolographi Graeci, Paris 1873) ha
misítvány. V. ö.: Gastets, Éschine (Paris 1875);
Blass, Die attische Beredsamkeit (Leipz. 1898);
Gyomlay Gy., Demosthenes beszédei II. köt. be
vezetése (Budapest 1896); A Bongót, Riválisé
d'Éschine et Démosthéne íPáris 1891). Frank,
új kiad. Blasstól, 1896. és Drerup, 1904.
2. A., a «sokratikus», Sokrates egyik leghívebb
tanítványa, Platónnak kortársa Kr. e. 404 táján,
Sokrates halála után Syrakusában, az ifjabb Dionysos udvarában ólt. Hét párbeszédet írt Sokratesről, melyekben nagy szeretettel, híven rajzolta
mesterét, de csak egy pár töredék maradt fenn
belőlük. V. ö.: Hermann, De Aeschinis Socratici
reliquiis (Göttingen 1850).
Aischylos (lat. Aeschylus), a három hírneves
görög tragédiaköltő közt korban és a tragikus
fenség kifejezésében első. Született Kr. e. 525.
Eleusisben, egy attikai községben, ősrégi nemes
családból. Részt vett a perzsák ellen vívott har
cokban. 30 éves korában lépett fel a drámai ver
senyeken, de első diadalát csak 40 éves korában
aratta. Élete folyása ismeretlen. Többször időzött
Hieron, syrakusai kényúr udvarában és Siciliában,
Gelában halt is meg Kr. e. 456. Az athéniek Dionysos szinházában ércszobrot állítottak emlékére.
Legalább 72 drámát írt, de reánk csak hét jutott:
1. Ótalomkeresök. Danaos 50 leánya Argosban
talál menedéket Aigyptos 50 fia ellen, kik őket
házasságra akarják kényszeríteni. Egy elveszeti
trilógiának első része. 2. Perzsák. A salamisi
tengeri győzelemnek dramatizált himnusza. 3. A
hét Thébavívó (egy elveszett trilógia 3-ik része):
A trónjáról elűzött Polyneikes hat más vezérrel
ostromolja Thebát s testvérével viadalra szállva
mindketten elesnek. 4. A leláncolt Prometheus
(egy elveszett trilógia első része): Zeus a Kaukázus
hoz láncoltatja a hatalmával dacoló Prometheust.
5., 6., 7. Az üresteia, teljesen fennmaradt triló
gia három részben: Agamemnon, Siri áldozat,
Eumenisek. Az elsőben a hűtlen Klytaimnestra
megöli a trójai háborúból dicsőségesen megtérő
férjét, Agamemnont. A másodikban Ürestes ször
nyű boszút áll atyja haláláért; s a harmadikban
az Areiopagos előtt Athene istennő pártfogására
megnyeri a fölmentő ítéletet. E híres trilógia (az
egyetlen, mely az ókorból fenmaradt) nagy dia
dalt aratott 458. s e diadal napjainkban Európa
legelső színpadjain ismétlődött. A. a tragédia atyja.
Gondolatai nagyszerűek, képei merészek, verse
lése művészi, nyelve hatalmas. Fő erkölcsi alap
elve, hogy a bűnnek bűnhődnie kell s nemcsak a
tettet kell nézni, hanem a tett indító okát is. Az
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istenség mindent a legjobban intéz s minden em
beri szertelenségét, gőgöt (hybris) megbüntet. A
végzet nem zárja ki az erkölcsi szabadságot. Igazi
vates: nagy költő és nagy tanító.
IrodfOom. Pő kiadása Weckleintól (Berlin 1885 és Athén
1891). Német fordítói: Voss, Minkwitz, Hartung, Donner, Droysen, Wilainowitz-Moelendorf (legkiválóbb Oresteia-fordító),
Bruch, Todt stb. Prometheust magyarra fordították Verseghy
Ferenc (Buda 1792) és Zilahi Károly (Pest 1861). Az Oresteia pályanyertes műfordítását adta Csengeri János (Buda
pest 1894., Kisf. Társ.), majd az Akadémia megbízásából
mind a hét darabot (Budapest 1903). V. ö.: Télfy Iván,
Aeschylos (életének és müveinek ismertetése, Budapest 1876.,
Akad. ért.); Schneller István, A. vallás-erkölcsi nézetei Oresteiája alapján (Athenaeum 1893): Péterfy Jenő, A három görög
tragikus (Budapesti Sz. 1898 és összes dolgozatai közt). A.
trópusairól Pecz Vilmos írt magyar és német munkát.

Aisne (ejtsd.- én, lat. Axona), 1. a Szajnába tor
koló Oise baloldali mellékfolyója, az Argonneerdőben ered, Compiégne fölött torkol. — 2. A.,
dópartement É.-i Franciaországban az ugyanily
nevű folyóról Belgium, Nord, Ardennes, Marne,
Seine-et-Marne, Oise és Somme départementok
közt 7427 km 3 területtel, (1906) 534,495 lak. Arrondissementjai: Cháteau-Thierry, Laon, Saint-Quentin, Soissons ós Vervins. Fővárosa Laon. V. ö.:
Matton, Dictionnaire topographique du dóp. de
l'A. (Laon 1871).
Aisopos (lat. Aesopus), az állatmose atyja, Kr.
e. 600 táján. Élete körülményei meseszerűek. A
hézagos hagyományból a középkorban egész re
gényt gyúrtak (állítólag Maximus Planudes XIV.
sz.-beli konstantinápolyi szerzetes. Kiadta Eberhard, Fabuláé Ronianenses, Leipz. 1872). Rabszol
gasorból, állítólag Kroisos lydiai király követévé
lett. Az Delphibe küldötte jóslatért, ahol egy ezüst
tálcának elorzása v. gúnyos megjegyzései miatt
a felbőszült papok a Hyampia sziklájáról letaszí
tották. Későbbi koholmány az is, hogy idomtalan,
púpos bohócalak volt. Ő nem feltalálója a mesének,
csak formálója. «Mythos»-ai szájról-szájra jártak,
s Sokrates a börtönben ilyen meséket foglalt versbe.
Az első írásba foglalt gyűjtemény Demetrius Phalereustól származott (Kr. e. 300) 10 könyvben ;
majd a költő Babrios (1. e.) verselte meg őket
chorianibusokban. Később ezeket ismét prózára
bontották. A ránk maradt gyűjtemény 423 mesét
tartalmaz Teljes kiadása Halm-tól (Leipz. 1884).
Magyarra fordította Szabó István (Pest 1846). Régi
magyar fordítások Pesti Gábortól (Bécs 1536),
Heltai Gáspártól (Németújvár 1593), Pétzely
Józseftől (Győr 1788). Heltai fordítását hű máso
latban közzé tette Imre Lajos (Régi magyar
Könyvesház 1897, 4. füzet). V. ö. Szász K., Bp.
Szemle, 1874. 5.; Keller, Untersuchungen über
die Geschichte der griech. Fabel (Leipz. 1862);
Barcsa János, A római mese, Phil. Közi. 1897.
Aissé, Mademoiselle A-, a XVIII. századnak
egyik legvonzóbb és legköltőibb alakja. Szül. 1694.,
megh. Parisban 1733 márc. 13. A cserkeszek ha
zájából került Konstantinápolyba a rabszolga-vá
sárra. Ferriol gróf, Franciaország követe a konstan
tinápolyi piacon látta, megvette s magával vitte
Parisba, hol gondosan fölneveltette. Szépség és
szellem, szerénység és nemes gondolkodás által
tűnt ki. Megfordult Paris legelőkelőbb köreiben
s korának legnevesebb embereivel állott össze
köttetésben. Az uralkodó ostromlásainak állhatato
san ellenállott, s visszautasítá Chevalier d'Aydée
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kezét, kit őszintén szeretett, mert nem tartotta
magát méltónak hozzá. Calandrini kisasszonyhoz
intézett levelei Voltaire jegyzeteivel jelentek meg
1787. és utóbb Ravenel kiadásában 1846. V. ö.:
Courteault, Une idvlle au XVIII. siécle (Macon
1900).
Aisszánok, fanatikus mohammedánus, szekta
Marokkóban; vallásos extázisuk állítólag megsebezhetetlenné teszi őket. Valóságban szédelgők,
akik magukat az asszasszinok utódainak tartják.
Aisszor, körülbelül 150,000 főből álló néptörzs,
amelynek tagjai Perzsiában, Kurdisztánban és
Transzkaukáziában élnek.
Aistulf (Astolf), 749 - 756-ig longobárd király,
ki elődeinek példájára szintén Olaszország és ne
vezetesen Róma városának birtokára vágyódott.
751. elfoglalta Ravennát és Rómát fenyegette. III.
István pápa ekkor Pippin frank királyhoz fordult,
ki Ígéretéhez képest hadával átsietett az Alpokon és
Páviában arra az ígéretre kötelezte A.-t, hogy az
egyházi birtokot többé nem bántja (755). Midőn A.
ennek dacára megint Róma alatt termett, Pippin
756. másodízben legyőzte és a meghódított tarto
mányokvisszaadására kötelezte.
Ait., növénynevek mellett William^tócm nevé
nek rövidítése.
Mther(Aether), a görögök kosmogoniájában ós
thcogoniájábun az éter, vagyis a felső, tiszta le
vegő-ég isteni személyesífóse. Hesiodos teogoniájában A. az Ereb;>s és Nyx (éjjel) fiaként s Hemera
(nappal) fivéreként fordul elő, ellenben Zeusszal v.
Uranosszal is identifikálják s mint ilyent a Föld
férjének tartották.
MtYaa.(Aethra), Pittheus leánya, Aigeus neje,
Theseus anyja. Az elrablott Helénát Theseus A.
gondjaira bízta; midőn Helénát a Dioskurok Spartába vitték, A. is rabnőül odakerült. Helénával el
ment Trójába is, s esak a város bevétele után sza
badult ki rabságából.
Aitliurus (állat), a remete kolibrik (Phaéthorninae) alcsaládjába tartozó kolibri-nem. Legis
mertebb képviselője a Ny .-Indiában élő A. polytmus.
Aitken porszámlálója, 1. Levegő.
Aitolok, görög néptörzs, mely Hellasnak Akarnania és Tesszália között fekvő földjén lakott s
magát Aitolostói, Endymion fiától származtatta,
ki a kurétákat (előbb Hyantes) a róla nevezett
Aitoliából kiűzte, 1. Etolia.
Aitolosf'JLeíote^EndymionnakElisztől való fia,
az etoliaiak (aitolok) regebeli ősapja. Egy általa
elkövetett gyilkosság miatt kivándorolt a knréták
földjére, amelyet aztán Etoliának neveztek.
Alton (ejtsd: ét'n), Wüliam, ang. botanikus, szül.
Hamiltonban Skótországban 1731., megh. Kewban 1793 febr. 1. 1759-ben a londoni (Kew) nö
vénykert igazgatója lett, melyet a világ leggaz
dagabb kertjei sorába emelt. Legnevezetesebb
munkája a Hortus Kewensis (London 1789, 3. köt.
képekkel, a 2. kiadást 1810—13 fia és utódja,
Wüliam Townsend A. rendezte sajtó alá). 60<>0,
kiváltképen külföldi növényt ismertet, köztük 14
az új nem ós majdnem 500 az új faj.
Aitonia lliunb. (n»v.), 1. Garruthia.
Aitzema, Lieuwe van, hollandi történetíró, szül.
Dokkumban. Frieslandban, 1600 nov. 19.. megh.
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Haagában 1669 febr. 23. Korának legfontosabb
okmányait összegyűjtötte s magyarázatokkal látta
el. Saken van staat en oorlogh, in ende omtrent
de vereenigde Nederlanden (Haag 1655—75, 15
köt.; 1669—72, 7 köt.) c. műve tehát a németal
földi történetnek legérdekesebb és legfontosabb
forrása, még pedig Németalföld történetének leg
fényesebb (1621—68) korszakára nézve.
Aix (ejtsd: ész), 1. A. (-enProvence), az ugyanily nevű arrondissementnak, a régi Proveneenak
és érseknek székhelye, vasút mellett Bouches
du Rhone départementban, (1906) 28,116 lak., olaj
készítéssel, kalap- és tésztagyártással, élénk ke
reskedéssel, melynek főtárgyai: olaj, bor, kalap,
tésztanemúek ós gyümölcs. A várost egy főút, a
gyönyörű Cours két részre osztja. Van teol., jogi
és bölcsészeti fakultása, tudom, akadémiája (1100
óta), líceuma, könyvtára, művészeti és iparisko
lája, három remek szökőkútja stb. A régiség
tárban őrzik az Entremontnál talált legrégibb
gall doniborműveket ós sok római és keresztény
emléket az első századokból. A város nevezete
sebb épületei: a régi St. Sauveur székesegyház a
XI. sz.-ból, az 1231-i gót st. Jean de Malte
templom a provencei grófoknak 1828. renovált
síremlékeivel, az 1831. befejezett igazságügyi pa
lota, a városháza. Hőforrásai (35° C.) tiszták és
átlátszók, csaknem teljesen szagtalanok, de kissé
kesernyések. A.-t. Kr. e. 123. alapította Caius
Sextius Calvinus prokonzul s ásványí'orrásai miatt
Aquae Sextiae, majd Colonia Julia Aquensis
Augusta nevet nyert. Az A. ós Arles közti síkon
verte meg Marius Kr. e. 102. a teutonokat és anibronokat. A középkorban a troubadourok talál
kozóhelye volt.
2. A.-les-Bains, város Savoie francia départe
mentban, 12km.-nyireÉ.-ra Chambéry-tői, szóles
völgyben vasút mellett, (1906) 8679 lak. Már a ró
mai császárok idejében keresett fürdő volt Aquae
Gratianae vagy A. Domitianao néven. A számos
ó-kori maradvány között van Campanus íve, me
lyet L. Pompeius Campanus épített a III. v. IV.
sz.-ban családja síremlékéül ós egy ión Dianatemplom romjai. Városházán nevezetes múzeuma
s könyvtára van. A múzeumban főként a tengerből
kihalászott régiségeket őrzik. A város keleti ré
szén vannak A. kénes forrásai (45°). A két forrás
naponként 45,000 hl. vizet ad, melyet csúzbántalmak s bőrbetegségek ellen használnak jól be
rendezett fürdőhelyiségekben. Fürdővendégeinek
száma évenként meghaladja a tizenkétezerét. A
fürdőházat III. Viktor Amadeus 1879—83. épít
tette ; újraépítették s megbővítették 1857—70.
V. ö. A. Guide publié par la Société médical d'A.
(Paris 1900).
Aix, Ile d' (ejtsd :ii aé), sziget a Gascognei-öbölben, a Charente torkolatától ÉNy.-ra, 193 ha. te
rülettel, erődítményekkel, világító toronnyal, 400
jobbára halász lak. 1815 jul. 15-ón itt adta meg
magát az angoloknak I. Napóleon. V. ö. Garnier
E., L'ile d'Aix, (Tebes 1910).
Aix-la-Chapelle, Aachen (l. o.) francia neve.
Aizanoi (Azani), ó-görög város Frigiában, a
mostani Kutahiától DNy.-ra feküdt. Romjai közt
a mai Csaudar-Hisszárnál az ion-stilusú Zeus-temploni tűnik ki.
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Aizelin (ejtsd: ezien), Eugéne, francia szobiász,
szül. Parisban 1821., megh. 1902. Ramey és
Dumont tanítványa. Első miivé 1852. volt kiál
lítva a párisi szalonban. Legismertebb művei:
Idill (Paris, Louvre); Deslbrges síremléke a Pere
Lachaise temetőben (1874); Oifeus az alvilágban
(1876, reimsi múzeum); Íjász (Paris, Hotel de
Ville); Hágár és Izmael (1889); Judith (1890,
Paris, Luxembourg múzeum).
A i z o n c e a e (nov.), a Centrospermae sorozatá
hoz tartozó család, melynek 600-at meghaladó
faja szubtropikus és tropikus tájak és különösen
Afrika száraz, szikár termőhelyeit kedveli. Egyes
gónuszai, mint pl. különösen Mesenbrianthemum
(1. o.), kertészetileg fontosak.
A i z o o n (növ.), az Aizoaceae család génusza,
melynek 10 faja van elterjedve tropikus és subtropikus tájakon.
Aj, kisk. Abauj-Torna vm. tornai j.-ban, (1900)
507 magyar lak. Ismeretes szép völgyéről (1. Áji
völgy). U. p. és u. t. Torna.
Áj a (ol.), 1. Ajo.
Ajaccio (ejtsd: ajaccsó), fővárosa Korzika szige
tének, a francia Corse départementnak és A. kan
tonnak, megerősített kikötőhely, Korzika Ny.-i
partján, termékeny síkságon (Campo d'Oro, v.
aranyliget) vasút mellett, (1906) 22,264 lak. A.
székhelye egy püspöknek (a VI. sz. óta), keres
kedelmi törvényszéknek. Ott van Bonaparténak
1850-ben felállított márványszobra, a Napóleoncsalád emlékszobra (I. Napóleon lovon, körüle
négy fivére), szép székesegyház (1585-ből), I. Na
póleon anyjának ós Pesch bíbornoknak síremlé
kével, Napóleon szülőháza a Laetitia-téren már
ványtáblával ós azon korbeli bútorokkal, politech
nikum, könyvtár stb. A lakosok hajóépítéssel,
szardella-halászattal korall-gyűjtóssel, szivar- és
tésztagyártással foglalkoznak. A jó kikötő által
közvetített kereskedelem tárgyai: hal, gyümölcs,
bor, olaj, bőr, sajt, fa és viasz. Kedvező fekvése
miatt igen látogatott téli gyógyhelye a mellbete
geknek. A. szülővárosa a Nagy Napóleonnak és
testvéreinek. V. ö. Láng, A. (Wien 1894).
Ajak (labium), 1. valamely testnyílás meg
vastagodott széle. így ajkai vannak a szájnyí
lásnak (\. Arc), a szeméremrósnek (1. Nemi
szervek), a méh nyílásának (\. Méh), stb. Ajkai
lehetnek valamely sebnek is.
2. A. növénytani értelemben. Midőn valamely csö
ves növényszerv, leginkább a kehely és a szirom,
úgy van két részre behasítva, hogy az egymással
átellenben levő (többnyire különalakú) két rész,
alsó és felső A.-hoz hasonlít (1. az 1. és 2. ábrát).
Az ilyen szervet A.-os-nak, a szervfelső részét felső
A.-nak (labium superius), alsó részét pedig alsó
A.-nak (1. inferius) mondjuk. A.-os a virág kelyhe,
például a kakukfűé, vagy a szirma, például a
Lamiumé és a Loniceráé, vagy A.-os ugyanan
nak a virágnak a kelyhe is, a szirma is, neveze
tesen sok A.-os virágú növényé, például a zsályáé.
Az ajkakon gyakrabban még kisebb metszetek is
vannak, pl. az A.-os növények kelyhének a felső
A.-a gyakrabban háromfogú vagy 'három met
szetű, alsó A.-a pedig kétmetszetü (f); a szirom
felső A.-a ellenben gyakran két-, az alsó hárommetszetű íf). A pillangós virágú növények között
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is van génusz (Cytisus, Sarothamnus) § metezetü
A.-os kehellyel. Némelykor a csöves szirom fel
felé féloldaluan, nyelv alakura fejlődik, mint pl.
a fészkesek sugárvirága. Ezt is szokás A.-os-nak
nevezni (egyajaku szirom), de ez helyesebben
nyelvalakú virág. Az igazi A.-os növények között
(melyeknek kétajakú szir
ma van) az Ajuga meg a
/"TJTeucrium látszólag egy. ^ ^ ^ ^ "* /
ajakú, mert az Ajuga •^SBBIB&JL-. ísfes^
szirmának felső A.-a csak ^ ^ H ? l i Í J Í f Í M § 8 | F
picike, a Teucriumé pe^ ^ g ^
dig végig van hasítva, 1. ábra. rjeonurus virága,
azért úgy látszik, mintha
az alsó A.-hoz tartoznék (f). A kétajakú szirom
v. nyitottajkú (ásító v. szájatátott Diószegi sz.)
corolla ringem, midőn a két A. egymástól észre
vehetően eltávolodik. Ezek az igazi A.-osak v.

2. ábra. A zsálya virága.

A.-os növények (Labiatae). Ezeknek a felső A.-a
gyakran boltozatos v. sisakalaku (labium fornicatum seu 1. galeatum). Ha a felső A. az alsón
v. az alsó A. inyén (palatum) nyugszik, a torka el
van zárva, a szirmot csukottajkúnak {corolla personata) nevezzük. Ilyen pl. a gyujtoványé. Ezek
nek a virága a tátogató. L. még Ajakosak.
Ajak, kisk. Szabolcsvm. kisvárdaijár.-ban, (1900)
1876 magyar lak.; ref. temploma átmeneti korú
(1330). Postahivatal; u. t. Kisvárda.
Ajakállás (fr. embouchure) alatt értjük az ajak
helyzetét, amikor meg kell szólaltatni olyan fuvóhangszereket, melyeknek fuvókáját a játszó nem
veszi a szájába, hanem a száj elé tartja. Külön
böző hangszereknél és különböző magasságú han
goknál különböző az A.
Ajakhangok, azok a hangok, amelyeknek ki
ejtésekor az ajak is működik. Ilyenek a mással
hangzók közül m, b,p, v, f, a magánhangzók közül
c,., o, u, ö, ü (ó, ú, ö, ü). Rendesen az előbbieket
nevezik ajakhangoknak, az utóbbiakat pedig ajak
működéssel ejtett magánhangzóknak. L. Magán
hangzók, Mássalhangzók.
Ajakilleszkedés, a magyar hangtanban az a
hangváltozás, mely szerint az ajakhangú ö, ü (ő
ü) hangok után a nem-ajakhangú e hang ajak
hangú ó'-vó illeszkedik. Péld. valaha azt mondták
öt-szer, több-szer, ma ötször, többször. így tűzhöz
(de vízhez), gyűrűtök (de vetésték), főztök, süttök
(de esztek, visztek).
Ajakir, 1. Ajakzsír.
Ajakosak (Labiatae, uöv.) a forrtszirmu növé
nyek Tubiflorae sorozatának (Csövesviráguak)
egyik családja. Többnyire évelő, illatozó íüvek vagy
félcserjók, ritkábban cserjék. Levelük átellenes
vagykeresztesen átellenes, ritkábban örvös; szá
ruk gyakran négyszögletes. Testüket részben vagy
egészen illanó olajat elválasztó mirigyek vagy
mirigyszőrök borítják. Virágjuk hímnős, több-
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nyire zygomorph és ajakos. Kelylie maradandó,
többnyire kétajakú. A szirom csőalakú, kiszéle
sedő torkú, leggyakrabban kétajakú. A hímek szá
mának, a virág alapterve szerint, ötnek kellene
lenni, de a hátulsó rendesen nem fejlődik ki, sőt
a rendes négy hím közül is a két felsőbb néha
satnya marad, virágport nem tartalmaz. (Salvia,
Eosmarinus, Lycopus, stb. kéthímes A.). A í
porzós hím ritkábban csaknem egyenlőhosszú
(Mentha), gyakrabban a két alsó hosszabb (kétföbbhímes, Didynamia, stamina didynama). A
Xepetáknak a két felsőbb hímje szokott a hosszabb
lenni. A porzószálak a párta csövéhez nőnek, s
vagy párhuzamosan vannak a felső ajak sisakjá
ban, vagyszóthajolva a virágból kinyúlnak. Amagház felső állású, két levélből alakul, eredetileg
kétrekeszü, de mind a két rekesz, igon korán, még
kettőre oszlik; felfelé mind a négy boltozatosán
fejlődik, úgy hogy a magház négymetszetűnek
látszik, s a bibeszál a keresztmetszés aljáról nő
ki. Mindegyik rekeszben egy-egy visszafordult
(anatrop) magkezdemény van. A termés hosszában
négy száraz makkocskára hasad, mindegyikben
egy-egy mag van. Az egész föld kerekségén
elszórt ajakosaknak megközelítőleg 3000 faja
s mintegy 150 génusza van. Nagyobb részök
a mérsékelt éghajlat melegebb vidékein, kivált
az Ó-világ északi félgömbjén, különösen a Föld
közi-tenger mellékén van elterjedve. (Schouw,
dán növénygeográfus, ezt a vidéket az A. és
szegfűfélók országának nevezte.) A hideg éghaj
lat alatt csaknem egészen hiányzanak. A nyir
kos termőhelyet csak kevés génusza kedveli,
igy: Lycopus, Scutellaria. Az A. számos faját
termesztik s gyűjtik. így konyhakerti fűszer a
majoránna, Thymus vulgáris (kakukfű), zsálya,
izsóp, levendula, borsika, menta, Melissa, szép
vagy jószagú kerti virág a Salvia, rozmaring,
bazsalikom, Dracocephalum; házi orvosságnak
gyűjtik a tisztesfuvet, pemetefűvet, kakukfűvet
stb. A Kínában növő Pogostemon Patschouli
illatszert szolgáltat, a Glechoma hederacea fiatal
levelét pedig petrezselyem helyett használják. Az
A. között mérges növény nincs. V. ö. Briquet, Labiatae, Engler-Prantl, Die Nat.-Pfianzenfamilien.
Ajakoshal-félék (Labridae, «iat), a forrt-garatcsontú csontoshalak (Plmryngognathi) egyik fa
jokban gazdag családja. Termetük általában a sügérére emlékeztet,pikkelyzetüket símaszélű, kerek
pikkelyek alkotják. A család nevét a szembetűnően
vastag, húsos ajaktól vette. Fogazata erős; tompa,
keresztalakú fogakból vagy harántlemezekből áll.
Felső sörényúszója nagyon nagy; hátsó páros
úszószárnya közvetetlenül a mellső páros úszó
szárny mögött foglal helyet. 400-nál több ismert
faja a forró- és mérsékelt-övi tengerekben, kizá
rólag a part közelében él. Színpompa, élénkség és
kecses mozdulatok dolgában csak a korallszirti
halak vetekedhetnek velők. Húsukat egyes helye
ken — miként már a régi görögök is — nagyra
becsülik, másutt puhasága miatt megvetik. Leg
ismertebb fajai: a közönséges A.(L. mioctush.) ós az
ennél valamivel nagyobb foltos ajakoshal(L.maculatus Bl. Günther). Az előbbi 30—35 cm. hosszú;
a nőstény kisebb a hímnél, mely színezet dolgában
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is eltér a nősténytől. A hím vörösesbarna alapszínét
pompás kékszínű hosszanti pászták díszítik, me
lyek rendesen oly szélesek, hogy a kék lesz az
uralkodó szín ; hasa és kék szegélyű úszószámyai
narancssárgák. A nőstény világos vörös, fején és
úszószárnyain világos kék mustrázattal. A foltos
ajakoshalnak világos és sötétebb színű félesége van.
Különösen pompás színű a sötétebb színű válto
zata, melyet azért akváriumokban gyakran tarta
nak. Ennek alapszíne zöld kékes csillogással, na
gyobb pikkelyei keskeny narancssárga széllel
vannak beszegve; felső sörényúszója szabály
szerűen váltakozó sárga, barna és kék foltokkal
van díszítve.
Ajakos növények, 1. Ajakosak.
Ajak-pecek, parafakönnyö fából csinált kisebbnagyobb korong, mit egyes délamerikai indián
néptörzsek, nevezetesen az abipónok, botokudok,
a szívja és tóba törzsbeliek az alsó ajkukba, néha a
fülök cimpájába beékelve hordanak. Az olyan A.,
amilyet az Indusok nigakoko-aak neveznek, csino
san készített fakorong, 7—10 cm. átmérővel; a
felső felületét rendesen vörösre, az alsót fehérre
mázolják, s erre fekete köröket vagy rozettákatTes
tének. Már kora gyermekségében kifúrják az új
szülött ajakát s ilyen egészen apró pecket illeszte
nek bele. A pecket időnkint folyton nagyobbítják,
minek a hatása, hogy az alsó ajak vízszintes hely
zetbe kerül és viselőjének kihullanak az alsó
metszőfogai s a beszéde megváltozik. Schweinfurth a vitu-maganya- és lnba-négereknól is meg
találta az A.-et, csakhogy nem fából, hanem
kvarcból vagy elefántcsontból állott.
Ajakrák, 1. Rák.
Ajaksípok. Az orgonánál a csengő anyagot a
sípok képezik. Megkülönböztetünk ajak- és nyelvsipokat (1. o.). A sípok legnagyobbikának C,, a
hossza 10'089 m., egyszersmind a legmélyebb han
got is adja másodpercenkint 16 rez
géssel ; a legkisebbnek C6, a hossza
0'01-4 m. ós a legmagasabb hangot
adja 7732 rezgéssel. Minden ajakslp (1. az ábrát) áll a lábból, a mag
ból és a testből; a láb két részből
alakul, t. i. a íüvókából, (a) mely a
síptalpba mélyed s a szelet vezeti, és
a széltartóból, melyet a síp feneke
és a mag közti tér alkot, ehhez
csavarokkal van oda szorítva a síp
feje. A sipfej és tető alsó vége kö
zött van a metszés (száj) b s e felett
az ajak (Labial) c; a nyíláson ki
tóduló szél az ajak élére ütődik, a
légáram rezgésbe jő és ezáltal létre
jön a hang. A folytatólag, a síp
belsejében áthúzódó lég a test mé
retei — terjedelme, hosszúsága —
szerint adja meg az alaphangot és
a mellékhangokat. Az ónslpoknál
u
a lényeges részek ugyanazok, csakhogy a nagyobb sípok vastagabb Nyitott fasíp,
ónból, fából és fémből készülnek; a a H ^ c ' z j ^
rájuk nehezedő önsúly, de kiválta síptest.'
képen a nagymennyiségű légáram
lat megköveteli a kemény falakat, hogy a síp
tiszta, tömör hangot adjon. Gyenge falazat nem
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állhat eléggé ellent a légnyomásnak, és zava
ros, puffogó hangot ád. A síp lába tölcséralakú,
a mag itt egy a síphoz forrasztott erős fémlapból
áll, mely a síp teste és lába közti válaszfalat
képezi egészen a hangrésig. Más, szűkebb méretű
és keskeny metszésű sípok oldal- és körszakállal
láttatnak el, a szólam gyorsabb alakulása céljá
ból ; ezek nevei havasi kiirt (nem helyesen zergekürt, v. i. Gemshorn), csúcsfuvola (Spitzflöte),
gordonka (viola di Gamba) stb. Ha a síp felső
vége borozott dugóval légmentesen elzáratik,
akkor 1/S-Aal mélyebb hangot ad, mint a nyílt síp.
Az ilyen födött v. dugott sípnak csak fele hoszszúságú test is kell, miáltal tehát anyagot s helyet
lehet megtakarítani. Legfontosabb szerepe van
ezek közt a mély alhangnak (Contrabass).
Ajaksömör, 1. Sömör.
Ajakzsír v. ajakir (ceratum ad labia), íiastromösszeállásu, négyszegletű táblácskák, melyek leg
többször disznózsírral, kakaovajjal összeolvasztott
viaszból vagy cetzsírból állanak s arra valók,
hogy az ajkat bekenve nedvesség, kiszáradás stb.
ellen védjük, de gyakran az ajkak pirosra festé
sére is használják, midőn a viasz és cetzsír keve
rékébe az összeolvasztáskor színes anyagot, pl.
karmint is tesznek (ceratum rubrum ad labia).
Ajalbert (ejtsd: azsaiber), Jean, francia író és ügy
véd, szül. 1863. Az irodalomban először realisztikus
költeményeivel (Sur le vif, 1886) lépett föl. Legki
válóbb művea La Tournóe (1901) színházi regénye.
A Théatre Libre számára 1891. dramatizálta Goncourtnak erősen naturalisztikus Pille Blisa-ját.
Ajalon, az amoriták régi városa Palesztinában,
a hegyek nyugati lejtőjén, ma kis falu Jalo néven.
Az A.-i völgyben — ma Merdzs Ibn'Omer —
ütközött meg Józsua az öt kánaáni királlyal, mi
kor Józsua a napot megállította (Józs. 10—12).
Ajándék, 1. Ajándékozás.
Ajándék-adó a forgalmi adóknak az a neme,
mely az élők közti ingókra v. ingatlanokra vonat
kozó ajándékot terheli. Az A., ágy, mint az örö
kösödési adó, több külföldi államban adó alakjá
ban áll fenn, nálunk azonban illetékként szedetik
be az illetéki díjjegyzék 2. tétele alatt megállapí
tott mértékben. Eszerint élők közti és halálesetre
szóló ajándékozásokat különböztetnek meg és
ide tartoznak a tulajdonképeni ajándékozásokon
fölül az ingyenes ellátások, az ellátási segélyezé
sek, valamely jogról más javára ingyenes lemon
dások, engedményezések, továbbá a haszonélve
zetnek v. más szolgalomnak ingyenes átruházása
is. Az ajándékozási illeték házastársak, fel és le
menő rokonok közti ajándékozás esetén 1'3%>
mások között 5°/0, s minden egyéb esetben 10°/0
az ajándékozás értéke után. Ha az ajándékozás ér
téke ingatlan, az illetéken fölül még külön 19%-os
illetéket kell fizetni.
Ajándékelfogadás, 1. Megvesztegetés.
Ajándékozás tágabb értelemben minden jog
cselekmény, mellyel valaki mást ingyen gazda
gít ; szűkebb értelemben az a szerződés, mely
nek értelmében valaki jogi kötelezettség nél
kül saját vagyona csökkentésével másnak ingyen
vagyoni előnyt enged át azért, hogy ennek a va
gyonát gyarapítsa és az utóbbi ezt az ingyenesség
tudatában elfogadja. Ajándékozni lehet: a) szol
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gáltatási ígérettel, mely kötelezettséget alapit az
ígért szolgáltatásteljesítésére; b) jogok (tulajdon,
követelés) átruházásával, midőn az A. nyomban
teljesedésbe megy (kész-ajándék, Handgeschenk);
c) a megajándékozottnak kötelezettség alóli fel
oldásával (tartozás elengedése), a megajándékozot
tat terhelő dologi joggal (pl. haszonélvezettel fel
hagyás útján). Nem A., ha valaki még meg nem
szerzett, de megszerezhető jogról lemond; pl. örök
séget utasít vissza, mely ennek folytán másnak
javára esik.
Az A.-i szerződés magyar magánjog szerint
nincs alakisághoz kötve; csak a házastársak ós
jegyesek közötti ajándékozásoknál kívántatik az
A. érvényességéhez közjegyzői okirat, ha az A.
tárgya ingatlan, avagy ingó ugyan, de mindjárt
át nem adatik. Megáll a szóbelileg tett, de a meg
ajándékozott által elfogadott A.-i ígéret is, míg
az osztr. polg. tvkv. (943. §.) ennek érvényéhez
okiratot kíván. Kiskorúak a szokásos, alkalmi
A.-ok kivételével nem köthetnek érvényes A.-i
szerződést, még törvényes képviselőjük útján ós
a gyámhatóság jóváhagyásával sem (1877. XX.
t.-c. 20., 113. §.). — Az ajándékozó az ügylet in
gyenessége folytán az A. teljesítése körül a ren
desnél enyhébb felelősséggel tartozik. Szavatos
ság az ajándékért nem terheli, csak ha az ajándék
kal tudva kárt okozott a megajándékozottnak. —
Az A.-t az ajándékozó v. örökösei megtámadhat
ják, ha a megajándékozott az ajándékozó ellen
durva (vastag) hálátlanságot követett el. (Az osz
trák polg. tvkv. további megtámadási okul ismeri
el, ha az ajándékozó szükségbe jut, vagy utóbb
gyermekei születnek.) Az eljegyzésszegő jegyess
a házasság felbontásában vétkes házastárs elesik
az eljegyzés, illetőleg a házasság okából kapott
ajándéktól (1894 XXXI. t.-c. 3—5., 89. §.). —
Avégből, hogy A. útján az ajándékozó saját hite
lezői elől ne vonhassa el a kielégítési alapot, azok
a hitelezők, akiknek a követelése az A.-kor már
fennállott, a megajándékozott ellen fordulhatnak,
ha kimutatják, hogy követelésüket az ajándékoz j
ellen behajtaniuk nem sikerült; ez esetben a hite
lezők a megajándékozottat annak tűrésére köte
leztethetik, hogy az ajándéktárgyból maguknak
kielégítést szerezhessenek. — A kötelesrészre jo
gosultakat is megvédi a törvény az ellen, hogy
A. útján kötelesrészükön csorba ne essék; az or
szágbírói értekezlet ideigl. törvénykezési szabá
lyai szerint (I. 8. §.), ha az örökhagyónak tiszta
hagyatéka az A.-kor volt érték felénél keve
sebb, a hiányt a megajándékozott pótolni tartozik.
Mértéktelen A. esetében az ajándékozó tékozlás
miatt gondnokság alá helyezhető (1877. XX. t.-c.
28. §. c.) és a köteles részre jogosultak törvényes
osztályrészüket még életében zárlat által biztosit
hatják (ideigl. tvkez. szab. I. •£. §.).
Az A. meghagyással is lehet terhelve (1. ezt).
Különbözik ettől a visszteherrel elegy A. (negotium mixtum cum donatione), melynél a megaján
dékozott nyújt ugyan ellenértéket, de ez nincs
arányban az A. értékével és a felek egyetértenek
arra nézve, hogy a többlet a megajándékozottnak
ingyen jusson; ilyenek különösen az egész va
gyonra kiterjedő A.-ok, melyeknél a megajándé
kozott elvállalja az ajándékozó eltartását.
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A kölcsönös A. csak a fölös értékre nézve A.;
a jutalmazó A. pedig (donatio remuneratoria) a
megjutalmazandó cselekmény valódiságának fel
tételezése alatt jő létre. Az A. halál esetére, vagyis
oly A., mely a túlélés esetére szól, alaki kellékek
tekintetében csak abban az esetben érvényes, ha
a törvényben a végrendeletre eló'irt alaki kellék
szerint történt (1876. XVI. t.-c. 33. §).
Ajándékozott ős, a nemesi próbánál (1. o.) ne
vezik A.-nek azt, akit csak halála után nemesítet
tek, egy időben az újonnan nemesített leszárma
zottjával.
Ajánlás. 1. Egyházjogi szempontból az A. v.
bemutatási jog (praesentatio) a kegyúrnak az a
joga, melynek alapján a patronátusa alá tartozó,
megüresedett plébániai javadalomra alkalmas
egyént mutathat be a püspöknek, kánoni beikta
tás végett. A püspök, ha a bemutatott egyházi
férfiú kánoni kifogás alá nem esik, őt beiktatni kö
teles. Az A. jogával csak kat. kegyúr élhet;
mindazonáltal újabb gyakorlat szerint a dologi
kegyuraságra való hivatkozással más hitfelekezetbeli földesurak is gyakorolják az A. jogát.
2. Kereskedelmi jog szempontjából az A. vala
mely személyre, pl. ennek hitelképességére, v. va
lamely ügyletre, pl. tőzsdei értékek vételére v.
eladására vonatkozhatik. Maga az A. a feleket nem
hozza egymással szerződéses viszonyba, kivéve,
ha az A. (tanács) díjazásért adatik, v. ha a felek
egymással üzleti összeköttetésben állnak. Az A.ból eredő felelősség is ehhez képest különböző.
Az első esetben u. i. az ajánló csak a rosszhiszemű
ségével okozott kárért, az utóbbi esetben azonban
a gondatlansága által okozott kárért is felelős. B
kérdés nálunk nincs szabályozva. Németország
ban e részben a polg. törvénykönyv 676. §-ának
rendelkezései irányadók.
3. A katonaságnál az A. annak megállapítása,
vájjon a felavatott védköteles az újoncok v. a
póttartalékosok közé sorozandó-e.
4. A. postaküldeményeknél, 1. Ajánlott posta
küldemény.
Ajánlási díj, 1. Ajánlott postaküldemény.
Ajánlat 1. a szerződéskötést előkészítő az a
cselekmény, amellyel az A.-tevő valami szolgála
tot v. tárgyat az A.-ban megszabott feltételek mel
lett felkínál. Az A. elfogadása a másik fél részé
ről a szerződést perfektté teszi. Az A., ha jelen
levő féllel szemben tétetik, az ajánlattevőt csak
úgy kötelezi, ha nyomban elfogadtatik, távollevők
közt az A.-tevő kötelezettsége a válaszadásra
szükséges idő elteltéig áll fenn. Ilyen általános
szabály hiányában Magyarországon a keresk. tör
vény 314. ós 315. §-ának hasonló rendelkezése
irányadó. Az ország ama részeiben, hol az osztrák
polg. törvénykönyv van hatályban, ennek 862. §-a
szerint helyben levők közt 24 óráig, nem helyben
lakók közt pedig addig tart a kötelezettség,
amennyi kétszeri válaszadásra szükséges. Az A.tevő A.-át visszavonhatja, de ennek csak úgy van
hatálya, ha a visszavonás az A. előtt v. vele egy
idejűleg érkezik. Ha az, kinek az A. tétetett, nem
nyilatkozik, ez rendszerint nem tekinthető elfo
gadásnak, kivéve kereskedők között azt az esetet,
ha a felek egymással üzleti összeköttetésben áll
nak, mikor is a hallgatás a kapott A. elfogadásá
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val egyértelmű (keresk. törv. 320 §.). Nem tekint
hető kötelező A.nak árjegyzékek, v. minták elkül
dése, hírlapi hirdetésben tett A.; ezek csupán fel
hívást tartalmaznak a közönséghez vételi meg
bízások iránt. Viszont az automata útján való
árusítás esetén mindenkivel szemben kötelező A.
tétetik.
2. A. az árverési vevőnek az a nyilatkozata
(ígéret), mellyel az árverés alá került ingó v. in
gatlanra egy összeget vételárként felajánl (vég
rehajtási törvény 170., 187. §.)
3. A. a szolgálatkereső kérvénye valamely in
tézethez v. céghez.
Ajánlati lap, a katonaságnál, a tartalékos havi
díjasoknak kézbesített utasítás arra nézve, hogy
mozgósítás esetén mily szolgálatra ós hová vonul
janak be. A legénységnek ugyané célra ajánlati
jegyet adnak.
Aiánló cég. így nevezik a kereskedésben azt
a céget vagy cégeket, amelyre, 111. amelyekre a
hitelt kérő vagy szolgálatait felajánló az ő meg
bízhatóságának és hitelképességének igazolása
végett hivatkozni szokott.
Ajánló cím, valamely könyv főcimlapját követó oldal, melyen a szerző művét pártfogójának
vagy barátjának ajánlja.
Ajánlott postaküldemény olykóp adatik posta
kezelés alá, hogy a postaintézet a feladásról a fel
adónak közokiratjellegű elismervényt állít ki, s
annak kézbesítésénél magának irott elismervényt
szerez a címzettől. A nemzetközi forgalomban recommandé, registered, eingeschriebeti kifejezések
jelentik a postai ajánlást. Ajánlva feladható a hirlapjeggyel bérmentesített hirlap kivételével min
denféle levélpostai kiüáeménj(l.Levélpostá).Az A.
feladója köteles a címoldalon az ajánlott szót felje
gyezni. A. címzésére egyes betűket, v. számokat
(chiffres) használni nem szabad, valamint tilos a
címzés iróirnal. Ilyen címzéssel, a levélszekrénybe
dobott s ajánlottakként bérmentesített tárgyak
a feladónak visszaadatnak, ha pedig a feladó kiléte
meg nem állapítható, mint közönséges tárgyak
kezeltetnek. Az A. külön kezelésért járó ajánlási
díj 25 fillér (a helyi forgalomban 10 fillér), melyet
a rendes bérmentesítési díjjal együtt a föladás
kor kell levéljegyben leróni. A. expressz is felad
ható s ekkor az ajánlási és bérmentesítési díjon
kivül külön expressz kézbesítési díj is fizetendő.
A feladó az A.-röl kivánatra térti ve vényt is kap,
melynek díja szintén a feladásnál fizetendő. A
A.-en értéket nyilvánítani nem szabad, ellenben
az A.-t utánvétellel terhelni lehet (1. Postai után
vétel). Ajánlott levélpostai tárgy kézbesítésekor
az elfogadónak a kézbesítő okmányt, esetleg
térti vevényt v. a kézbesítő könyv megfelelő
rovatait, a kézbesítő közeg jelenlétében sajátkezüleg kelteznie és teljes nevével alá kell írnia, még
pedig oly nyelven, melyet a kézbesítő közeg ért
és amely közhasználatban van. Héber vagy más
közhasználatban nem álló betűvel írt aláírás csak
kézjegynek tekintetik, mihez 2 tanú láttamozása
szükséges. A. elveszése esetén a magyar posta
a feladónak v. a feladó engedménye alapján a
címzettnek 50 korona (50 franc) kárpótlást fizet
(1. Postai szavatolás és Postai reklamáció alatt).
Ajánlott portómentes levelekórt a posta nem ad
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kárpótlást. Az A.-nek, mint külön küldeinénycsoportnak rendeltetése nem annyira a biztosabb
szállítás, mert az állami posták a közönséges leve
lezést is teljes biztonsággal szállítják, hanem in
kább nehezen pótolható okiratok és stb. számára
a postai feladás és kártérítésnek kimutathatóvá
és bizonyíthatóvá tétele. A magyar közönség
még a szükségen túl használja az ajánlva kül
dést; összes levelezésünknek átlag még 5°/ 0 - a
megy ajánlva (a nyugati müveit államokban alig
2°/o)- Még kevésbbó helyes ajánlott levélben pénzt
küldeni, e célra az olcsó, kényelmes és teljesen
biztos postautalvány szolgál.
Ajanta, 1. Adzsanta.
Ajasz, egykor fontos, most elpusztult község
Adana kisázsiai török vilajetben az Alexandretteiöböl partján, Aegeae antik város romjaiból már
csak kevés maradt fenn.
Aja-Szófia, 1. Konstantinápoly.
Aja-szuluk, a görög Hagios Teologos névből
rontott szó. Egy kisázsiai török falu neve, Szmirnától D.-re, Bfezus romjai közelében. A 2793 lak.
biró helység közvetlen közelében vannak a Szólini mecsetnek, a török építészet egyik remeké
nek a maradványai. Ugyanitt találhatók egy római
vízvezeték oszlopai.
Ajax, 1. Aias.
A j a x Salisb. (növ.), a Narcissus génusz (1. o.)
szekciója.
Ajax-fém, 8124 réz, 10-98 ón, 727 ólom ós
037 foszfor ötvénye. Csapágynak használják.
Ajdin (Giizel-Hisszár), város és fontos kereske
delmi hely A. kisázsiai török vilajetben (55,900
km s területtel, 1.896,500 lak.) a Mendere jobb
partján, vasút mellett, 36,250 lak., szattyánbőr
készítéssel, pamut-, olajbogyó-, füge- és szöllőexporttal.
Ajdukievicz (ejtsd:vics), 1. Iádé, lengyel festő,
szül. Krakkóban 1852., a müncheni akadémián,
Wagner Sándor alatt is tanult. Miután sokat uta
zott a keleten és onnan merítette képeinek tár
gyait, Bécsben telepedett le és gondos, tetszetős
módon sok katonaképet, díszszemlót, lovasképet
stb. festett, különösen a bécsi udvari körök szá
mára. Jelenleg Bukarestben él.
2. A., Zygmunt, lengyel festő, szül.1861 márc.20.
Witkoviceben. Bécsben és Münchenben tanult.
Főképen a lengyel népéletből vett jeleneteket fes
tett. Nagy tetszést nyert a Koszciuszkó életéből
merített képciklus. A schönbrunni kastély szá
mára festette: «Vadászok hódolnak a császárnak»
és a bécsi városháza számára azt a 8 m. hosszú
képet, amely Bécs ostromát ábrázolja 1683.
Arcképeket is festett, többi közt Ferenc Ferdi
nánd trónörökösét.
Aje-áje («iat), a véznaujju maki (1. o.) népies
neve.
Ájfalucska (ezelőtt: Falucska), kisk. AbaujToma vm. tornai j.-ban, a szádelői völgy felső
végében, (1900) 676 tót és magyar lak. U. p. és
u. t. Torna.
Ajingo, tó, 1. Azingo.
Ájisa, 1. Aisa.
Aji-völgy, gyönyörű vadregényes völgy AbaujTorna vmegyében. Ájfalucska falutól délfelé húzó
dik a tornai lapály felé; felső része erdős, később

—

Ajnácskö

hazánk egyik legszebb sziklaszorosává .válik,
melynek legnevezetesebb pontja az ú. n. Ördöghídja; számos szép vízesés, egy tágabb tómedence
s a mészsziklák legbizarrabb alakzatai váltakoz
nak egymással; kis cseppkőbarlang is van a patak
mentén. A vizmosta mészkődarabokat a nép da
rázsköveknek nevezi. Bejárása l»/2 órát igényel;
a völgy nyilasa Tornától kocsin fél óra alatt érhető
el. Meglátogatása a szomszédos szádellői völgy
gyei kapcsolható össze. Turistáknak ajánlható.
Ajjubidák, 1. Ejubbidák.
Ajka. kisk.Veszprém vm. devecseri j.-ban, (1910)
2396 lak. (köztük 1710 magyar, 622 német), kik
földmíveléssel, szarvasmarha- és sertéstenyész
téssel foglalkoznak; vasúttal, postával és távíró
val, csendőrörssel. A községben van több fele
kezeti iskola, iparospolgári olvasókör, aKossuch
János-féle üveggyár (300 munkással), mely 1878
óta áll fenn. Közelében a csingervölgyi kőszén
bányatelepből barnaszenet nyernek; a bányák
Hirnsee Ferenc tulajdonai, kitől a bécsi kőszén-ipar
egylet bérli. A bányában 500 munkás dolgozik, kik
külön munkásházakban laknak; a bányatelepen
van iskola, fürdőház. 1909 jan. 14. a bányában tfiz
ütött ki, melynek 55 emberélet esett áldozatni.
Ajkacsingervölgy, Ajkához tartozó kőszén
bányatelep Veszprém vm. devecseri j.-ban, (1900)
760 lak., 1. Ajka.
Ajka-czinyevölgyi (csingervölgyi) iparvasút,
a m. kir. államvasutak Székesfehérvár—czelldömölki vonalának Ajka állomásából indul ki. A
korlátolt forgalomra berendezett iparvasút bányá
szati célra szolgál és 7 km. hosszú.
Ajkarendek, kisk. Veszprém vm. devecseri
j.-ban, (1900) 961 német és magyar lak.; u. p.
Gyepes, u. t. Ajka.
Ajkit, a borostyánkővel rokon ásvány Ajkáról.
Ajkóca (áiiat), 1. Aj akoshal-félék.
Ajmárá (Aymara) Dél-Amerikában a Cordillerak és Andok közti fensikon lakó indián nép
ség, amely a spanyolok uralma előtti korban a
művelődésnek magasabb fokán állott, de ma már
a teljes elzüllés állapotában van. (V. ö. Middendorf, Die Aimara-Sprache, Leipz. 1891.) A csecse
mők koponyáját mesterségesen eltorzítják, minek
következtében a felnőtt ember feje sajátszerű, ala
kot (aymaratipus) nyer, 1. Koponyatorzítás.
Ajmere v. Ajmeer, 1. Adzsmir.
Ajmere-Mervara, I. Adzsmir-Mervara.
Ajnácskö, kisközség Gömör és Kis-Hont vm.
rimaszécsi j.-ban, a Gortva völgyében, (1900) 678
magyar lak., vasúti állomás, posta- ós távíróval.
A környék kopárságát csak a szőllők enyhítik.
Tőle néhány percre fekvő széles völgyben volt sze
rény fürdője, melynek egyik forrása kénes, égvényes, a másik kettőé földes vasas savanyúvíz. A
község fölött emelkedik A. vára, melynek erede
tét a rege a honfoglalás korába viszi vissza s ne
vét Huba vezér nyilazó leányától, Hajnácskától
származtatja. Régebbi irataink tényleg mindig
Hajnácskönév alatt említik. A. már 1334. említte
tik, 1411. a Széchenyiek, majd a Salgaiakbirtoka,
1424. Salgai István hűtlensége miatt királyi bir
tokká lett, utóbb sokszor cserélte urait, 1438. a
Palócziak nyerték zálogba ; a falu 1427. említte
tik először, 1540. Balassa Menyhért birta, 1546.
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török kézre került. 1595. a Lorántffy-családra
szállt az uradalom, 1619. Széchy György, Bethlen
Gábor egyik vezére foglalta el, 1645. újra török
kézre került, majd miután a felvidékről mindin
kább kiszorult a török, parancsnoka, Hasszán bég,
felgyújtatta és így vonult ki belőle. Az uradalom
fele utóbb a Vécseyeké lett, kiknek révén 1895.
Teleky Ádámra szállt. Határában ősemlősök gaz
dag lelőhelye van; nevezetes a Ragács, (537 m.),
hajdani tűzhányóhegy és a pogányvári kráter. V.
ö.: Pápai Károly, A. és környéke (Turisták Lapja,
III. óvf. 163., 205.1.). A váráról 1. Századok 1876.
A várra vonatkozó irodalom 1. Forster-Gerecze,
Műemlékek II.
Ajnácsköi hegység, a Magyar Középhegység
keleti szakaszában a Mátra és Cserháttól B.-ra
elterülő dombvidék egy csoportja, melyet egyfelől
•a Darnya és Tárna, másfelől a füleki és tarjáni
völgyek határolnak. Többnyire bazaltkúpokból ós
gerincekből strachit- vagy tajtkő-konglomerátokból áll. Magassága 628 m. (Szilváskő).
Ájnó, 1. Ainó.
Ajo (ol.), ayo (spany.) a. m. nevelő; nőnemben
aja, aya. Spanyolországban főképen az infansok és
infansnők szokták e neveket használni a nevelők
nek, dajkák felügyelőinek és a nevelőnőknek
megszólítására; ezt a szokást az osztrák udvar is
követi.
Ajodhja, 1. Oudh.
Ajóka (áiiat), a heringfélék (Clupeidae) család
jába tartozó halnem. L. Szardella.
k j o u r (franc, ejtsd: á zsúr, «napra»), A. foglalni,
•ékkövet úgy foglalni, hogy hátsó oldala is szabad
s eszerint a kő átlátszó legyen, I. Foglalat.—
Kereskedelmi könyvek ~ A. vannak, ha az összes
tótelek, a legutolsók is, bele vannak írva. — A.munka, 1. Áttört munka; A.-szövet, 1. Áttört
szövet.
Ajonré (franc), áttört díszítmény, pl. a csúcs
íves templom tornyának ablakain.
A Jőve princípium (lat., Jupitertől a kez
det), az ókorban a tárgyalások megkezdésénél
szokásos forma, megfelel nálunk e kifejezésnek:
isten nevében kezdjük el.
Ajowan (ixsv.), 1. Ptychotis.
Ajta, 1. Középajta, Nagyajta, Szárazába.
Ajtai Abod Mihály, 1. Abod.
Ajtai Kovách Sándor, a budapesti egyetemen
a törvényszéki orvostan nyilvános rendes tanára,
szül. 1845 márc. 23. Kolozsvárott. 1868. a buda
pesti egyetemen orvosdoktorrá avatták s még
ugyanez évben tanársegéd lett Arányi Lajos, a
kórbonctan tanára mellett és egy ideig, mint he
lyettes tanársegéd, a törvényszéki orvostani tan
szék mellett is működött. 1871. állami ösztön
díjjal külföldi tanulmányutat tett Lipcsében és
Berlinben, ezeken kívül még más egyetemeket is
látogatott. 1872. a kolozsvári egyetemen az álta
lános kór- és gyógyszertan rendkívüli, 1873. pedig
rendes tanárává nevezték ki. Az 1874. évi nyári
szünet alatt utazási segéllyel ismét külföldön tar
tózkodott a törvényszéki orvostani intézetek ta
nulmányozásacéljából. Az 1874—5-iki tanévben a
kolozsvári egyetemen a törvényszéki orvostan és
orvosi rendészet rendes tanára lett. 1882 óta
ugyanezt a tanszéket tölti be a budapesti egyete
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men, emellett a budapesti államrendőrség proszektora és a budapesti kir. törvényszék orvosi szak
értője. Az 1906—7. tanévben a budapesti egyetem
rektora volt. 1907. érdemei elismeréséül udvari
tanácsosi címet kapott A. irodalmi dolgozatai
főleg a histologia és a pathologiai anatómia körébe
vágnak, törvényszéki véleményei éles logikáról,
nagy tudásról, kitűnő emberismeretéről tanúskod
nak. Az országos közegészségügyi tanácsnak 1874
óta tagja és ott mint kormányelöadó szerepel s
tagja volt az igazságügyi orvosi tanácsnak is.
Ájtatos manó, Mantis religiosa L. (áiiat), a
valódi egyenesszárnyú rovaroknak Mantidae csa
ládjába tartozó sáskafaj. E családból, Európában
öt faj él, míg hazánkban egyedül az Á. található.
6—7 cm. hosszú, zöldszínű teste három főrészre,
fejre, torra- és potrohra oszlik. Szivalakí' feje a to
jásalakú szemek közelében mindkét oldalon bevé
sett, sok ízű csápjai fonalasak, a hímen féltest
hosszúak, a nősténynél rövidebbek. A hím előtorának szabad széle finoman, a nőstényé durván
fogazott. Az első pár láb ragadozó, a lábszár és a
comb fogas, az előbbi az utóbbi felé — mint a tollkés pengéje — hajlítható; rendesen úgy tartja,
mintha imára kulcsolná össze, innét a neve. Többi
lábai egyszerű járó-végtagok. 2 pár szárnya van; a
mellsők kisebbek, áttetszők, zöldszínüek és vörös
sárga eresek, a hátsók sárgászöldszínüek, átlát
szók és nyugvó állapotban a mellsők alul kiállnak.
Rovarokból él, melyeket ragadozó lábaival fog
meg. Közép- és Dél-Európában, valamint Afrika
északi részén tartózkodik, hazánkban Budapest
környékén, Bánságban stb. jul.—aug. hónapok
ban elég gyakori. Elterjedésének E.-i határa:
Breisgau és Majna-Frankfurt. Amerikába a leg
újabb időben jutott el. Az Egyesült-Államok
ban Rochester mellett találták először nagyobb
mennyiségben. Hosszú petéit egymás mellé he
lyezve csomókba rakja és a növények száraihoz
erősíti. Népies nevei: ájtatos táltor, táltos sáska,
vándorka, buzgó manó stb.
Ájtatosság, 1. Áhítat
Ajtavári, Kriza János (1. o.) írói álneve.
Ajtay József író, szül. 1876. Verespatakon.
Jogi tanulmányait Budapesten és Parisban vé
gezte. 1900. pénzügyi szolgálatba lépett, 1909. a
pénzügyminisztériumban segédtitkárrá nevezték
ki. Nemzetiségi és közgazdasági cikkeket írt napis közgazdasági lapokba. Önállóan megjelent mű
vei : A magyarság fejlődése az utolsó kétszáz év
alatt (Budapest 1905); Harc a hegemóniáért (u. o.
1906); A választási reform (u. o. 1908).
Ajtó. Közlekedésre szolgáló, elzárható nyílás a
falban. A nyílás alakja a legtöbb stílusban hosszú
kás , álló parallelogramm, lehet azonban fölül fél
köríves, szegment- v. csúcsíves is. Az építészet az
A.-t kerettel díszíti, mely természetesen az épület
stílusa szerint változik. Ha az A. annyira szélesedik,
hogy azon kocsik is bej árhatnak, akkor kapu a neve.
Emlékszerű épületek kapuját v. ajtaját, az azt
díszítő architektúrával egyetemben portálé-netk
hívják. Az A.-k anyaga lehet fa, fóm v. vasbeton.
Külső A.-kat, különösen kapukat célszerű kemény
fából — legtöbbnyire tölgyfából — készíteni; a
belső A.-hoz puha fát használnak, mely lehet vö
rös fenyő, erdei- vagy lucfenyő. A puhafát gyak-
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ran furnirralborítjuk. Fémet, v. biztonsági tekintet
ből használnak, mint pl. vasat a pénztárszobák
A.-inál, v. — pl. a bronzot enilékszerű épületek be
járóinál — nagyobb tartósság és dekoratív szépí
tés céljából. Vannak egyszárnyú és kétszárnyú
A.-k.
Az A.-kat a falazathoz az A.-tokevösíti; ez ismét
lehet ácstok, pallótok és gerébtok. A tokok minómüsége szerint el is nevezik az A.-kat ácsto
kos stb. A.-knak. Az A.-nál éppen úgy mint az
ablakoknál megkülönböztetik a kőműves, kőfa
ragó, ács, asztalos, lakatos és mázoló munkáját. —
Kőműves- és kőfaragó-munka. Külső A.-knak
kávát készítenek, melynek az a rendeltetése,
ami az ablakkávának, csak méretei nagyobbak.
Az A.-szemöldök a felső befejező rész, ez lehet
vízszintesen vagy ívben falazva vagy kőből ké
szítve. Az alsó része az A.-nak az A.-küszob, mely
külső A.-knál rendesen kő, belső A.-knál kemény
fa. — Az A. ács- és asztalos-munkájához tartoznak
1. a föntebb említett tokok, és 2. az A. szárnyai.
Ha egyszárnyuak, kereszt-A.-knak is neveztetnek.
Ha a kisebb kereszt-A.-t a falak kárpitja elfödi,
mintegy elrejti, akkor kárpitozott vagy tapéta-A.
a neve. A vésett A.-k szárnyai a rámákból és a
mezőket kitöltő táblákból állanak. Ha az A.-nyílás
belső részét a fal vastagságában deszkázattal bo
rítjuk, ezt bélésnek nevezzük. A fal külső színén
levő fakeretezés, mely az ácstok elfödésére is szol
gál : prémezés vagy díszboritás. A belső A.-knál
a keretet fölül a szemöldökön gyakran dísze
sebb párkánnyal, konzolokkal stb. koronázzák,
mely díszítmények «supra-port» (franc, dessus de
porté) elnevezés alatt ismeretesek. — Az A. lakatosmunkájálwz, melyet «vasalás»-nak neveznek,
tartoznak: a pántok, melyeken az A. forog; az
A.-zárak, mely zárak állanak a kilincsből és kulcs
szekrényből (ha a kulcsszekrény a rámába be van
vésve, akkor vésett zár-nak nevezik), a pajzsból
és a reteszből. Szintén az A.-szárnyak megvasalási
módja szerint megkülönböztetnek még ki- és be
felé nyíló, bélésbe nyíló, forgó, tolós, inga, ön
működően záródó, stb. A.-kat. Az A.-k mázolását
1. Mázoló munka.
Az A. történelmi fejlődése. Szárnyas A.-t az
ó-korban inkább csak az épület főbejáratánál al
kalmaztak, az A.-szárnyakat szőnyegek, függö
nyök helyettesítették. A legrégibb A.-k fából vol
tak, kivül és belül fémlemezekkel borítva, melyek
vastag fejű szögekkel voltak a fához erősítve.
Szíriában egyetlen darab kölemezből álló A.-kat
is találtak az ó-keresztény korszakból. A telje
sen vert fémből való vagy öntött fém-A.-k is már
régen voltak használatban. A román stilus kor
szakából a reánk maradt fém-A.-k közül neveze
tesebbek a hildesheimi ós augsburgi székesegy
házé és a veronai San Zeno templomé. A csúcsíves
korszak templomaiban és középületeiben külső
A.-knak leginkább kettős rétegű deszka A.-kat
használt és azokat kacskaringós pántokkal («bakszarv») rendkívül gazdagon díszítette, pl. a párisi
Notre-Dame főbejáró A.-i. A renaissance korszak
leghíresebb öntött fém A.-i közé tartoznak a firen
zei Baptisterium reliefekkel ékes bronz A.-i, me
lyek közül az egyik Andrea Pisano, a másik kettő
pedig Lorenzo Ghiberti műve. Ugyancsak ebben

—

Ajtókopogtató

a korszakban kezdenek a máig is használt belső
vésett A.-k szerepelni.
Ajtó- és ablakadó. A francia A.-t — angol minta
után — pénzügyi szükségből hozták be 1798.; ki
egészítő részét teszi az egyenes adóknak. Bár
az A. alanya a bérlő, az adófizető a háztulajdonos,
minek következtében a végleges adóviselés az át
hárítás útján szabályozódik. Az adó túlnyomóan a

1. ábra. A kassai székesegyház ajtókopogtatója a XV. sz.-ból.

ház hozadékának megadóztatása. Az A. tarifa 48
fokozatos osztályból áll. Az oly ablak és ajtó, mely
nem nyílik utcára, udvarra v. kertre, a mezőgaz
dasági és gyári épületek nyílásai, a bérbeadásra
szánt, de üresen álló ház adómentesek. Az A. hoza
déka átlag 58—60 millió frankra tehető, míg a
házadóé 825millió. Az A.-t szabályozó nevezete
sebb törvények az 1798,nov. 24-iki és 1832 ápr.
24-iki. V. ö.: Lukács, Államháztartás és adózás
Franciaországban (Budapestl884); Leroy-Beaulieu, Pénzügytan (fordítás, Budapest 1879—80).
Ájtókopogtató,
a középkori kapuk sül!
kallantyuiból szár
mazó készülék,
melynek zörgésével
adott jelt a zárt ajtó
előtt álló a nyitásra.
Az egyszerű karika
az építészet v áltozataival fejlettebb és
gazdagabb formát
ölt. A bizánci bronz
kapukon kedvelt a
karikát tartó orosz
lánfej A., mely sok
féle alakításban so
káig divatban is
maradt. Tulajdonábra. Oroszlánfejes ajtó
képen két részből
kopogtató.
áll: az ajtóhoz erő
sített csapból s a csaphoz csuklóval csatolt kopácsolóból. A kopácsoló karika, hogy zörgése a han-
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got visszaverő kapualjában erősödjék, mind na
gyobb és súlyosabb lesz. Formában kéz, sárkány,
delfin s más figurális ábrázolás is előfordul, külö
nösen a XV—XVI. sz.-i olasz ötvösök hoznak
sok változatosságot létre e nemben. (L. az 1. és
2. ábrát.) A XIX. sz. derekán az A.-t felváltják
a húzós csengők, ma pedig a villamos csengő
pótolja.
Ajtókötés (bánya), az ácsolat egy neme, melyet
tárókban és vágatokban alkalmaznak; a közön
séges ajtófélhez való hasonlóságától kapta nevét;
a két oszlopot ajtószárak-n&k, az összekötő fát
pedig savcgf'á-nsk nevezik.
Ajtólék (halászat), a jégen vágott nagy lék, melyen
a hálót hihúzzák, máskép anya- vagy kihúzó-,
ki.izedő-lék.
Ajtón,kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ában, duoo)
2003 oláh és magyar lak., ref. temploma mennye
zetén régi festmények vannak; posta, u. t. Virá
gosvölgy.
Ajtónálló, világi és egyházi fejedelmek szol
gája, aki az elfogadó terem ajtaja előtt áll; ud
vari méltóság is, 1. Föajtónálló.
Ajtony (Acliium, Ochtum), Szt. István korá
ban a Maros alsó folyásánál lakó nemzetség feje
volt, kinek roppant sok lova ós barma legelt a
dús mezőkön. Fegyvereseinek számát a Szt. Ist
ván elől menekülő megalázott fölkelők is növel
ték. Ezek erejében bizva, 1014-ben feltartóztatta a
királynak a Maroson sót szállító hajóit s 1019-ben,
midőn a «bolgárölő» II. Vazul egészen a Dunáig
terjesztette ki Görögország határait, görög főható
ság alá adta magát s befogadta a görög-keleti
hitterjesztőket. Sz. István csak 1028-ban, akkor lé
pett tol ellene, mikor A. alig számithatott kül
földi segítségre. Csanádot, A. egykori fővezérét
küldte ellene. Csanád Révkanizsánál kelt át a
Tiszán s ellenfelét a Harangod (Aranka) vizénél a
nagyőszi síkon két napig tartó csatában meg
verte, fejét sajátkezűleg vágta le és az esemény
emlékére a sikon emelkedő Oroszlános-halmon
egyházat építtetett. Csanádot a király a róla neve
zett vármegye ispánjává tette. De A. nemzetsége
nem semmisült meg, sőt birtokainak nagy ré
szét is megtartotta. Az A.-nemzetségről az okle
velek utoljára 1352-ben emlékeznek. — V. ö. Ka
rácsonyi, Szent Gellért, 82—101; és A magyar
nemzetségek, I. 91—94; Turul, 1891, 94—96;
Ortvay, Az Ajtony- és Csanád-nemzetségek bir
tokviszonyai. Századok, 1891.
Ajtósfalva, Gyulához tartozó puszta Békés
vm.-ben, (isoo) 358 lak.; Ajtós néven hajdan falu
volt, a Fehér-Körös jobb partján, most puszta a
gr. Wenckheim-féle birtokon; a XV. és XVI.
sn.-ban az ajtósi Ajtósiak birtoka volt; e család
magvaszakadtával a falu elpusztult, 1561. már
nem létezett. Az Ajtósi családból származott-Dwrer
Albrecht (1. o.), kinek nagyatyja még Gyulán ta
nulta az ötvösmesterséget, de már fia kivándo
rolt Nürnbergbe s ott felvette a németesített
Dürer nevet. V.ö. iíaa«,Békésvármegye hajdana.
1.100.
Ajuda. város Ny.-Afrikában, 1. Veida.
Aj iiga L. (növ.i, 1. ínfű.
Ájulás (eklysis), többnyire az agyvelő szegényvérüsóge által kiváltott hirtelen rosszullét.

Akaba

Midőn a beteg hirtelen elgyöngül, bágyadt lesz,
szédül, füle zúg, elalél, összeesik, majd eszmélete
elhomályosodik. A bőre halvány, hűvös, nyirkos
tapintató. Az érverése apró, szapora, könnyen
elnyomható. A lélekzés fölületos. Pár perc múlva
az arc kipirul, a beteg magához tér, csodálkozva
tekint maga körül. Többnyire ideges emberek ájul
nak el. Az ájultat a friss levegőre visszük, fejét
lelógatva hanyatt fektetjük, ruháit megoldjuk,
hideg vízzel locsoljuk az arcát; ecetet, ammoniákot szagoltatunk vele.
A j u u t i a u i e i i t o v. achuntiamento (spanyol),
Spanyolországban a városi közigazgatási hatóság
neve.
A. J u s s . , növénynevek mellett Antoine Lauront Jussieu (1. o.) nevének rövidítése.
Ajuthja (mai neve Krung-Kao), Sziám régebbi
fővárosa, a Menam (1. o.) egyik szigetén. A régi
város, melyben több száz templom volt Buddha
óriás szobraival rézből, ezüstből és aranyból, 1766.
pusztult el s romjai közt sűrú erdő nőtt. A mos
tani városnak 600 kolostora van, melyek közül
40 üres. A lakosok száma 50,000.
Ajvalik tengerparti város a török Khodavendikjar vilajetben az Edremidi-öböl partján. 1821-ig
tiszta görög város volt, de mivel ezek a görög
felkelésben részt vettek, a törökök elpusztították,
Ma jelentéktelen község.
Ajvan (n8v.), 1. Ptychotis.
Ájváz, önnény tulajdonnév és egyúttal általá
nosító neve az örmény szakácsoknak. Minden elő
kelő török háznak van egy A.-a. A. a neve a
Köroglu e. török népkönyv egyik hősének is.
Ájvázovszkij, 1. Gavrü
Konstantinovics,
orosz orientalista, szül. Feodoziában 1812 május
22., örmény családból, megh. 1879. Tifliszben;
tanulmányait az olaszországi mechitaristák s.-lazaroi kolostorában végezte, ahol később a keleti
nyelvek, filozófia, teológia tanára volt; 1848-ban
a párisi örmény kolostor igazgatója lett, s később
Paris mellett Grenelleben új örmény kolostort
alapított. Megírta örmény nyelven Oroszország
történetének vázlatát (1836) és Törökország tör
ténetét (2 köt. 1841). Főmunkatársa volt az Aucherfélo nagy örmény szótárnak, kiadott egy örmény
tudományos folyóiratot: Pozmaveb (Polyhistor)
ós egy örmény-franciát La Colombo du Massis
(Paris 1855) cím alatt.
2. Á., Iván Konstantinovics, orosz festő, az
előbbinek testvéröccse, szül. Feodoziában 1817
jul. 7., megh. 1900 máj. 2. A szentpétervári
akadémián tanult, tengeriképfestőnek képezte ki
magát, sokat utazott külföldön, beutazta Orosz
ország tengerpartjait ós a görög tengereket, Tö
rökországot ós 1869. jelen volt a Szuez-csatorna
megnyitásánál is. Igen nagy munkásságának ered
ménye nagyrészt orosz császári és nyilvános gyűj
teményekben van.
Ak (török) a. ra. fehér. Összetételekben, hely
nevekben igen gyakori.
Aka, 1. kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ában, (1900
970 német és magyar lak., postával, u. t. Mór;
— 2. A., előbbihez tartozó puszta, (1900) 181 lak.
Akaba (Akábet el Miszrié), török-arab kikötő
hely és erősség a Vörös-tenger A.-i öblénél. Az
Egyiptomból ós Sziriából jövő zarándokok és ka-
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ravánok találkozó helye; a római Aelana való
színűleg a mai A. helyén volt.
Akácfa (n»v.), Robinia Pseudoacacia L.), ákáe,
ákácáfa, agáé, akáoi, ágoca, csipkefa, koronafa,
magyarfa, Robinia génusz a Papilionatae (Pil
langósvirágúak) család génusza, melynek 6, jól
körülírt faja E.-Amerikában és Mexikóban honos.
Fák v. cserjék páratlanul szárnyas levelekkel, a
levélkék kerülékesek, épszélüek. A pálhák rende
sen tövisekké alakulnak át. Virágai fehérek v. vö
rösesek, a le vélek hónalj ából eredő fürtökben állók,
kellemes illatúak. Hüvelyeik nyelesek; számos
magot tartalmaznak. Az A. tulajdonképeni hazája
Mayr és Hough adatai szerint az északamerikai
Alleghany hegységben van, Carolina és Virginia
államban. Európa harmadkorú rétegeiben a Robinia-éhoz hasonló levélmaradványokra akadtak.
Az A.-t Európába a XVII. sz.-ban, Jean Robin
hozta be és pedig 1600 v. 1601. Franciaországba;
innen terjedt el Közép-Európában, mint dísznö
vény ; Magyarországon azonban, különösen az Alföldön,mint erdei fa is teljesen meghonosodott. Leg
inkább a délibb fekvésű vidékeink fája. Jól díszlik
úgy a jó, mint a kavicsos, homokos, sőt futóho
mokos talajon; 15—20 m. magasságot ér el;
40—50 éves korán túl nem igen gyarapodik s a
100 éves Á. ritka. Mint árnyékot nem kedvelő fa,
zárt állásban növő erdei fának nem igen alkal
mas. Ezért inkább szabadon nevelik utak mentén
v. sövénynek; továbbá kavicsos, mezőgazdasági
lag alkalmatlan területek, homokos helyek, lej
tők, vízmosások befásítására használják. Nálunk
legfontosabb gazdasági jelentősége az Alföld befásításában áll. Fája értékes tüzelőanyag ós szerszámfa, igen alkalmas kerékgyártó munkákra.
Virágából a méhek kitűnő mézet gyűjtenek; iz
zasztó tea készítésére is szolgál, Moldvában illa
tos vizet desztillálnak belőle és cukorral kellemes
ízű hűsítő italt szolgáltat. Szaporítása sarjadzás
útján nem jár nehézséggel. A magot a kellően el
készített és 120 cm. széles ágyakba osztott talajon
25—25 cm. távolságú sorokba vetik s a sorközö
ket állandóan tisztán tartják a gyomtól. Az első
évben a csemeték mintegy 30 cm. magasságra nő
nek és szükség esetén el is ültethetők. Jobb azon
ban még 1 évig meghagyni, mire, kivált ha isko
lázzák */»—1 m. v. ennél nagyobb magasságot is
elérnek. Ebben a korban legjobban lehet őket, a
gyökereket és a törzset is megnyesve, kiültetni.
Ha sugaras fákat akarnak nevelni, akkor 4—6
évig kell a fácskákat a faiskolában tartani. Mi
előtt a magot elvetik, célszerű, forró vízzel leön
teni, ez csírázását sietteti. Tanácsos mindig csak
múlt évi magot elvetni. V. ö.: Kiss Ernő, az A.és szilfamag szedése, vetése s e fanemek cseme
téinek nevelése csemetekertekben. (M.-Vásárhely
1899).
Ákác-méz, 1. Méz.
Ákác-pajzstetti (áuat), 1. Pajzstetvek.
Akács, falu, most Beodra (1. o.).
Akadály, 1. sportnyelven az akadály-verse
nyekben előforduló mesterséges vagy természe
tes ugrások. — 2. A.-ok, katonai nyelven oly
tereptárgyak, melyek a járhatóságot megnehezítik
vagy teljesen lehetetlenné is teszik. Az előbbiek
sorába tartoznak a kisebb vizvonalak, nedves
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rétek, kerítések, sövények, falak, bozótok, utób
biakhoz a nagyobb kiterjedésű mocsarak és posványok, a nagyobb folyók és a folyamok, továbbá
a hegyvonulatok. Az A.-ok a hadviselésnél egyál
talában, de különösen a támadásnál és védelemnél
igen fontos szerepet játszanak, amennyiben az
előbbit hátráltatják, utóbbinak pedig nagyon is
hasznára lehetnek. Ezért a védő a fentemlített
természetes A.-on kívül rendszerint mesterséges
A.-okat is szokott létesíteni, aminők: fatorlaszok,
huzalhálók, cövekelések, árkok, farkasvermek
stb. V. ö.: Brunner-Nagy, Vezérfonal a tábori
és az állandó erődítés oktatásához (Budapest 1900);
Brunner-Székely, A várépítés (Budapest 1907).
Akadályozási elméletek, 1. Büntetőjogi elmé
letek.
Akadályverseny(ang.síeepfec/í«se),l. oly lóver
seny, melynél a lovak természetes, de többnyire
mesterséges ugrásokon haladnak át. Az akadályok
rendszerint a következők: kőfal (magassága több
nyire 80—110 cm.), élősövények (120—170 cm.),
árok (szélessége 2'/2—4 m.), tömött sövények
(különböző magasságban), ezenkívül helyenként
deszkafalak, mélyugrások, korlátok, sáncok stb.
Az A.-ek sportja nálunk meglehetős mostoha
viszonyok közt van s egykori jelentőségéből
sokat veszített. Legösmertebb A.-ünk a nagy
alagi A., míg Ausztriában a nagy bécsi és a nagy
pardubitzi A. a legnevezetesebbek.
2. A. a testgyakorlatokban az oly verseny, mely
nél a versenyző a kitűzött célt csak valamely
nehézség leküzdésével érheti el. Ilyen A. a gát
futás, hol földből kiemelkedő gátak állanak a
versenyzők útjában. A 120 yardos (110 ni.) gát
versenyben 10 drb 100 cm. magas ,*gát haszná
landó, melyek elseje az indulási vonaltól 14 m.nyire, a többi pedig 9 m.-es távolságban állítandó
fel. A 220 yardos gátfutásnál szintén 10 drb, de
90 cm. magas gátakat használnak; itt a gátak az
indulási vonaltól s egymástól is 18 m.-nyire áll
nak. Hosszabb távolságú gátversenyeknél tetszés
szerinti a gátak száma, magasságuk pedig 90
cm.-ben van megállapítva; a gátak közötti (első
az indulási vonaltól számítandó) távolság 36 m.
Rekordul csak az oly eredményt ismeri el az
atlétikai szövetség, melynél a versenyző gátat
nem döntött. Az akadály nemét (sövény, léc stb.)
a versenyzővel előre kell közölni. — Egy másik
neme az A.-nek a mezei verseny (1. o.). — Az A.-ek
közé tartoznak a különféle tréfás versenyek is,
melyeknél szintén valamely akadály legyőzésével
lehet célt érni, pl.: zsákfutás, háromlábú futás,
hordón keresztül bújni stb., továbbá a katonaság
nál használatos korlát-átugrások fegyverzettel,
deszka- és kőfalmászások.
Akadémia (gör. akademeia, lat. academia), a
tudományok v. művészetek, vagy ezek egyes ágai
nak művelésére hivatott intézet. Legelőször Pla
tón iskoláját nevezték A.-nak és pedig Akademos kertjéről, mely Athén északi részén feküdt.
Itt szokta Platón előadásait tartani. Első alakja
(347—270 Kr. e.), mely még főleg Platón tanaira
támaszkodik, az ú. n. régibb (v. első) A. Erre kö
vetkezik a középső (v. második) A., melynek ala
pítója Arkesilaos (316—241) s mely a skepticizmushoz közeledett; végül a harmadikat Kameades
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(214—129) alapította; ez a probabilizmusnak hó
dolt és az ujabb (v. harmadik) A. nevet viseli.
Megkülönböztetnek még egy negyedik és egy ötö
dik A.-t is; az előbbit a larissai Philon, az utóbbit
az askaloni Antiochos alapította.
Ma A. alatt vagy felsőbb tudományos taninté
zetet és felsőbb szakiskolát, vagy tudományos
társaságot értünk. Az A. mint felsőbb tudományos
iskola rokon az egyetemmel, azzal a különbséggel,
hogy rendszerint esak egy fakultása van és nem
adhat magasabb tudományos (doktori) fokot. Ilye
nek nálunk a jogakadémiák, vagy líceumok és
más néven a francia jogi iskolák. A felsőbb szak
iskolák nagyon különbözők lehetnek, nálunk van
nak gazdasági, kereskedelmi, bányászati, erdé
szeti, zene- és színművészeti, képzőművészeti,
katonai A.-k (mint a honvéd Ludovika-A.); Né
metországban van gyakorlati orvosi A. Kölnben,
társadalomtudományi Majna-Frankfurtban.
Az A. mint tudós társaság eredeti hazája az
elgörögösített Egyiptom, nevezetesen Alexandria,
ahol a nagy tekintélynek örvendett Muzeion való
ban mai értelemben vett A. volt. Neve és szerve
zete a XV. sz.-ban Olaszországban, Firenzében
talált utánzásra s ennek mintájára keletkeztek a
más országok A.-i.
Magyar Tudományos A k a d é m i a .
A magyar tudós társaság eszméje már több szá
zadon át élt a magyar tudós körökben : 1760. Bod
Péter pendítette meg újra; Bessenyei György 1778.
Magyarság c. röpiratában az egyetemet akarta
volna tudós társulattá emelni. Később 1781. Egy
magyar társaság iránt való jámbor szándék című
művében (kiadta Révai, Bécs 1790) ajánlja, hogy
az A.-t a francia A.-hoz hasonló szervezettel
az ország főnemesei és rendéi állítsák föl. Bes
senyeinek ebbeli törekvéseiben utódja lett Ré
vai Miklós. Bessenyei tervét részletesebben ki
dolgozva II. Józseí császárnak is benyújtotta, de
ez (ki centralisztikus terveinél fogva nem is lehe
tett barátja az eszmének) visszautasitóan válaszolt.
1790-ben, midőn a tervet kiadta, az akkor magyarul
tanuló Sándor Lipót főherceget igyekezett a terv
nek, egyúttal pedig a társulat protektorává
megnyerni. Szept. 17-ón gr. Zichy Károly, a hely
tartótanács elnöke felszólította Révait, hogy kö
zölje a leendő tagok névsorát. Révai a követke
zőket hozta javaslatba: A. Tiszteletbeli tagokul, a
főrendek közül: gr. Gvadányi József, br. Ráday
Gedeon, az egyházi rendből: Molnár János, Majláth Antal apátok és Nagy János, a nemesi rend
ből : Barcsay Ábrahám, Báróczy Sándor, Kazinczy
Ferenc. Rendes tagokul 40-et ajánlott. A szüksé
ges évi költségeket 27,000 forintra tette, meg
kezdésre pedig 17,000 (vagy legalább 14,000 irtot)
kért a tanulmányi alapból, a többit a főrendek
bőkezűségétől és a nyomda jövedelmeitől várván.
Szerencsétlenségre a nádor Révai tervét, ki azt
külön könyv alakjában adta ki (Plánum erigendae
societatis Eruditae Hung. alterum elaboratius,Pest
1790) a tanügyi bizottsághoz utasította, miáltal a
lomtárba került s az A. terve kizárólag az irodalmi
körök gondjaira maradt. Kultsár István 1804. ju
talom kérdést tűzött ki, melynek egyik ága a ma
gyar nyelv előmozdítása eszközeit óhajtotta tárRévai Nagy Lexikona. I. köt.
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gyaltatni; Kis János pályanyertes munkájában (A
magyar nyelvnek mostani állapotjáról, Pest 1806)
és Teleki László gr. egy nem pályázott, de hasonló
tárgyú művében (Amagyar nyelv előmozdításáról,
Pest 1806) egyforma buzgósággal szólottak az A.
fölállításának eszméje mellett, sőt 1807. az eszme
az országgyűlés elébe is fölterjesztetett, de pénz
alap hiányában félretették. Fölmerült az az eszme
is, hogy a létesítendő tudós társaságot a M. Nem
zeti Múzeummal kellene kapcsolatba hozni. De
míg ezek a tanácskozások folytak, Marczibányi
István a tett terére lépve, egy magyar irodalmi
jutalmazó intézetet alapított, mely 1815. lépett
életbe és kicsinyben valóságos előzője lett az A.nak, amelybe 1845. bele is olvadt.
Új stádiumba csak akkor lépett az ügy, midőn
az 1825-iki országgyűlésen Felsőbüki Nagy Pál
szóba hozta. Ennek nagyhatású beszédére zajon
gás keletkezett, melynek közepette egy fiatal
huszár-kapitány kért szót, kiben kevesen sejtették
Magyarország regenerátorát: gr. Széchenyi István.
Ez felállásakor mentegetődzött, hogy itt meg
szólal, jóllehet szava nincs, és birtokainak egy
évi jövedelmét ajánlotta föl az A. alapítására, mely
jövedelmet mintegy 60,000 frtra becsülték.
E nagylelkű kezdeményezés vonzó példa lett a
többi főurakra nézve. Következett három főúr,
kiket Széchenyivel a négy első alapító ,gyanánt
szokás emlegetni, nevezetesen: Vay Ábrahám
borsodi követ (8000 frt), gr. Andrássy György
tornai követ (10,000 frt) és gr. Károlyi György
(birtokainak félévi jövedelmével). Ezek példájára
a főrendek közt tömeges adakozások történtek. A
pénzbeli alapítványokhoz csatoltatván a Sándor
István által hagyományozott gyűjtemények és
10,000 forint, az A. vagyona az 1827. évi XI.
törvénycikk szerint 250,000 írtból állott.
Az anyagi alap így meglévén, a nádor, ki
a fölállítandó A. pártfogójául volt kijelölve,
1827 november 30-án egy választmányt nevezett
ki, mely gr. Teleki József elnöklete alatt a négy
első alapítóból és a következő huszonkét tudós
ból állott: Bartal György itélőmester, Bene
Ferenc egyetemi tanár, Budai Ezsajás református
szuperintendens, Bitnicz Lajos szombathelyi tanár,
gróf Dessewffy József, Döbrentei Gábor budai alkormánybiztos, Eresei Dániel debreezeni tanár,
Fejér György egyetemi könyvtár-igazgató, Guzmics Izidor pannonhalmi benedekrendi tanár, Hor
váth Endre pázmándi plébános, Horváth István
múzeumi könyvtárnok, Horváth János vál. püs
pök, Jankovich Miklós, Kazinczy Ferenc, Kis
János evang. szuperintendens, Kisfaludy Sándor,
Kövy Sándor pataki tanár, Kultsár István, báró
Mednyánszky Alajos, Schedius Lajos egyetemi ta
nár, Szemere Pál ós Vitkovics Mihály. E választ
mány 1828 márc. 25-től ápr. 7-ig dolgozván, három
munkálatot készített: alaprajzot, rendszabásokat
és javaslatot, mely munkálatok a királyhoz föl
küldetvén, végre-valahára megerősíttettek és az
A. gróf Gziráky Antal elnöklete alatt Pozsony
ban 1830 november 17-én végre megalakult. Első
elnöke lett gróf Teleki József, a másodelnök gróf
Széchenyi István. A szabályok ily cím alatt jelen
tek meg: A magyar tudós társaság alaprajza és
rendszabásai (Pest 1831). A rendszabások 1. g-a
15
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így rendelkezik: «A M. T.- Társaság a nemzeti
nyelv kiműveltetésón igyekszik egyedüb). B cél
elérésére az A. már működése első napjaiban a kö
vetkező eszközöket tűzte ki magának: eredeti mun
kák dolgozása, ó és új remekek fordítása, okle
velek és régi kéziratoknak kiadása, a nemzeti
játékszínnek jó darabokkal ellátása, jutalomkérdések kitűzése és a beérkezett, valamint a
pályázat nélkül megjelent művek legjobbiká
nak jutalmazása, bírálat végett benyújtott művek
bírálása és ha jók, kiadása s végre kül- és bel
földi utazások. Az A. mindenféle ügyeinek élén
egy huszonöt tagból alakult igazgató-tanács áll,
mely az ország négy rendéből választatik, ez vá
lasztja évenkint az A. elnökét és alelnökét: ezen
kívül van huszonnégy tiszteletbeli tag székkel és
szavazattal, de munkakötelezettség nélkül. 42 ren
des ós határozatlan számú levelező tagok. Az A.-i
választások a tiszteleti és rendes tagok szavaza
tainak egyszerű többségével történnek, a tisztvi
selőket az igazgató-tanács, az alárendelteket az
elnök nevezi ki. Az A. székhelye Pest, az igazgató
tanács évenkint rendesen csak egy, de a szükség
hez képest több ülést is tart, hetenkint pedig egy
kis gyűlése van, melyben a helybeli rendes tagok
megjelenni tartoznak, a tiszteletiek ós levelezők
megjelenhetnek, de arra nem kötelesek. Van éven
kint egy nagygyűlés, melynek föladatai: új tagok
választása, jutalmak odaítélése, tiszteletdíjak meg
szavazása, pályakérdósek meghatározása, vala
mint a választásoknak kihirdetése, s a nagy és osztályi jutalmak kiadása. Nem érdektelen az akkori
tagok fizetése sem, a fővárosiaknál 500 forintra,
a vidékieknél 300 írtra szabták; a titkár fizetésére
800 forintot, a segédjegyzőére félannyit szavaz
tak meg.
Az A. működésében általában három fontos kor
szakot különböztethetünk meg: 1. Az osztá
lyok emaiKÍpációjáig (1846), mely a szabadság
harc idejét is magában foglalja, 2. az abszolutiz
mus alatt való működés egészen az A. újjászü
letéséig és 3.1861-től napjainkig. Az első korszak
az elvi megállapodások korszakának tekinthető
akkor fogadta el az A. a nyelvbeli rendszer alap
jául Révai elveit. Nevezetes vállalat volt főleg
abban az időben ós a tudományok akkori állása mel
lett a «Nagy szótár», melynek előmunkálatai szol
gáltattak először alkalmat a magyar népköltési ter
mékek tüzetesebb gyűjtésére. A Tájszótárt is meg
indította, egyúttal pedig Széchenyi István gróf
indítványára Vörösmartyt és Schedelt (a későbbi
Toldy Perencet) bízták meg egy lehetőleg teljes
magyar-német és német-magyar szótár összeállí
tásával, mely munkával 1835, illetőleg 1838-ik
években el is készültek. Két kiváló eszméje
még e korszaknak a régi nyelvemlékek kiadása,
mely a halotti beszédtől kezdve számos magyar,
eddigelé kevéssé ismert vagy egészen ismeretlen
nyelvemléket bocsátott a kutatók rendelkezésére ;
a szinügy érdekében pedig pályázatok hirdettet
tek ki, melyeknek értelmében 1832 óta évenkint
100 arany tüzetett ki szomorujátékra és vígjá
tékra. Páy András pedig oly módon oldotta meg
az A, által felvetett és egy magyar nemzeti
szinügyi intézetre vonatkozó pályakórdést, hogy
művében («Magyar játékszíni jutalmazott felelet»,
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1834) ott találjuk a nemzeti színház intézményé
nek csiráit. 1846. az alapszabályok revízió alá
kerülvén, az addig közösen működő osztályok
emancipál tattak.
Az osztályok emancipációját követő korszak
méltán volna az A. első fénykorának, első virág
zása korának nevezhető, ha a politikai viszonyok
nem paralizáltak volna minden nagyobbszabású
irodalmi vállalatot. Ekkor határozta el az A. a
régi magyar jogtörténeti kútfők kiadását, ekkor
indította meg a Czuczor-Pogarasi-féle «Nagy szó
tára tényleges kidolgozását, míg másfelöl két tu
dományos utazást rendezett, a Reguiy Antalét ós
Jerney Jánosét, melyek közül főleg az elsőnek
Hunfalvy Pál által kidolgozott eredményei árasz
tottak új világosságot a magyar nemzet etnográfiai
és őstörtónelmi viszonyaira. Az 1848. szellemi
átalakulás az A.-ra sem maradhatott hatástalanul.
Március 15-én Toldy mint titoknok ünnepélyes
ülésben tudatta a tagokkal a sajtó felszabadu
lását, egyúttal pedig falragaszokon köszönte meg
a népnek a sajtószabadságnak kivívását. De az
A. kebelén belül is fontos változás törtónt: egy
fiatal tag az ülések nyilvánossá tételét követel
vén, azt az akkori elnök, Páy András, szó nél
kül teljesítette; azután föloszlottak az ülések és
csak május 1-én kezdődtek meg ismét, midőn
a kedélyek már kissé lecsillapodtak. A téli ülé
seket ez év végéig gróf Teleki József vezette,
de midőn a császári seregek a fővárost elfog
lalták, azok április 30-áig ismét megszakadtak
ós csak ugyanaz év június havától az ostromzár
kihirdetéséig folyhattak. A nagy szótár kidolgozása
Czuczor Gergely elfogatásakor az I betűnél abban
maradt. Az abszolutizmus ideje alatt a nemzetnek
honmaradt értelmisége az eddiginél nagyobb pár
tolást mutatott az A. mint a nemzetiség egyedüli
támasza iránt, gr. Andrássy Györgynek pedig sike
rült személyes befolyása alapján az ülések tarthatá
sát kieszközölni. Az időközben Erdélyben tartóz
kodott gr. Teleki visszatérvén, 1850 június 17-én
átvette az elnökséget, halála után pedig gróf
Dessewffy Emil, majd báró Eötvös József vezet
ték az A.-t, kiknek vezetése alatt az A. ügyei
nagy lendületet vettek.
Az ötvenes évek végén a fölpezsdült nemzeti
szellem, minden más tér el lévén előtte zárva,
az A. díszűlésein és kegyeletes irodalmi ünne
peken nyilatkozott. A körülmények az A.-t állí
tották az akkori nemzeti mozgalom élére; tőle
várták a kezdeményezést és a jelszó kitűzését.
Gróf Dessewffy Emil, az A. akkori elnöke, ritka
eréllyel és tapintattal tudta fölhasználni a kínál
kozó áramlatot az A. külön házának fölépítése
érdekében.
Mintegy 3000 aláírási ivet bocsátott szót az or
szágban. Fölkereste az uralkodóház tagj ait, a hazán
kívül lakó mágnásokat, a Magyarországban birto
kos indigenákat, felhasználta baráti s politikai öszszeköttetéseit a főrangú s vagyonos osztályokban. A
nagy adakozások sorát br. Sina Simon nyitja meg
80,000 forinttal. AzEsterházyak, Batthyányak, Pálffyak^ichyek.Festetichek.Andrássyak.Szapáryak,
Csákyak stb. sorában ott látjuk a Coburg, Windischgrátz, Liechtenstein, Khuen, Harrach, Stnbenberg, Eltz,Trautmannsdorf, Schönborn, Königs-
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egg, Wolkenstein, Breuner, Chotek stb. neveket;
a magyar érsekek, püspökök s káptalanok bőkezű
hozzájárulása mellett a skót-rend apátját s minde
nek felett magát a királyt, a mexikói császárt s
V. Ferdinándot. A megyék odaadják nemesi pénz
táraik tartalmát; a főváros közel 200,000 frt ér
tékű telket ad; a városok és nagyközségek szá
zakat és ezreket ajánlanak fel. Egy év alatt
megkétszereződik az alaptőke, s a ház építésére
közel 400,000 forint gyűl össze.
A palota építésére, szűkkörű pályázat alapján,
Stiiler berlini építész terve fogadtatott el, s az
építkezés vezetőivé Ybl Miklós és Szkalnitzky
Antal budapesti építészeket, választották. Az épí
tést 1862 tavaszán kezdték meg. A palota telje
sen készen, bebutorozva kerek összegben 800,000
forintba, a bérház pedig 170,000 forintba, a kettő
együtt tehát körülbelül egy millió forintba került.
A palota földszintjén van a díszes oszlopcsarnok
és a finom ízléssel berendezett könyvtár, melynek
alapját a Teleki-család s a Batthyányak könyv
tárai vetették meg, s a nagybecsű kézirattár, vala
mint a dr. Blischer Gyula alapította (1895) Goethe
gyűjtemény. Az első emeleten a díszterem, Lotz
falfestményeivel; a heti ülésterem, Ligeti tájképekal; a képes terem, nagyérdemű A.-i tagok
arcképeivel, az A. nagy alapítójának emléktár
gyaiból, műveiből és kézirataiból összegyűjtött
gazdag Széchenyi-múzeum; u. o. az A. és a Kisfaludy-társaság hivatalos helyiségei. A második
emeleten régebben a híres Esterházy- (országos)
képtár volt elhelyezve; most a Magyar Nemzeti
Múzeum botanikai osztálya és a történeti arckép
csarnok foglalnak helyet.
1870. új alapszabályok léptek életbe; ezek sze
rint : az A. szervezetét alkotják: az elnök, a másod
elnök, a tagok (belsők és külsők), az igazgató
tanács, a főtitkár, az osztályok elnökei és titká
rai. Minden tag valamely osztályba van sorozva.
Az osztályok száma három, ú. m.: 1. a nyelv- és
széptudományi osztály, II. a filozófiai, társadalmi
és történeti tudományok osztálya, III. a matema
tikai és természeti tudományok osztálya. Az első
osztálynak 8 tiszteleti, 16 rendes és 40 levelező,
a II. és III. osztálynak külön-külön 9 tiszteleti,
24 rendes és 60 levelező tagja lehet legfölebb.
Minden tagot, az illető osztálynak ajánlata alap
ján, a tiszteleti és rendes tagok titkos szavazás
sal s kétharmad szótöbbséggel választanak. Az
igazgató-tanácsot a kéte lnök, a főtitkár s 24 tag
alkotja. E 24 tag felerészben az alapítók, vala
mint az Akadémián kívül álló más tekintélyes,
főleg az A. működését támogató személyiségek so
rából, s felerészben A.-i belső tagokból választatik.
Mindenik osztály havonkint egy osztályülést, az
igazgató-tanács negyedévenként egy igazgatósági
ülést, az összes A. havonkint egy összes ülést,
évenkint pedig egy nagygyűlést s ezzel össze
kötött ünnepies közülést tart. Az osztályülések
tárgyai: mindennemű tudományos előadás és
eszmecsere. Az összes ülések tárgyai: gyász- és
emlékbeszédek, bizonyos jutalmak odaítélése, az
összes A.-t érdeklő ügyek tárgyalása és eldön
tése. A nagygyűlések tárgyai: tagok, osztály-tit
károk választása, jutalmak odaítélése s új jutal
mak kitűzése. Az ünnepies közülés tárgyai: évi
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jelentés az A. munkásságáról, emlékbeszédek,
tudományos és költői művek felolvasása, jutal
mak, jutalomkérdések kihirdetése. Az elnökök és
főtitkár elegyes ülésen, titkos szavazattal válasz
tatnak. Elegyes ülés az, melyen az igazgatósági
tagok az akadémiai belső tagokkal együttesen
vesznek részt és szavazhatnak.
Bizonyos folyó munkák és teendők állandó bi
zottságokra vannak bízva. Ilyenek: a nyelvtudo
mányi, irodalomtörténeti, történelmi, hadtörténeti,
archeológiai, nemzetgazdasági, természettudomá
nyi stb. bizottságok. Az A. nagyobb sorozatú kiadá
sai leginkább e bizottságok munkásságának köszön
hetők. Állandó kiadványai az Értesítőn kívül:
Könyvkiadó-vállalat (1872 óta már 188 kötet)
a történet, irodalom, jog- és államtudományok
köréből eredeti ós fordított munkák gyűjteménye,
a tudományok terjesztésére. Kiegészítője a Ter
mészettudományi könyvkiadó vállalat, melyet az
A. segélyével a Természettudományi Társulat
ad ki (1910-ig 45 kötetet). Egyes speciális tudo
mányszakok szolgálatában állanak: Nyelvemlék
tár, régi magyar kódexek és nyomtatványok
(14 kötet). Régi Magyar Költök Tára, középkori
magyar költői maradványok. (5 köt.) Nyelv
tudományi Közlemények (39 kötet), eleinte az ál
talános nyelvtudomány, utóbb kiválóan a magyar
ugor nyelvészet közlönye. Ide számítandók az
Ugor füzetek is. Nyelvtudomány, mely az álta
lános nyelvtudomány és az indogermán össze
hasonlító nyelvészet'. kérdéseivel foglalkozik.
(3 kötet). Irodalomtörténeti Közlemények (meg
indult 1891.) a hazai irodalomtörténet egyes sza
kaszainak tárgyalására, adattárral, repertórium
mal ós kritikai rovattal. Archeológiai Értesítő
(összesen 29 kötet), a hazai és külföldi archeo
lógiai és mütörténelmi mozzanatok ismertetése,
Archeológiai Közlemények (22 kötet), archeológiai
és mütörténelmi értekezések, különös tekintettel a
Magyarországban talált emlékekre. Magyaror
szági Régészeti emlékek (Monumenta Hungáriáé
archaeologica), 4 kötet. Egyes emlékek és vidékek
tüzetes archeológiai monográfiái. Magyar Törté
nelmi Emlékek (Monumenta Hungáriáé historica).
Okmánytárak (34 kötet). írók (38 kötet). Ország
gyűlési Emlékek (24 kötet). Diplomatikai Em
lékek (7 kötet). Ezekhez csatlakoznak: Anjoukori
Okmánytár (6 kötet). Rákóczi-levéltár (10 kötettel
befejezve). Török-magyarkori Történelmi Emlé
kek (9 kötet). Magyarországi török kincstári defte
rek (2 kötet). Magyarországi Jogtörténeti Emlékek
(5 kötet). Magyar Történelmi Tár, a történelmi
kútfők ismeretének előmozdítására. Első folyam
25 kötet. Második folyam (30 kötet), a mivel be
fejeztetett; mert ezentúl a Történelmi társulat
adja ki. Hadtörténelmi Közlemények, a magyar
hadi történetírás fejlesztésére. (11 óvfjolyam.)
Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
(27 köt.) Mathematikai és Természettudományi
Közlemények, a hazai viszonyokra vonatkozólag.
(24 kötet.) A megjelent kötetek jelzett száma
1910-ig terjed.
Nemcsak a saját kiadásában megjelenő mun
kákkal, hanem tudományos folyóiratok és válla
latok bőkezű támogatásával is előmozdítja az A.
a magyar irodalmat. Ilyen vállalatok, melyek az
15«
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A. segélye nélkül fenn nem állhatnának: a Buda
pesti Szemle (eddig 140 kötet); Magyar Nyelvőr
(38 kötet); Egyetemes Phüologiai Közlöny (33
kötet); Phüosophiai Szem-le (25 kötet); Közgazda
sági Szemle (42 köt,); Nemzetgazdasági írók Tára;
Történelmi Életrajzok (25kötet); s két idegen,
német nyelvű folyóirat: az Ungarische Bevue,
melyet a 15. kötettel megszüntettek, és a Mathematische und NaturimssenschaftlicJie Berichte
aus Ungarn (1910-ig 25 kötet).
Legtöbbet tett a Magyar Tud. A. eddigelé a
magyar nyelv buvárlata s a magyar történetírás
érdekében. A Nyelvtudományi Közlemények, a
Nyelvemléktár, a Czuczor-Fogarassy nagy szótára
minden hibái, a Nyelvtörténeti szótár, minden
hiányai mellett is, a Szinnyei József szerkesztette
Tájszótár, s az A. pályadíjaival koszorúzott speciá
lis nyelvészeti munkák mind megannyi alapkövei
a magyar nyelvtudománynak. Most van előké
szítés alatt a Nagyszótár, mely a magyar nyelv
teljes anyagát öleli fel. Bz évtizedekre terjedő
nagy munkán 1898. óta dolgozik az A. szótári
bizottsága.
Az A. nagyobb alapítványai: Semsey Andor ala
pítványa 200,000 K (1890), mely eredetileg kézi
könyvek Íratására volt szánva, de miután egy-két
tudományszakot kivéve, a hirdetett pályázatok
eredménytelenek maradtak, a kamatok az alapltványtevő beleegyezésével nagyobb és költségesebb
feladatok megoldására fordíttatnak. Legutóbb br.
Eötvös Loránd geofizikai vizsgálatait ebből az alap
ból támogatta az A. Feridun bey volt budapesti
török főkonzul alapítványa 215,000 K (1904), fele
részben török-magyar tanulmányok céljaira, fele
részben török honos ifjak részére alkotandó ösz
töndíjakra.
Az A. rendelkezésére számos pályadíjalapítvány
van. Időnként a következő alapítványokból hirdet
pályázatokat (a benyújtási határidő rendszerint
szept. 30):
Nagyjutalom és
Marczibányi-mellékjutalom
(200, illetőleg 50 arany) minden évben felváltva
az A. köréhez tartozó tudományok terén hét évi
időkörben nyomtatásban megjelent munkákra
(1910: természet-, 1911: matematikai, 1912: filo
zófiai, 1913: társadalmi, 1914: nyelv-, 1915:
szép-, 1916: történelmi tudomány). Benyújtás
határnapja dec. 31. — Bésán-alapítvány (2400
K) természetrajzi, fizikai, vegytani, matematikai;
továbbátörténelmi, archeológiai, filozófiai s rokon
tudományok körébe tartozó kérdésre. — Első
Magy. Alt. Biztosító-társaság-a. (1000 K) statisz
tikai és nemzetgazdasági célokra. — Bolyai-a.
(10,000 K) minden ötödik évben (1910,1915 stb.)
a megelőző öt évben bárhol és bármely nyelven
megjelent legkiválóbb matematikai munkának.
Odaítélés a dec. összes ülésen. — Bródy Zsigmond-a. (6000 K) publicisztikai munkák v. érde
mek jutalmazására, három évenként (1912, 1915
stb.). Odaítélés a nagygyűlésen. — Bulyovszky
Chyula-a. (400 K) minden páratlan számú évben
hazafias ódái költemény. — Bük László-a. (2000
K) minden harmadik évben (1912, 1915 stb.) ma
gyar történeti monográfiákra. Odaítélés a nagy
gyűlésen. — Dóra Szilárd-a. (50 arany) három
évenként (1911, 1914 stb.) a kereskedelem kö
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rébe vágó tudományos értekezésre. — Egyesült
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár-a. (1000 K)
három évenként (1910, 1913 stb.) közgazdasági
v. pénzügyi monográfiára. — Egyetemi hallga
tók jutalma, minden évben a nagygyűlésen egy
történelmi, illetőleg nyelvtudományi munkasoro
zat a budapesti, kolozsvári és zágrábi tudomány
egyetemek hallgatói részére. — Pesti Hazai
Első Takarékpénztár-Egyesület Fáy András-a.
(6000 K) minden három' évben (1913, 1916 stb.)
szaktudományos munkák díjazására. — FarkasRaskó-a. (200 K) hazafias költeményre minden
évben. — Forster Gyula-a. Porster János nevére
(3000 K), három évi ciklusokban földmívelési
munka, találmány v. fölfedezés jutalmazására.
Beny. határidő szept. 30, v. dec. 31. — Forster
Gyula-a. Seitovszky János primás nevére (1350
K), tízéves ciklusokban (1895— 1904.stb.) felváltva
magyar egyháztörténelmi tárgyú levéltári kuta
tások és ugyanazon körből vett irodalmi müvekre.
— Gorove László és István-a. (évenként 100
arany) felváltva az erkölcstudomáuy, széptan és
a magyar műveltségtörténet köréből vett kérdé
sekre. — Ipolyi Arnold-a. (2000 K) két évenként
a magyar nemzet egyházi, politikai, irodalmi, mű
veltségi v. műtörténetéből vett tárgyú történelmi
müvek jutalmazására, esetleg kiadására. — Kanizsay Károly-a. (800 K) a hazai történetből merí
tett korrajzra, nyolc évenként (1905, 1913 stb.).
— Gr. Karátsonyi Guidó-a. (200 arany) minden
páratlan számú évben (1911, 1913 stb.) felváltva
komoly drámai művek v. pedig vígjátékok. —Pesti
Magy. Keresk. Bank-a. (2000 K) az utóbbi öt év
alatt (1912, 1917 stb.) magyar nyelven megje
lent legkiválóbb közgazdasági műre. — Keres
kedelmi Gsarnok-a. (1000 magyar frank) három
évenként (1910, 1913 stb.) a kereskedelmet köz
vetlenül érdeklő tudományos kérdésre. — Kóczáv
Ferenc-a. (100 drb arany) a magyar történelem
egyes korszakait 1848-ig felölelő történelmi drá
mára. Benyújtás határideje máj. 31,odaitélésanov.
összes ülésen. — Kőrösy József-a. (később meg
állapítandó összegben) minden harmadik évben
(1912,1915 stb.) a statisztika és nemzetgazdaság
tan körébe tartozó kérdésekre. — Lévay Henrik-a. (1000 K) felváltva évenként különböző tu
dományszakokra (1910.: magyar irodalomtörténet,
1911: nemzetgazdaság, 1912: hazai történet,
1913: mezőgazdaság stb.). — Lukács Krisztina-a.
(200Ó K) felváltva évenként különböző tudomány
szakokra (1911: nyelvtudomány, 1912: történe
lem, 1913: társadalomtudomány, 1914: bölcse
let, 1915 : természettudomány, 1916 : matema
tika, 1917: széptudomány stb.). — Marczibányi
Imre-a. (40 arany) minden második (páros számú)
évben nyelvtudományi kérdésre. — Gr. Nádasdy
Tamás-a. (100 arany) minden páratlan számú év
ben elbeszélő költeményre. — Oltványi Pál-a.
(1000 K) négyévenként (1910., 1914. stb.) magyar
kat. egyháztörténeti kérdésre. — Ormódy Amelie-a. (1000 K) minden harmadik évben (1911,
1914. stb.) az örök női eszményeket a költészet
eszközeivel szolgáló mű jutalmazására. — Péczely
József-a. (1000 arany frt) magyar történelmi
tárgyú v. hátterű regények utólagos jutalmazá
sára minden második évben (1911, 1913 stb.) és
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történettudományi kérdésre szintén minden má
sodik évben (1912, 1914. stb.). — Dr. Pollák
Henrik-a. (1500 K) minden harmadik évben fel
váltva orvosi v. természettudományi, másrészt
statisztikai v. társadalomtudományi kérdésre. —
Rózsay J'ózsef-a. (1000 K) kétévenként felváltva
egy orvosi és egy természettudományi munka ju
talmazására. — Sámuel Alajos-a. (15 drb arany)
évenként a nyomtatásban megjelent legjobb nyel
vészeti értekezés jutalmazására. — Szilágyi István-a. (2400 K) annak az Írónak jutalmazására,
ki tíz év alatt (1904—1913. stb.) a legjobb történeti
munkát írta Magyarországról. — Sztrokay Antal-a. (100 arany) minden páros számú esztendő
ben jog- és államtudományi pályamunkára. —
Gr. leleki József-a. (100 arany) évenként és pe
dig felváltva, a páros években szomorújátékra, a
páratlan években vígjátékra. Odaitélés mindenkor
márc. 19-ikén. — Tomori Aiiasztáz-a. (2000 K)
minden negyedik évben (1913., 1917 stb.) mate
matikai műre. — Ullmann Károly-a. (800 K)
nemzetgazdasági kérdésre. — Ifj. Vigyázó Sándor-a. (2000 K) évenként magyar történelmi kér
désekre. — Vitéz József-a. (40 arany) négyéven
ként (1912,1916 stb.) magyar történettudományi,
illetőleg természettudományi kérdésre. — Özv.
Vojnits Tivadarné-a. (800 K) a legsikerültebb
magyar színmű írójának minden évben. — Wáhrmann Mór-a. (2000 K v. hasonértékű aranyérem)
az ipar és kereskedelem terén szerzett érdemek
jutalmazására. — Br. Wodianer Albert-a. (1000
—1000 K) két néptanító jutalmazására. A kir.
tanfelügyelök ajánlatára. Odaitélés az áprilisi öszszes ülésen.
1900 óta az A. tagja az A.-k nemzetközi szö
vetségének s jelentékeny összeggel járul az e
szövetségtől felállított munkaprogramra kivitelé
hez (legutóbb az Izlam enciklopédiájához).
Az A. palotájának Akadémia-utcai falán van
Holló Barnabás szobrászművész domborműves
táblája, mely az A. alapítását ábrázolja. Az A.
vagyona, melyben épületei, könyvtára, gyűjtemé
nyei stb. is bennfoglaltatnak, ezidőszerint 5.757,529
K-t tesz. Bevétele 389,055 K (ebből országos do
táció 99,000 K), kiadása 406,234 K ; pályadíjakra
kiadott 30,260 K-t.
Délszláv a k a d é m i a Z á g r á b b a n .
A Délszláv tudományos és művészeti akadémia
(Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti)
horvát országos intézet, szókhelye Zágráb. Néhai
Strossmayer József György volt diakovári püspök
alapította 1860.100,000 K adománnyal. Az A.-ról
szóló törvény 1866 márc. 4. nyert szentesítést. Első
tagjait a király nevezte ki. Az A. 1866 jun. 15-én
alakult meg, elsó ülését jul. 28-án tartotta. Négy
osztályra oszlik: történeti-nyelvészeti, bölcsészeti
jogi, mennyiségtani-természetrajzi és művészeti
osztályra. Utóbbi még nem alakult meg. Évenkint egy közgyűlést és ünnepélyes ülést tart s
havonként legalább egy ossz- vagy osztályülést.
Van egy protektora (1905 ápr. 8-ig Strossmayer),
1 elnöke, 2 titkára, 1 könyvtárnoka, 32 rendes,
legfeljebb 16 tiszteletbeli és 60-ban megállapított
levelező tagja. Az A. protektorát és elnökét a ki
rály nevezi ki. A A. mostani elnöke Smiciklas
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Tádé, nyűg. egyet, tanár. Kiadványai: Rad (Érte
kezések) eddig 182 kötet; Monumeuta spectantia
históriám Slavorum meridionalium eddig 32 kö
tet ; Godex diplomaticus eddig 8 kötet; Starine
(Régiségek) eddig 32 kötet; Stari pisci hrvatski
(Régi horvát írók) eddig 21 kötet; Monumenta
historico juridica eddig 9 kötet; Gr adja za povijest hrvatske knjiéevnosti (Anyag a horvát iroda
lom történethez) eddig 6 kötet; Rijecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (A horvát v. szerb nyelv
szótára) eddig az M betűig; Zbornik za narodni
éivot i obicaje juznih Slavena (A délszláv népek
életére és szokásaira vonatkozó gyűjtemény);
Prinosi za hrvatski pravno-povjesni
rijecnik
(Adalékok a horvát Jogtörténeti szótárhoz) Maáuranic Vladimírtól mint a Dalmát statútumok
kiadásához szolgáló előmunkálat; Ljetopis (Év
könyv) ós különálló művek (eddig 30 kötet). Je
lenleg tervbe van véve és előkészületek folynak
a glagolit emlékek s egy délszláv enciklopédia
k' adására. Ezekkel a kiadványokkal az A. a hor
vát tudomány fejlődését nagyban elősegítette,
egynémelyikével pedig a tudománynak általában
nagy szolgálatot tett. Az A.-nak van nagy könyv
tára, gazdag oklevélgyűjteménye és egy szép kép
tára. Székhelye saját palotája a zágrábi Zrínyitéren. Az 1909. évben az A.-nak értékpapírokban
és ingatlanokban kb. 1,600.000 K vagyona volt.
A magyar tudományos világgal a délszláv A. ke
véssé érintkezik. Magyar tudósok közül csak
Wenczel Gusztáv volt az A. tagja, jelenleg pedig
levelező tagjai: Fraknói Vilmos és Asbóth
Oszkár.
Külföldi a k a d é m i á k .
Ausztriában a bécsi A. csak 1846. létesült, cinie
Kais. Akademie der Wissenschaften. Két osztálya
van, a matematika-természettudományi és a tör
ténelmi-filozófiai. Régibb a prágai A., melyet
Ignaz v. Born természettudós 1770. alapított. Két
osztálya van. Kiadványai német és cseh nyelven
jelennek meg. A cseh Ferenc József A. négy osz
tályra oszlik, kiadványai túlnyomó részt cseh
nyelvűek. A krakói tud. A. 1872-ig ^tudományos
társaság» nevet viselt.
Németországban első helyen említendő a ber
lini A. der Wissenschaften. 1700. alapította I.
Frigyes Leibniz terve szerint «Societát der
Wissenschaften» címen. Megnyílt 1711. Első el
nöke Leibniz volt. I. Frigyes Vilmos alatt elsat
nyult, de II. Frigyes alatt Maupertuis francia min
tára újjászervezte. Mostani szervezete 1812-ből
ered. Négy szakosztálya van, fizikai, matemati
kai, filozófiai és történelmi; ezek két főosztályt
alkotnak. Az 50 rendes tag 600 márka évi tiszte
letdíjat kap, vannak azután külső, tiszteletbeli és
levelező tagok. Nevezetesebb kiadványai a Corpus
inscriptionum graecarum, C. ins. latinarum, Mo
numenta Germaniae historica, Aristoteles müvei,
Kant összegyűjtött iratai stb. Pályadíjait évenkint
Leibniz születése napján osztják ki. V. ö. Harnack, Geschichte der k. preus. A. der Wissen
schaften zu Berlin (1900, 3 köt.). — Münchenijen
1759. alakult az A. Kezdetben inkább csak a ba
jorok történetére vetett súlyt, kiadta a Monu
menta Boicát. 1829. három osztályra tagozódott:
filozófia-filológia, történelmi és matematika-fizi-
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kai. Van külön történelmi bizottsága. — Göttingenben 1742. aJakult a Königliche Societát, mely
később Gesellschaft der Wissenschaften nevet
vett föl. 1770. újjászervezték. Ez alapította a leg
régibb német irodalmi ós kritikai folyóiratot, a
«Göttingischen gelehrten Anzeigen»-t. Erfurt
ban 1758. keletkezett a «közhasznú tudományok
akadémiája», Görlitzben az oberlausitzi tudomá
nyos társaság 1779. A lipcsei Kön. sáchs. Gesell
schaft d.Wissenschaften 1846. nyílt meg s főfel
adata a filológia, történelmi és természettudomá
nyi kutatás, valamint eme szakokba vágó tudo
mányos munkák kiadásának elősegítése. A heidelbergi A. 1909. alakult 2 osztállyal. Van Németor
szágnak még egy különleges A.-ja, amely orvos
tudománnyal foglalkozik s eredetet I. Lipót ko
rára viheti vissza. Ez az Academia Caesarea
Leopoldina-Carolina Germanica natúrae curiosorum, amelyet 1652. A. naturae curiosorum
címen Bécsben alapítottak. Ennek székhelye az el
nök személyéhez van kötve, 1808. Bonnban volt,
azután Jénában, Drezdában, 1878 óta Halléban.
Franciaországban, Parisban 1630 körül alakult
a francia nyelv művelésére egy magántársaság.
Ennek 1635. Richelieu bíboros Académie frangaise
elnevezéssel szélesebb és szilárdabb szervezetet
adott. Az A. 1637 jul. 10-én kezdte meg üléseit.
40 rendes tagja volt, úgy mint ma is. Később a
különböző tudományszakok és szépművészetek
művelésére alakult testvéregyesületek társultak
vele s ekkor Institut de Francé lett a neve. Az
A. francaise négy tagját 1663. Colbert azzal bizta
meg, hogy a nyilvános emlékművek feliratait
szerkesszék. Ezt a bizottságot La petité A. nevez
ték el. 1701. a bizottság átalakult külön királyi
A.-vá, szintén 40 taggal s fölvette az A. royale
des inscriptions et médailles címet. Működési kö
rébe bevonta a történelmet, archeológiát és filoló
giát. Címét 1716. egy királyi rendelet megváltoz
tatta s lett A. royale des inscriptions et belleslettres. E két akadémiához tagozódott az Académie
des sciences, amelyet Colbert 1666. alapított. 1648.
Mazarin bíboros a festészet és szobrászat akadé
miáját, A. de sculpture et de peinture alapította.
Minthogy ezek mind királyi intézmények voltak,
a forradalmi konvent 1793. valamennyit felosz
latta. De már 1795 okt. 25-én újra életre hívta
őket a directorium, Institut nattonal címen. Az
Institut három osztályból állt, I. Napóleon 1803-ra
négy osztállyal szervezte. 1806. vették föl az
összes A. az Institut de Francé nevet, az egyesek
emellett megtartották régi neveiket, a festószetszobrászatin kivül.amely az A.des beaux-arts nevet
kapta. 1832. Guizot indítványára még egyosztálylyal bővült az Institut ez az A. des sciences morales
et politiques. Minden osztály külön tartja üléseit,
csak évenkint egyszer, okt. 25. gyűlnek össze
valamennyien közös ünnepélyes ülésre. — Az első
oszt. az A. francaise úgyszólván változatlanul tar
totta meg alapszabályait. Tagjainak, a ('halhatat
lanoknak)) száma 40. Működési tere kizárólag a
francia nyelv és irodalom. Számos pályadíjával
serkentőleg hat az irodalomra. Fő és nagyérdemű
munkája a francia nyelv nagy szótára: Dictionnaire de 1'Académie. A második o. az A. des in
scriptions et de belles-lettres a történelmet, ar
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cheológiát ós klasszikus irodalmat műveli. 40
rendes, 10 szabad, 8 külső, 50 lev. tagja van. A
harmadik o. az A. des sciences, a természettudo
mányokkal és mennyiségtannal foglalkozik. Van
68 rendes, 10 szabad, 8 külső és 100 lev. tagja.
A szépművészeti negyedik o.&zA- des beaux-arts,
tagjainak száma 41 rendes, 10 szabad, 10 idegen,
40 levelező. Az ötödik o. az A. des sciences
morales et politiques tagjai közt van 40 rendes, 6
szabad, 6 idegen, 48 levelező. Az Institut minden
rendes tagja 1500 fr., az egyes osztályok élén álló
titkárok mindegyike 6000 fr. évi tiszteletdíjat kap.
Vannak az Instituton kivül Franciaország vidéki
nagyobb városaiban nagy számmal tudományos
társulatok, amelyek tudományos kutatásokkal és
munkálatokkal foglalkoznak, értekezéseket és
nagyobb müveket adnak ki. Valamennyi a szék
hely megnevezése mellett az A. des sciences,
belles-lettres et árts címet viseli. Nevezetesebbek
a következők: Angers, Bordeaux (1753), ClermontFerrand, Caen (1705), Lyon (1700), Dijon (1740),
Lille, Amiens (1750), Arras, Marseille (1726j,
Reinis, Toulouse (1782), Nancy, Rouen (1736),
Orléans.
Olaszországban, Firenzében Cosimo de Medici
udvarában alakult meg az első európai, a Platón
A., melynek élén Mortilio Ficini, a híres platonikus bölcselő állott. Ennek halálával (1521) a
társaság feloszlott. Ez időtájt alakult Nápolyban
is V. Alfonz udvarában az Accademia Poritamana.
amelynek élén Lorenzo Válla és Giovanni Pontano
tudósok állottak. Ez az A. már külső és tisztelet
belitagokat is választott. Július PomponiusLaetus
humanista ós asztrológus 1498. Rómában meg
alapította az Accademia antiquariáb, amelynek fő
célja az itáliai régiségek felkutatása volt. II. Pál
pápa azonban egyes tagjait állítólagos eretneksé
gük miatt üldözni kezdte, miért is az A. csak mint
titkos társaság állhatott fenn tovább, de 1550. fel
oszlott. Kétszáz év múlva, 1742. támadt új életre
XIV. Benedek pápa alatt. Jelentősebb szerep jutott
az Accademia della Gruscának, amelyet az agg
Grazzini költő 1582. Firenzeben alapított. Ez kü
lönösen az olasz nyelv és irodalom kiművelésével
szerzett maradandó érdemet. Nevét, crusca, a kor
pától vette, ezzel fejezvén ki célját, hogy meg
akarja tisztítani az olasz nyelvet, mint a lisztet
a korpától. Ez szolgált mintául a legnagyobb te
kintélyre emelkedett francia Akadémiának, az
Institutnek, amelynek szervezetét azután a később
más országokban alakult összes A. utánozták. A
Crusca után még sok A. keletkezett., amelyek
valamely rajongó jelzőt vettek föl a címükbe, mint
accesi, silenti, ardenti, infiammati stb. Többnyire
csak az olasz nyelv és költészet müvelésével fog
lalkoztak, tehát nem is tekinthetők egyetemes
akadémiáknak. A milanói most királyi intézmény.
Instituto Lombardio di scienze. Genuában műkö
dik az A. delle scienze. A torinói A. 1757. magán
társulatként alakult, 1783. királyivá lett. Régibb
ezeknél Rómában az Accademia deilÁncei, amely
1603. alakult. Többszörös válság után 1870. Ró
mának Olaszországgal való egyesítése után éledt
újjá, 1883 óta szintén királyi A. Ugyancsak kir.
tud. A. va.nNápolyban,{al. 1780), Luccában(l58ö),
Palermóban (1750), Velencében az 1806. alapított
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Instituto Veneto di scienze. Külön A. működik
Catania, Pistoja, Siena ós más városokban. Az
etruszk régiségek felkutatásával és ismertetésével
foglalkozik az A. etrusca Cortonában (al. 1727),
Nápolyban az A. herculana, amelyet Tanaoci mi
niszter 1755. alapított a pompeji és herculanumi
emlékekkel való foglalkozás céljából. Külön or
vosi A. is működik Palermóban, amelyet már
1645. alapítottak.
Spanyolországban az V. Fülöp alapította (1713)
Reál Academia espanola Madridban, Portugáliá
ban pedig az 1779. alapított lisboai Academia
Red das Sciencias érdemelnek említést.
Eiu'ópa B.-i államai közt Nagybrittánia feltűnik
az akadémiaszerüleg szervezett egyetemes tudo
mányos társaságok hiányával. Annál több olyan
jelentékeny tudományos társasága van, amelyek
a tudománynak egy ágát v. körét művelik. Ilyen
Londonban a Royal Society, amely 1662. kelet
kezett. Edinburgban az 1783. eredő Royal Society.
Dublinben a, Royal Academy of science (1782),
mely azonban csak matematikával és természet
tudományokkal foglalkozik.
Belgiumban egy Mária Terézia alatt Cobenzel
gróftól 1769. Brüsszelben alapított irodalmi tár
saságból fejlődött ki az Académie royale des snences, des lettres et des beaux-arts. 1794. a forra
dalom alatt feloszlatták, 1816.1. Vilmos hollandi
király helyreállította, 1832. bővült a szépművé
szeti osztállyal.
Németalföldön több magántársaság mellett,
Haarlemben, Leidenben, Groningenben, Amster
damban, Middleburgban stb. a kir. A., a Koninklijke Akademie van Wetenscliappen áll tekinté
lyes helyen, amelyet 1808. még Bonaparte Lajos
alapított Het Koninklijk Nederlandsch Instituut
néven. I. Vilmos 1816. újra életbe léptette és 1851.
újjászervezte.
Dániában a dán tudományos A. Kopenhágában
1743. kapta meg VI. Keresztély királytól a kir.
jelleget; címe Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab.
Norvégiának két A.-ja van, az egyik a Krisz
tiániában 1857. alapított Videnskabs Selskabet
a másik a régibb, Drontheimban Dunnerus püs
pöktől 1760. alapította Kongelike Norske Videnskabers Selskab.
Svédországban több A. van, melyek közül leg
régibb a Benzeliustól 1710. TJpsalában alapított
Collegium Curiosonm. Ebből alakult ki 1719. az
Upsala Vetenskops societet. Ez Svédország legki
tűnőbb természettudományi intézete. A másik tu
dományos A. a Linné ós Höpken gr. alapította
Vetenskapsakademien (1739); ezenkívül egy har
madik is, amely a humanisztikus tudományok mű
velését tűzte ki feladatául és 1786. a Vitterhets-,
Historie och Antiquitets akademien nevet vette
föl. Svédország legtekintélyesebb tudóstársasága
azonban a Svenska Akademien Stockholmban,
melyetIIl.Gusztáv király 1786. alapított, a francia
A. mintájára. Tagjainak száma csak 18. Az A.
sorához számítható még a Vetenskaps och Vitterhetssamhallet (a tudományok és szépművésze
tek társasága Gotenburgban).
Oroszországban Leibniz terve szerint Nagy
Péter cár alapította a császári tudományos A.-át
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1725. II. Péter alatt hanyatlásnak indult ; de Er
zsébet cárnő ismét tekintélyre emelte. 1841. egye
sítették vele az 1783. alakult Orosz nyelv A.-áját.
AcsászáriA. nagy érdemeket szerzett a keleti és az
ázsiai nyelvek alapos kikutatásával és ismerteté
sével. Nagyszerű kéziratgyűjteménye van. to
vábbá könyvtára, különböző természetrajzi mú
zeumai, nemkülönben ázsiai múzeuma, végül
éremgyűjteménye. Tagjai gazdag fizetésben ré
szesülnek. — Varsóban 1824. alakult meg a tudo
mányok és szópművészetek társasága.
íinnországban, Helsingforsban a Societas scientiarum Fennica különösen értékes munkássá
got fejt ki a finn és összehasonlító nyelvészet
terén.
Romániában, Bukarestben 1866. alapították
az Academia Romdnd-t. Eleinte filológiai irányt
követett s csak 1879 óta teljes A. Tagjai lehetnek
bármely országhoz tartozó románok. Van körül
belül 50.000 műből álló könyvtára, kézirat-, okle
vél-, térképgyűjteménye, képtára, pénz- és éremgyűjteménye. Vagyona mintegy 3 millió frank.
A mohamedán Keleten két A. alakult. Az egyik
Konstantinápolyban, 1851,, mint áll. intézmény,
Tudományos egyesület (Endzsumeni Danis) néven;
de nem ád életjelt magáról. A másikat Szaid pasa
alapította 1859-ben Alexandriában. Ez az Institut
Egyptien, amelynek gazdag tartalmú Bulletinjei
vannak.
Ázsiában csak az angol-indiai tudományos tár
sulatok nevezhezhetők A.-szerű szervezeteknek.
Legtekintélyesebb Kalkuttában a Royal Asiatic
Society, amelynek testvértársulatai vannak Bombayban, Kolombóban és Shangaiban.
Az északamerikai Egyesült-Államokban a leg
régibb tudományos társulat az American Philosopichal Society, melyet Franklin Benjámin ösztön
zésére 1743. alapítottak, ő volt első titkára és ké
sőbb, haláláig elnöke. Publikációit 1799. kezdte
meg. Tagjainak száma 200 rendes és 300 nem
rendes tag. Működése kitérj ed az összes tudomány
szakokra. Az amerikai régészeti és természetrajzi
kutatásokkal foglalkozik íölega, Massachusettsben
1780. alakult American Academy of Árts and
Sciences. 1799. alapították a Connecticut Aca
demy of Árts and Science, hasonló A.-át Phila
delphiában is 1812. Ez utóbbi A.-nak nagy könyv
tára és múzeuma van. A newyorki Academy of
Science 1818. alakult, de ezt a címet csak 1875.
vette föl, addig Lyceum ofNatural History volt a
neve. Négy szakosztálya van. Működéséről óvenkint beszámoló jelentést ad ki. Ezeken kívül az
Egyesült-Államok majd minden nagyobb városá
ban vaunak hasonló A.-ák, de jelentőségük nem
igen terjed túl a helyi érdeklődés határán. Az
utóbbi években tudományos tekintetben Washing
ton ragadta magéhoz a vezető szerepet s 1898.
több tudományos társulat olvadt bele a Washing
ton Academybe. Ez A. tagjainak számát kezdet
ben 50-ben állapították meg, később azonban úgy
módosították szervezetét, hogy évenkint 5 tagot
választhatnak. 1909-ben 86 tagja volt. 1848. a tu
domány fejlesztésének céljára alakult egy általá
nos nagy társaság, a The American Association
for the advenc.ement of Science, amelynek 1000
tagja és 776 levelezője van. Tekintélyes még
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Pldladelpliiában az A. of Political árul Sociial
Science.
Ausztráliában angol mintára alakultak tudo
mányos társulatok. Royal Societyk, Sidney, Mel
bourne, Habart városotiban.
Akadémiák nemzetközi szövetsége.
Az A.-k életében nevezetes új mozzanat az
Akadémiák nemzetközi szövetsége. 1893-ban Lip
csében több német A. kartellt kötött bizonyos na
gyobb szabású, általános érdekű tudományos fela
datok közös erővel való végzésére. Ennek a kar
tellnek eredménye volt a Thesaurus linguae lati
náé kiadásának megkezdése, egy matematikai enci
klopédia kiadása. Afrikában nehézkedési mérések
szervezése, a természettudományok nemzetközi
katalógusa. A kartell egyes tagjai vetették föl az
Akadémiák nemzetközi szövetségének eszméjét. A
berlini A. és a londoni Royal Sooiety meghívására
1899. a legtekintélyesebb A.-ák képviselői közös
értekezletre gyűltek össze Wiesbadenban. Az érte
kezlet kimondotta az egyesület megalapítását,
amelynek célja egyrészt a különböző országok
tudományos érintkezésének megkönnyítése, más
részt általános érdekű tudományos vállalkozá
soknak közös erővel való teljesítése. Az egye
sület hivatalos címe: Association internationale
des Académies; beléptek a következők: Berlin,
Göttingen, Lipcse, London, München, Paris
(A. des sciences, A. des inscriptions, A. sciences
morales), Pétervár, Washington, Bécs, Róma
(A. dei Lincei), Amsterdam, Brüsszel, Budapest,
Kopenhága, Stockholm. Az első közgyűlés 1901.
volt Parisban. 1907-ben Bécsben volt a közgyű
lés, mely a földmérések nemzetközi szervezé
sével is foglalkozott és nagy tetszéssel fogadta,
hogy a magyar kormány Eötvös Lóránd bárónak,
a földmérő bizottság tagjának munkálataira évi
60,000 korona segélyt ad. A nap tanulmányozá
sára és napmérésekre, magnetikus körök méré
sére, a meteorológiai állomások nemzetközi szerve
zésére vonatkozólag is fontos határozatokat foga
dott el az A. szövetsége. V. ö.: Achmet d'Héricourt, Annuaire des sociétés savants (Paris
1865—66); Mutter, Die wissenschaftlichen Vereme und Gesellschaften Deutschlands im XIX.
Jahrhundert (Berlin 1884), Vorgeschichte des
deutschen Kartells und der internationalen Asso
ciation der A. (Leipz. 1902).
Akadémiai művész. A képzőművészeknél né
met mintára használatos A. címet nálunk eredeti
leg csak a társadalom osztályozási hajlama hozta
létre. Innen ment át törvényeinkbe anélkül, hogy
e címhasználat jogosultságának előfeltételei vala
mely jogszabályban pontos megállapítást nyertek
volna. Nálunk különösen annyiban van jelentő
sége, hogy az A.-ek a választói jogról szóló tör
vény értelmében (1874. XXXIII.) jövedelmükre
való tekintet nélkül választói joggal bírnak; a
legtöbb adót fizetők jegyzékében pedig a kétszeres
adóbeszámítás kedvezményét élvezhetik. A cím
érvényesítésének kétségbevonása esetén az Orsz.
Képzőművészeti Tanács illetékes arra, hogy véle
ményt mondjon.
Akadémikus az, 1. ami a tudományos akadé
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miákra, 2. ami a felső fokú tanintézetekre (egye
temekre, jogi, állatorvosi,gazdasági, kereskedelmi,
katonai, festészeti stb. szakiskolákra) vonatkozik.
A.-ok.- 1. az akadémiák rendes és levelező tagjai,
2. a főiskolai hallgatók. — A. fejtegetés olyan
tudományos tárgyalás, melynél a gyakorlati niegvalósíthatás és értékesítés kérdésének többé-kevésbbó háttérbe szorításával, inkább az elméleti
szempontok uralkodnak. — Az esztétikában A. a
művészi stílusnak az a faja, mely főleg képző
művészeti iskolákban fejlődik ki. Itt általában
bizonyos hajlam észlelhető az iskolás szabálysze
rűség hangsúlyozására, a hagyományos formák
s jeles minták követése iránt. Ha az iskola meg
csontosodott, lélektelen formákat pedáns módon
életben igyekszik tartani s elszakadva a fejlődő
művészettől, a mesteri tekintély súlyával nehezül
a tanítvány lelkére, az egyéniség kibontakozását
gátolja s rászolgál az éles támadásokra. Ma az A.
ízlés túlzásai ritkábbak. Az iskolákba is benyomult
a természet megfigyelése s a feladatát átértő
mester mellett a tanítvány saját szemével tanul
nézni s önálló egyéniséggé fejlődik. — A. dara
bok azok a rajz- és gipszminták, amelyek az em
beri testet, vagy az egyes testrészeket különböző
helyzetekben ábrázolják. Az ezek után készült
másolatokat is így hívják.
Akademos (v. Hekademos), attikai hérosz, ki a
Dioskuroknak elárulta a Theseus által elrablott
Heléna hollétét. Ezért a spártaiak Attikába való
betöréseik alkalmával az oltalmába ajánlott szige
tet nem bántották.
Akádia, 1. Acadia.
Akádiai hegység, 1. AUeghany-hegység.
Akadó. Földdel töltött fűzfakosarak, amelyeket
a halasvíz örvényes helyein — ahol a hal tartóz
kodni szeret — hosszú gallyaknál fogva elsülyesztenek, hogy ott halászni ne lehessen.
Akaftiszt, a g. kat. egyházban oly ájtatosság,
mely alatt ülni nem szabad, csak állva v. térdelve
végezhető. Húsz A. van, melyek a latin egyház
letenyéihez hasonlítanak.
Akaii, kisközség Zala vin. balatonfüredi járá
sában, a Balaton ÉNy. partján, (1900) 288 magyar
lakossal; vasútállomással. Közelében a Vérkút
nevű ásványos forrás a Balaton partján.
Akaiik, a szikhek harcias papfélói. Akainak az
időn kívüli legfelsőbb lénynek tisztelői. A szikhek
állami életében egykor nagy szerepet játszottak.
V. ö.: Iruntpp, Die Religion der Sikhs (Leipz.
1881).
Akamagaszeki, japán város, 1. Simonoszeki.
Akamas (gör., «fáradhatatlan»). l.Antenorfia, a
dardanok egyik vezetője a Trójáért vívott védelmi
harcban. — 2. Theseus fia, kit a görögök Diomedessel együtt Trójába küldtek, hogy Helénát vissza
követeljék. Itt A.-ba belészeretett Priamos leánya,
Laodiké, ki titokban vele egybekelt. A fa-lóban
elrejtett harminc hős között Akamas is ott volt.
Ciprusban, hová gyarmatot vezetett, halt meg.
A frig Akamantion városa állítólag tőle kapta
a nevét.
Akampsia, 1. Ankilózis.
Akancsa, 1. Akindzsi.
A k a n t h o p e l i s (gör.) a. m. tövises medence.
Az ilyen medence izületei körül tövisszerű csont-
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nyúlványok állnak a medence ürege felé és a
szülést akadályozhatják.
Akanthos (ma Hiensos), város Khalkidiké
legkeskenyebb részén, az akté-i földnyelven. Xerxes itt csatornát ásatott, hogy flottája ne kény
szerüljön Athos-fokot megkerülni.
A k a n t h o s i s n i g r i c a n s (dystrophie papillaire et pigmentaire), Pollitzer és Janovszky által
leirt ritka bőrbaj, amelynél főleg a hajlatokban
és a nyelven piszkosbarna papillomás növedékek
keletkeznek.Rendesen belső szervek (gyomor, méh)
rákjának kíséretében fordul elő.
Akantin, az az anyag, melyből a véglények
állatkörébe tartozó sugárállatkák (Eadiolaria) osz
tályának Acantliometridae csoportjának vázrészei
felépülnek. Tömény kénsavban gyorsan oldódik,
só- és salétromsavban, valamint kalilugban lassan.

Acaiuhus mollis, a virága.

Tömény ecetsav és jód nem oldja. Haeckel, kitől
az A. neve származik, szerves, chitinszeru anyag
nak gondolta; Bütschli vizsgálatai szerint fő al
kotórésze stronciumszulfát.
Akantit (Asv.), ezüstérc a szulfidok csoportjából.
Anyaga (Ag3S) egy az argentitével (1. o.) rombos
rendszerű (mit azonban Krenner J. magyar mineralógus kétségbe von); gyakran hegyes, tüskeforraa kristályokban, innen a görögös neve. Lágy,
vasfekete, erősen fémfényu. Joachimsthal (Cseh
ország), Freiberg, Annaberg (Szászország).
Akantologia (gör.), az akantusz tövises levelei
után, epigrammszerü ólces versek gyűjteménye.

-
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Akantusz v. akantuszvirág, Acanthus L. (n«v.),
az Acanthaceae (Akantusz-félék) génusza, bárcs v.
barcs, medveköröm, medvetalpfü v. medvetalpú,
tövis (Bárenklau). Magas, bogácsnemü kórok avagy
cserjék, többnyire nagy, szárnyasán öblös v. szár
nyasán hasábos, szúrósfogú tőlevelekkel, a szá
rat tetőző, gyönyörű füzérvirágzattal. Kelyhe kétajkú, lilaszínbe játszó. Szirmának alsó ajaka 3—5
karéjú. Az ó-világ tropikus és szubtropikus tájain
14 faj él vadon. Az A. longifolius Host,É. felé leg
tovább terjed (Isztria). Nevezetesebb fajai: Acan
thus mollis (1. az <á&ráí,).Virága fehér v. pirosas, tok
gyümölcse pirosbarna, fényes. Ez a faj nálunk nem
terem. Olaszországban, Franciaország D.-i részén,
a spanyol félszigeten s Afrika É.-i részén nő.
Igen szép növény, ezért már az ó-korban mint
kerti virágot tenyésztették, a görögök és rómaiak
a virágágyakat foglalták be vele, s Plinius topiaria-nak nevezte (topia = kerti díszítés, virág
ágyszegély, tájfestés). Dél-Európában levelét és
gyökerét nyálkatartalmáért régóta egész máig
orvosságnak használják (branca ursina, medve
köröm). Napjainkban az élő A.-virággal művészi
sziklacsoportokat díszítenek. A művészet az A.levél stilizált alakját dísznek használja. L. Akantusz-levél.
Az A.-virágnak hazai fajai az A. longifolius
Hőst. Fiume környékén. Al-Dunánk vidékén (Szvinica, Orsova) külön változata van (var. Hungarwus
Borb.; A. spinosus b) minor DC. Prodr. XI 271 pro
parte). Dalmáciában terem az A. spinosus L.,
A. spinulosus Hőst, meg az A. spinosissimus
Pers., de Horvátországban az A. longifoliuson kí
vül más alig terem. Nálunk e növények nem te
lelnek ki, csak takarás mellett. Jun.—aug. buján
hajtanak, cserépbe helyezve a növényt télre szo
bába v. hidegházba lehet tenni. Gyökértörzsdugvá
nyokkal szaporíthatok. V. ö.: Olck, Der Akanthus bei Griechen und Römern (1895.).
Akantuszfa (QÖV.), melyből a régiek szobrot fa
ragtak, az Acacia vera és A. Arabica v. más tövi
ses fa kemény törzse volt.
Akantuszfélék (növ.), 1. Acanthaceae.
Akantuszlevél. Az akantusznövény levelét szép
karéjai, finom tagozása, kecses hajlása minden
más növény előtt kiválóan alkalmassá teszi arra,
hogy architektónikus díszltménynek felhasználtassék. Az ó-görög stílus legelőször a koríntusi oszlopfőn al
kalmazta, majd
csúcsvégzödések (Lysikrates
emléke), gyám
kövek díszítésé
re használta. A
görögök stilizált
A.-e mindig éle
sen, erősen ta
Akantuszlevél.
golt, kissé me
rev. A római művészet, a bizánci s a renaissance
az A.-nek szélesen kiterjedt alkalmazást adott
nemcsak az említett építészeti részleteken, de
képszékekben, párkányokban, arabeszkekben stb.
A római A. stilizálása kövérebb, hajlítottabb a
görögnél. A mellékelt ábra egy stilizált római
A.-et ábrázol elölnézetben és oldalnézetben.
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Akanyaru, folyó Közép-Afrikában; az afrikai
nagy szakadék K.-i szegélyén ered, Ruanda és
Urundi között határul szolgál és a Nyavarongóval egyesülvén, fölveszi a Kagera nevet.
Akapnia. A vér szénsavtartalmának oly fokú
csökkenése, hogy azok a szervezeti működések,
melyeket a szénsav mint inger tart fönn, szen
vednek. Mosso Angelo szerint az A. az igen
ritka levegőben fejlődik ki és a hegyi betegség
oka.
Akarat (voluntas), a lelki életnek a gondol
kodástól s érzelemtől különböző iránya, melyet
mint egyszerű tényt esak körülírni lehet, defi
niálni nem, de melyet mindenki belső tapasztalat
ból ismer. Az akarásban mintegy magunkból ki
felé törünk, valaminek a hijját érezzük, melynek
eltüntetését célozza az akarás akár úgy, hogy va
lamit szerzünk, ami kellemes, akár pedig, hogy
valamit eltávolítunk, ami kellemetlen érzelmet
kelt. Az A. így tehát az a tudatjelenség, mely
valamely szükséglet kielégítésére irányuló cse
lekvést megindít. Ez a cselekvés lehet testi
mozgás, lehet azonban tisztán leM természetű
is (elhatározás, gondolati tett). Megkülönböztetendő a kívánságtól, vágytól, akaródzástól stb.
Ezekben inkább csak a szükségletet érezzük, de
nem úgy, hogy kielégítése végett akarnánk is,
illetőleg a szükséges cselekvésre az impulzust
megadnók. Az A. fogalmában ebből kifolyólag
meg kell különböztetaünk: 1. a célt, mely az
A. tárgya; cél nélkül nincs A., valamit kell akar
nunk; 2. az eszközöket, melyek segítségével a
célt el akarjuk érni. Minthogy a cél okozza, hogy
akaratom feléje irányul, a cél egyszersmind in
dító oka, motívuma akarásomnak. Az A. műkö
dése akarás, az akarás folytán végbemenő vál
tozások a külvilágban: tett, cselekedet. Tehát
csak az akarástól, melynek célja van, származhatik a tett vagy cselekedet. Mily viszony van: aka
rat s motívum közt ? Azok, kik, mint leghatáro
zottabban Spinoza, e viszonyt semmivel sem kü
lönböztetik meg más oksági kapcsolatoktól, az A.
determinizmusát tanítják, azt, hogy az A. nem
szabad, hogy valamint a természetben, ha adva
vannak az okok, adva van az okozat is, úgy az
emberi életben is, ha adva van a motívum, adva
van az akarás is, mely épp oly szükségkép áll
be, mint a hó olvadása, ha a nap elég melegen
rásüt. De akkor épp oly kevéssé lehet szó cse
lekedetünknek erkölcsi értékéről, mint a hó
nál, melyet senki sem fog gáncsolni azért, hogy
nem tudott ellentállni a nap hevének. Ezzel szem
ben áll az indeterminizmus rendszere, mely sze
rint az A. kivételes való, minden ok, azaz mo
tívum nélkül határozhatja el magát valamire, s
ilyen értelemben szabad. E két rendszer küzdelme
végig vonul az emberi gondolkodás történetén,
számos közvetítő rendszert szülvén, melyek az
erkölcsi beszámítás nagy követelményét valami
kép meg akarják az oksági törvény általános érvé
nyességének nem kevésbbé fontos elvével egyez
tetni. L. Szabadakarat. Tény az, mit az A. minden
elméletének számba kell vennie, hogy akaratunk
nyilatkozatait nem nézzük azzal a közömbösség
gel, mint a természet jelenségeinek egymás közt
való viszonyait, hanem hogy a legtöbbet helyesel
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jük v. helytelenítjük, azaz bizonyos mértékek sze
rint megítéljük s éppen ez az erkölcsi Ítélet. Hogyan
fér meg az erkölcsi Ítélet ténye a szükségességnek
alávetett A. elméletével ? Ami a szükségességnek
van alávetve, az nem lehet erkölcsi megítélés
tárgya; ami az erkölcsi megítélés tárgya, lehet-e
a szükségességnek alávetve ? (L. Kant és Scho
penhauer.) íme a nagy erkölcstani probléma. Min
denesetre megkülönböztetünk erkölcsi s erkölcs
telen A.-ot, aszerint, amint az A. a helyeslő erkölcsi
Ítélettel megegyezik v. vele ellenkezik. Hogy mint
viszonylik az A. a gondolkodáshoz, az A. az ér
zéshez, 1. Voluntarizmus és Intellektualizmus c.
alatt. Az A. metafizikáját Schopenhauer állította
a filozófia előterébe. Az A. fogalma a jog terén is
fölötte fontos. Valamely jogügylet megkötéséhez
az A. elhatározásának világos s kétségbe nem von
ható nyilvánítása szükséges, szóval v. írásban, v.
világos jelekkel, vagy hallgatag is, t. i. oly csele
kedetekkel, melyekből az A. elhatározása biztosan
következtethető. Ha az A. elhatározása hiányzik,
pl. ha valakire kényszert gyakorolnak, vagy téve
désbe ejtik, a meghozott ügylet semmis, érvény
telen.
Akarathiány, az akarat erőtlensége, erélytelensége 1. Abulia. Némely drámai hős is habozó,
tétovázó, elhatározásra képtelen. Ilyen Shakes
peare Hamlet-je s némiképen Bánk bán. — Jogi
értelemben A. akkor forog fenn, ha az ügylet
kötésre irányuló szándék a beszámíthatóság, a
célzat vagy az elhatározás szempontjából hiányos.
Hiányos az akarat főleg tévedés, kényszer,
színlelt ügylet stb. esetében (1. az ill. címszók
alatt).
Akaratnyilvánítás az a nyilatkozat, amelylyel az ügyletkötésre irányuló akarat jogi hatályt
nyer. Az A. történhetik kifejezetten: szóval, írás
ban, sőt taglejtéssel is és hallgatagon. A hallga
tag A.-nak sokféle módja van és azt az eset körül
ményeiből kell megítélni. Ha pl. a megküldött
könyvet felvágom, a megtekintett árút a laká
somra küldetem, ezzel hallgatagon a vételre vo
natkozó akaratomat nyilvánítottam. Bizonyos cselekvónyek az A. vélelmét állapítják meg, így az
adóslevél v. a kézizálog visszaadásából az adósság
kifizetésére vagy elengedésére szokás következ
tetni, ami ellen azonban úgy, mint a hallgatóla
gos A. kétséges eseteiben is, bizonyításnak van
helye.
Akarat szabadsága, 1. Szabadakarat.
Akarattya, Keneséheztartozó puszta Veszprém
vm. enyingi j.-ban, (i9oo) 122 lak.; u. t. Balatonfőkajár, u. p. Kenése. A fölötte lévő magaslaton
van egy nevezetes szilfa, mely a XVI. sz. elejé
ről való.
Akardia (gör.), iker magzatoknál előforduló fej
lődési rendellenesség, melynél az egyik magzat
ép, a másiknál azonban a szív v. hiányzik v. leg
alább is igen durványos a tüdőkkel, a szegycsonttal
stb. együtt. A torz ilyenkor az ép ikernek vérkerin
gése útján táplálkozik s természetesen nem élet
képes.
Akariázis, 1. Fahimlö.
Akarkuf, Bagdadtól 16 km.-nyire fekvő hatal
mas téglaépítmény, melyet a középkori kutatók a
bábeli torony maradványainak tartottak.
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Akarnánia, ó-görög tartomány, melyet észa
kon az Ambraki-öböl választott el Bpirustól. A ha
józásra kedvező ÉNy. partokon Korint gyarma
tokat alapított. A tartomány déli része, az Acheloos
torkolata,most nagyobbrészt mocsaras. Az őslakók
valószínűleg leiegek és kurétek voltak; bátrak,
ügyes harcosok s főleg parittyások. A görög mű
veltség csak a VII. sz.-ban Kr. e. betelepült ko
rinthusiak által terjedt el köztük. A. városai
szövetséget alkottak, melynek élén egy sztratega
állt tanáccsal (bule) az oldalán. A vallási központ
az actiuroi csúcson levő Apolló-templom volt. —
Jelenleg A. Aetoliával egyesítve a görög király
ság egyik közigazgatási kerületét (nomos) képezi.
Területe 7489 kms. Lakossága (1896) 170,565. V. ö.
Oberhummer, Akarnanien, Ambrakien etc. im
Alterthum (München 1887); Lolling, Geogr. und
Gesch. des griech. Alterthums (1891).
Akarocecidinm, 1. Atkagubacs.
Akarodoinatium, 1. Domatiwm.
Akarofilia (u«v.), a növénynek atkákkal való
együttéléshez történő alkalmazkodása.
Ákarofóbia (gör.), ideges embereknek beteges
félelme, hogy rühösséggel fertőződnek. L. még
Fóbia.
Akaróid-gyanta (botany-öböl-gyanta, nuttgyanta, földi sellak, grass-tree-gum, növ.), a
Xanfliorrhoea liliom-félék családjabeli fa több
fajának a gyantája. A piros A. a X. australis-ból
folyik, lapos, 2—4 cm. vastag darab szokott lenni,
némelykor egész ökölnyi; színére, karcára és tö
rése formájára a vörös vasérchez (haematit) ha
sonlít, de sötétebb színű., a karcpora is világosabb,
gyenge benzoé-szagú, cimet-ízű, de kellemetlen
mellékíze van; számos más szerves keverék is
van benne. A sárga A. (resina lutea növi Belgü)
a X. hastüü (X. resinosa) fájából szivárog, mint
egy diónagyságú, gömbölyded vagy hosszas darab,
friss törése a gummiguttihoz hasonlít, de a leve
gőn fénytelen, sötét pirosbarna réteg vonja be;
szaga meglehetős erős benzoészerü, ize zamatos,
gyengén hűtő, kissé édes; szintén van benne szer
ves keverékrész. Alkotórésze etmetsav, kevés benzoésav és elpárolgó olaj. Alkoholban és éterben
mind a kettő feloldódik. Pecsétviasz előállítására
ésaflrnisz festésére használják, mert ez Így a le
vegőn el nem halaványodik. Minthogy pedig a nap
fénynek kémiailag ható sugarait elnyeli, a fotografáló sötét szobaablakainak befestésére is cél
szerű. Finom papirt is enyveznek, a sárga A.-ból
pedig salétromsavval főzve, apikrinsavat állítják
elő.
Akarpotropikus (nov.), az olyan kocsány (1. o.)
vagy virágzat (1. o.), amely a magvak szétszórása
céljából nem végez semmiféle görbülő mozgást.
Akarusz (Acarus v. Demodex folliculorum),
bőratka (1. o.).
Akasi, tengeri fürdő Hondo japán sziget D.-i
partján, (1903) 21,196 lak.
Akassza, D.-Nigéria angol gyarmat egyik leg
fontosabb kikötője az é. sz. 4° 18' alatt.
Akastos, Pelias fia, ki apja akarata ellenére
is résztvett az argonauták menetében. A görög
mítosz azt regéli, hogy felesége belészeretett
vendégbarátjába, Peleusba s midőn nem bír
hatta viszonszerelemre, férjénél rágalmakkal il
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lette. Ezért A. Peleust a Pelion hegyén a vad
állatok között hagyja, de ez a Cheiron kentauros
kardjával a vadakat megöli.
Akasztás, erőszakos halálnem, midőn a nyakra
alkalmazott köteléket, hurkot a testsúly a nyakra
szorítja s az illető egyén megfullad. Ehhez nem
szükséges, hogy a test szabadon függjön a kötelék
ben s ezért az A. térdeplő, guggoló, ülő, sőt fekvő
helyzetben is lehetséges. A típusos A.-nál a köte
lék a nyakon elől a nyelvcsont s a pajzsporc közt
halad el, majd részarányosán halad a két oldalon
a fül mögött, a csecsnyújtvány mögött a hajas
fejbőrre s innen különböző módon felfelé a fel
függesztés pontjához (miközben két szára lefelé
nyilt szöget képez).
A halált fulladás okozza oly módon, hogy a
nyelvgyök hátraszorul a garat hátsó falához s
egyszersmind felfelé nyomulva, a lágyszájpadot
begyűri az orrgaratürbe s Így a légutakat teljesen
elzárja. Az akasztásnál a halál 8—12 perc múlva
áll be, de az akasztott ember majdnem azonnal el
veszti eszméletét, mert a nyaki nagy gyűjtőerek
összenyomása következtében vérpangás áll be az
agyvelőben. A holttesten a fulladásos halál jeleit
észleljük, a legjellegzőbb az A.-ra a strangulációs
barázda, melynek minősége az A. módjától, idejé
től s a köteléktől függ, mely az A.-ra használtatott,
kivételesen hiányozhatik is, ha az A.-ra használt
kötelék nagyon széles, v. nagyon puha. A barázda
a bőr s az alatta fekvő lágyrészek összenyomása
miatt keletkezik. A belső sérülések ritkák, előfor
dul a nyelvcsont s a gége törése, a carotisok belső
hártyájának elszakadása, nagy ritkán az izmok
átszakadása ós gerincoszloptörés, ha a felakasztott
magasból zuhan a hurokba. Az A. törvényszéki el
bírálása sokszor nagyon nehéz, vagy egyáltalában
lehetetlen annak megítélése, hogy önakasztásról
vagy gyilkosságról van-e szó, ilyen esetekben fő
leg az A.-i barázda minősége s az A. körülményei
irányadók az A. megítélésében. Az A. kevés ki
vétellel mint önakasztás fordul elő; nálunk s
Európa legnagyobb részében a halálbüntetés vég
rehajtásának módja, 1. Halálbüntetés.
Akasztó, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
kiskőrösi j.-ban, d9oo) 3691 magyar lak., posta
hivatallal ; u. t. Csengőd.
Akasztófa, 1. A. v. bitófa. Keresztfával össze
kötött két függélyes cölöp, v. egy függélyes cölöp
derékszög alatt beeresztett keresztfával, v. a cölöp
tetejére függélyesen alkalmazott szöggel. Készü
lék a halálbüntetésnek akasztással való végre
hajtására. A kivégzés e módját használják máig
Magyarországon, Ausztriában, Angliában, Ame
rikában, hol újabban a villamos kivégzést is al
kalmazzák. A helyet, hol az állandóan felállított
A.-k állottak, vesztőhelynek nevezték. Napjaink
ban az A.-t esetről esetre állítják fel.
2. A., vontató-kötélé, azonos értelmű a kötélláb
bal (németül Seilgalgen). A vontatógőzös fedélze
tének rendesen közepe táján függélyesen és egy
mással párhuzamosan emelkedő két oszlop, felül
egy keresztgerendával v. vasrúddal összefoglalva
s a vontató kötélnek beakasztására szolgáló egy
v. több vaskampóval ellátva.
Akasztófaadó. Régi időkben az akasztófa fel
állításáért az ári hatóság által szedett adó.
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Akasztófa-virág, épp úgy mint mákvirág, for
dított értelemben vett szó, a gonoszság teljességét,
vagyis virágját jelenti.
Akatafázia a. m. agrammatizmus (1. o.).
Akatalektus (gór.), teljes ütemekből álló vers
sor, tehát amelynek végső üteme is egész láb,
nem csonka, pl. e trocheusi sorban:
Iste- I nem ben | várva | várom...
(Petőfi). V. ö. Katalektikus.
A k a t l i i s i s (gór.), hisztériás és neuraszténiás
tünet: a betegek nem ülhetnek.
Akatir, nép, 1. Agatirszok.
Akatisztosz (gör., a. m. «le nem ültethető»).
A gör. egyházban dicsének Szűz Máriáról, melyet
a Judika vasárnap előtt való egész éjjelen állva
énekelnek.
Akatolikusok (gör.), mindazok a keresztények,
kik nem tartoznak a római katolikus egyházhoz,
tehát nem ismerik el a római pápa felsőbbségét.
Ilyenek a görög keleti nem egyesültek és a pro
testánsok. L. Katolikus.
Akatzir, nép, 1. Agatirszok.
Akavai (akkavojo), a karaibok nyelvcsalád
jához tartozó indiánus törzs D.-i Britt-Guyaná
ban.
Akbar (a nagy), tulajdonkép Dzselal-eddin-Muhammed, a leghíresebb nagymogul, szül. 1542
okt. 14., megh. Agrában 1605. Uralkodott 1556—
1605-ig. Miután uralmát az egész északi Hindosztán fölött kiterjesztette volt, meghódította Bengáliát, Behárt, Kasmirt, országát nagy jólétre
emelte : előmozdította a földmívelést ós a keres
kedelmet, kedvezett a tudományoknak és a művé
szeteknek. Az évi adó 400 millió K-ra rúgott. A.
buzgó mozlim volt, de azért a máshitüeket egy
általában nem üldözte s feleségeinek egyike állí
tólag keresztény volt. Nagyszert a Szikandrában
(Ágra m.) emelt siremléke. V. ö. Noer, Kaiser A.
(Leiden 1880—86, 2 köt.) GarbeB. Kaiser Akbar.
(Tübingen 1909.).
Akbet, 1. Özbég.
Akcentus: 1. hangsúly, 2. hangsúlyt j e,lentő éke
zet, 3. ékezet általában. L. Hangsúly, Ékezet.
Akcept és akceptáció, 1. Elfogadás.
Akceptál (lat.) a. m. elfogad, szerződtet; akceptáns, a váltó elfogadója. L. Accepi.
Akceptánsok, egyházi párt, 1. J ansenizmus.
Akcesszió, 1. Accessio.
Akcesszió-szerződés, 1. Accessio.
Akcesszórium, 1. Accessorium.
Akcesszórius (lat.) a. m. járulékos, hozzá
járuló.
Akcesszórius-bénulás, a járulékos idegből
(nervus accessorius) beidegzett fejbiccentő- (museulus sternocleidomastoideus) és csuklyásizomnak
(musculus trapezius) bénulása, miáltal a beteg a
fejét nehezen tudja az ép oldal felé fordítani,
válla pedig lelóg. A bénulás oka többnyire sérü
lés v. valamely szomszédos rész felől származó
nyomás.
Akcesszórius elegyrész (ásv.), lásd Járulékos
elegyrész.
Akcesszórius-görcs, a járulókos idegtől (ner
vus accessorius) beidegzett fejbiccentő- (muscu
lus sternocleidomastoideus) és csuklyás-izomnak
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(musculus trapezius) görcsös összehúzódása. Nem
önálló megbetegedés, rendesen más nyaki izmok
görcsével társul. Ideges egyéneken és gyermeke
ken fordul elő.
Akcesszórius kereskedelmi ügylet. A. (mel
lék v. járulékos) kereskedelmi ügyletek azok,
melyek, szemben az 1875. XXXVIÍ. t.-c. 258. és
259. §-aiban felsorolt alapügyletekkel, csak attól
feltételezetten ós csak azért kereskedelmi ügyle
tek, mert azok «kereskedő által a kereskedelmi
üzlet körében köttettek* (259. § ut. bek.) illetőleg
a kereskedőnek «kereskedelmi üzlete folytatásá
hoz tartoznak* (260. §). Ezek az ügyletek a ke
reskedelmi üzlet szempontjából járulókos termé
szetűek. Nem alapítják meg a kereskedői minő
séget, hanem feltételezik a kereskedőnek más
ügyletek által már megalapított kereskedői minő
ségét. A keresk. mellókügyletek egy fajára a k. t.
kivételt tesz, nevezetesen « a kézművesek részéről
történt eladásokat, amennyiben ezek egyedül ipar
üzletük folytatásaként jelentkeznek)), kizárja a
kereskedelmi ügyletek köréből (260. § 2. bek.). A
kereskedő által kötött szerződés kétség esetében
az üzlet folytatásához tartozik. Ugyanígy a keres
kedő által kiállított kötelezvény is, ha ennek ellen
kezője magából az okiratból ki nem tűnik.
Akcesszus, 1. Accessio.
Akcia a. m. részvény (1. o.).
Akcidencia, esetleges mellékjövedelem, juta
lék ; a mezőgazdaságban az osztaléknak egy neme,
(1. o.). A.-nak a nyomdászatban azokat a kisebb,
alkalmi munkákat nevezik, melyeket jobbára ha
tóságok, kereskedők, iparosok rendelnek meg,
s melyeknek tárgyai értékpapírok, részvények,
számlak, üzleti árjegyzékek, névjegyek, körleve
lek, táblázatok, hirdetmények stb. a könyveken
és hírlapokon kivül. A. a zenében, 1. Módosító
jelek.
Akcidens (lat. esetleges), Aristotelesnél a do
log oly tulajdonsága, módosulása, járuléka, mely
nem mivoltához tartozik, pl. a mozgás nem tar
tozik a test mivoltához, a test megmarad annak
ami, ha nem mozog is. Ily értelemben megkülön
böztetünk akcidenciális és esszenciális tulajdon
ságokat. De más értelme is van a szónak. Ha a
dolgot mint egészet megkülönböztetjük egyes tu
lajdonságaitól, akkor a dologgal, mint szubstanciával, állománnyal szembe állítjuk tulajdonságait,
A.-eit. L. Szubstancia. A. Versenynyelven: bal
eset, pl. bukás, a ló megsántulása, letörése stb.
Akció (lat.) a. m. cselekvés, tevékenység; to
vábbá törvényes kereset, panasz, 1. Actio. — A.
mint sportkifejezés, különösen versenylónál a
mozgás stílusának jelzése, (magas A., könnyű A.,
nehéz a. stb.)
Akció és reakció elve (Newton III. mechanikai
axiómája) azt a tapasztali igazságot mondja ki,
hogy valahányszor egy A test egy másik B testre
bizonyos erőt gyakorol, mindannyiszor B is ^L-ra
erőt fejt ki, s e két erő nagyságra egyenlő, de
ellentett irányú.
Akcionárius (lat.) a. m. részvénytársaság tagja,
részvénybirtokos.
Akcizák (Assisia, Accisia, Cisa), a belső közve
tett fogyasztási adóknak és kapuadóknak régi el
nevezése. Angliában (Excise), Oroszországban
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Hollandiában és a Németbirodalom némely álla
mában még ma is használatos. L. még Illeték.
Akcse (akcsa), apró ezüst pénz, melyeta ghirai
(krimi) tatár khánságban vertek s amely Mold
vában is forgalomban volt. Ivonia moldvai vajda
(1572—1574) veretett réz A.-kat is. A török hó
doltság alatt Magyarországban is forgalomban
volt.
Ake, romokkal fedett hely Jukatanban Merida
és Izamal közt; Charnay (1881) e romokat a leg
régibb tolteképületmaradványoknak tartja. L.
Ptólemais.
Akeb, sziget, 1. Kermit-szigetek.
Akebia Decaisne (növ.), a Lardizabalaceae csa
lád gémisza, melynek 2 faja Kínában és Japán
ban honos. Kapaszkodó cserjék. Az A. quinata
Decaisne (Japánban fagi-kadzsura-akebi) Euró
pában dísznövény. Termése ehető.
Akee (növ.), 1. Blighia.
Akef ália (gör.), ikermagzatoknál előforduló torz
képződmény. A fej v. egyáltalában nem, v. csak
csökevényesen fejlődött ki (parakephalus).
Akeíálok (akephala, gör. «fejetlenek»), lásd
Kagylók.
Akeh, (angolban: ackey), aranyérték, Felső
guineában egyenlő értékű V18 uncia aranyporral,
vagyis 1,275 gr. Mint csereértéket Christiansborgban, Kumassiban 6 frankkal számítják.
Aken, város Magdeburg közigazgatási kerület
Kalbe járásában az Bibe és vasút mellett, (1905)
8224 lak., hajókészltéssel, szeszgyártással és éterikus olajkészítéssel.
Aken, Hieronymus van, 1. Bosch.
Akenside (ejtsd: éimszájd), Marcus, angol költő
és orvos, szül. Newcastleben a Tyne mellett 1721
nov. 9-én, megh. Londonban 1770 jun. 23-án,
mint a királynő orvosa; egykor nagyon ünnepel
ték tankölteményéért: The pleasures of imagination. Irt orvosi értekezéseket is. Műveinek teljes
kiadása 1804-ben jelent meg Londonban.
Akerblad, JohanDávid, svéd orientalista,szül.
Stockholmban 1763 máj. 6., megh. Rómában 1819.
Körülbelül 40 éves korában adta ki első munká
ját : Inscriptionis phoeniciae oxoniensis interpretatio, s ezt még ugyanazon évben követte: Lettre
sur l'inscription égyptienne de Rosette c. igen
fontos könyve, amely a modern egyiptológiának
valódi alapvető munkája. V. ö.: Piehl, Joh. Dav.
A. (a VIII. nemzetk. orientalista kongresszus mun
kálatai között, Stockholm 1883).
Akerhjelm (ejtsd: okerjeim), Gusztáv Sámuel,
báró, svéd államférfi, szül. Stockholmban 1833,
megh. u. o. 1900.1854—63. katona, miniszteri hi
vatalnok és diplomata volt. 1870 óta szakadatlanul
tagja volt az első, illetőleg a második kamarának.
1874—75. pénzügyminiszter. 1889-ben külügy
miniszter lett, majd miniszterelnök, mely állását
1891-ig viselte, midőn Norvégiában egy fenye
gető beszéde olyan izgalmat keltett, hogy le kel
lett mondania. Ettől fogva a konzervatívok vezére
volt a kamarában.
Akerit (ásv.), 1. Spinell.
Akers-Douglas (ejtsd:ékersz-dögiesz),7Íreías,ang.
államférfiú, szül. Etonben 1851 okt. 21. 1875-ben
ügyvéd Londonban, 1881. Kent képviselője lett
konzervatív párti programmal. 1891. a titkos ta
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nács tagja, majd 1895. a közmunkák minisztere
Salisbury kabinetjében, 1902—5. pedig belügy
miniszter a Balfour-kabinetben.
Akershus, 1. Agershus.
Akha, Ásszám vad törzse, mely a birmaiakkal
rokonságban van.
Akhisszár, 1. török városi. Kruja. — 2. A. vá
ros Aidin ázsiai török vilajetben, SzmirnátólÉK.-re
mellett, jól öntözött, termékeny síkságon, hol má
kot termel a 6—8 ezernyi lak. A régi Thyatira,
egyike ez apocalypsisben említett hét ker. köz
ségnek. Valens császár 366. itt verte meg Procopius uzurpátort, s Murád szultán 1425-ben Aidin
hercegét.
Ákiab (Akyab), Arakan kerület és a Chief
Commisioner székhelye Birma brit-indiai tarto
mányban az Arakan torkolatánál. A. a hasonló
nevű sziget keleti partjának legjelentékenyebb
s legbiztosabb kikötője, egészséges vidéken, (1901)
39,879 1., jó kikötővel, igen élénk rizs-exporttal
petróleum-, hal- és börkereskedéssel.
Akiander Mátyás, jeles finn történetíró, szül.
1802 jun. 17., megh. 1871 aug. 2. Eleinte mint
középiskolai tanár, később mint rk., majd pedig
1862-től mint rendes tanár az orosz nyelvet adta
elő a finn egyetemen. Pőmunkásságát azonban
történeti kutatásokra fordította. Az orosz évköny
vekből való kivonatai (Suomi, 1848) valamint a
viborgi kerület vallásügyi mozgalmait tárgyazó
és az ottani donációs földek történetébe vágó
müvei ma is becses forrásmunkák. Megtakarított
vagyonát jótékony célokra hagyta.
Akiba ben József (József fia), palestinai tanaita
(1. o.), szül. 50 körül, mártírhalált halt 132
körül. Sokáig pásztor volt és csak késő férfikorában fogott hozzá a tanuláshoz. Nagy be
folyást gyakorolt a rabbinikus törvények fejlő
désére (1. Talmud), agg korában tevékeny részt
vett Bar-Kochba (1. o.) lázadásában Róma ellen ós
emiatt Hadrianus kivégeztette. Mint nemzeti hős
számos legendának középpontja lett és több apo
krif kabbalisztikus iratot is neki tulajdonítottak,
így pl. a Rabbi A. betűi c. misztikus betümagyarázatokat. — Ben Akiba egy rabbi neve Gutzkow
Uriel Acosta c. színmüvében, tőle való a szállóige:
«Semmi sem új a nap alatt», ami tulajdonképen a
Prédikátor könyvéből van véve.
Akiba há-Kóhen, Mátyás király idejében Bu
dán élő zsidó. A hittudományokban való jártas
sága és nagy jótékonysággal párosult gazdagsága
révén hitsorsosa! a nászi (fejedelem) dísznóvvel
tisztelték meg. Irigyeinek rágalmai következté
ben kivándorolt vagy kiűzetett és Prágába ment,
hol talmud-iskolát alapított, amelyben maga tar
totta az előadásokat. Utódai közt nagyhirú rabbik
és írók találkoznak. A zsidó irodalomban mint
Budai A. vagy mint A. a budai nászi szerepel.
V. ö. Kohn, A zsidók története Magyarországon.
Akidopeirasztika (gör.), próbaszúrás. Sebészeti
vizsgáló eljárás, mely vékony szúrócsap vagy
horogalakú tű segélyével a szövetek mélyéből
mikroszkópos vizsgálat megejtésére való anyagot
szolgáltat a kórhatározás céljaira.
Akimov, Michail Grigorjevics, orosz állam
férfiú, szül. 1848. a szaratovi kormányzóságban.
1870-től fogva különböző városokban államügyész
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volt, majd az igazságügyminisztériumba került.
Muraviev miniszternek, aki II. Sándor cár szabad
elvű igazságügyi rendszerét felforgatta, barátja
volt. Ugyanezt a reakcionárius szellemet tanúsí
totta a szenátusban is. Witte 1905. bevette kabi
netjébe igazságügyminiszternek, mire A. a sza
badelvű bírákat elmozdította és reakciósokkal töl
tötte be helyüket. 1907. a birodalmi tanács elnö
kévé nevezték ki.
Akin Károly, a Magyar Tud. Akadémiának
1868 óta levelező tagja, szül. Budapesten 1830
körül, megh. 1893 okt. 31. Fiúméban. Természet
tani értekezései 1862 óta angol és német folyó
iratokban jelentek meg; 1867-től kezdve itthon
Irt néhány dolgozatot, ú. m. A gázok összenyomhatóságáról (Akad. értekezés, 1867); Faraday Mihály
(u. o. 1868). Verités politiques concernant la
Hongrie (Pest 1869); A magyar bank szerveze
téről (Budapest 1873).
Akinc, 1. Csecsenc.
Akindzsí (Tinódinál akancsa). A török hódítás
korából ismert elnevezés, jelentése a. m. portyázó,
dúló. így hívták azon önkéntes lovas csapatokat,
melyek csak háború alkalmával gyűltek össze.
Nem tartoztak a rendes hadsereghez, hanem ahhoz
csatlakozva, mindenfelé portyáztak s különösen
gyújtogatásaik tették őket hírhedtekké. V. ö.
Tliúry J., Török történetírók, I.
Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabu
sul. Nagyon elterjedt szálló ige, annak mondják,
aki olyan dologhoz szól hozzá, amihez nem ért.
Kocsi Sebestyén István debreczeni kollégiumi pro
fesszornak tulajdonítják e mondást. V. ö. Tóth
Béla, Magyar szállóigék.
Akineta (növ.), ivartalan úton keletkezett sza
porodási sejt. Úgy jő létre, hogy a moszat (1. o.)
valamelyik vegetatív sejtjének tartalmához sok
tartalék tápanyag járul, fala pedig erősen meg
vastagodik. Az A. mozgásra nem képes. Vagy
azonnal, vagy egy ideig tartó nyugvás után csírá
zik. Hasonlít az aplanosporához (1. o.). V. ö.:
Arthrospóra.
Akinézis (gör.), mozdulatlanság, 1. Bénulás.
Ak-ink (a. m. bő víz), a kelták által alapított
város a mai Ó-Buda helyén, 1. Budapest.
Akir, 1. Ekron.
Akis, Paunus és Symaithis nimfának fia, kit
Galateia sellő szeretett. Vetélytársa, Polyphemos kiklops egy szikladarabbal agyonütötte. A
szikla alól kibugyogó vére az Btnán eredő Akis
(Acis, most Ad) folyóvizévé változott.
Akita (Kubota), az ugyanily nevű japán kerü
let (ken) székhelye Hondo-sziget északnyugati
részében az Ommonogo torkolata fölött vasút mel
lett, (1903) 34,350 lak., rizsexporttal és jelentékeny
iparral.
Akiurgia (gör.), sebészeti műtéttan, mely az
operációk szabályait tanítja.
Akka, a bibliában Akko; a görögök és ró
maiak alatt Ptolomais; a középkorban St.-Jean
d'Acre, város Szíriában. Lakosságát 10,800-ra
beesülik (1800 keresztény); görög érsekkel, ki
kötővel s élénk kereskedéssel. A. eredetileg föní
ciai gyarmat volt, amelyet később a zsidók el
foglaltak. Egyike a kereszténység legrégibb
püspökségeinek, melyet már a II. sz. írói említe
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nek. A keresztes háborúk alatt: 1104. bouilloni
I. Baldouin, jeruzsálemi király foglalta el s az ott
talált János-templom után St. Jean d'Acre-nak
nevezte el. Ezentúl A. lett a keresztények fő kikö
tője. 1187. Szaladin szultán elvette ugyan a ke
resztényektől, de már 1191. az angol és német
keresztesek ismét elfoglalták e fontos hadászati
helyet, míg végre 1291. El-Aszraf egyiptomi szul
tán a várost elfoglalta. 1517. a törökök hódították
meg A.-t, de 1799. Napóleon két hónapon át hiába
ostromolta, mert Sidney Smith, angol tengernagy
a várost védelmező Dzsecár pasának ágyukat és
angol tiszteket bocsátott rendelkezésére. A török
egyiptomi háborúban az egyiptomi fővezér, Ibra
him pasa, 1832. A.-t is elfoglalta. — A kutahiai
békekötésnél fogva e kikötővárost az egyiptomi
alkirály birtokában hagyták ugyan, az európai
nagyhatalmak 1840-iki egyezsége következtében
azonban osztrák-magyar, angol ós török hadihajó
ból álló hajóraj megtámadta, bombázás után el
foglalta s ismét Törökországhoz csatolta. 1850.
erődítéseit helyreállították, de kikötője eliszapo
sodott s azóta forgalom tekintetében Haifa túl
szárnyalja.
Akka, az egyenlítői Afrika (felső Fehér-Nílus
vidékén) egyik törpe nópsége.A kicsiny (l - 5 mé
ter) termetű A.-k testüknek vézna nyakán vaskos
gömbölyű fejük által tűnnek fel, amelyen az orr
mélyen benyomott s állcsontjuk erősen kiálló
(prognát), a testtörzsük a lábszárakhoz képest
igen hosszú, végtagjaik nyurgák. Vadászatból él
nek. Schweinfurth látta őket először. Az utóbbi,
valamint Buchta ismertette e népet behatób
ban.
Akkád, Babilónia északi sémi része Bábel fő
várossal, míg a nem sémi Dél-Babilónia megjelö
léséül a Sumir (1. o.) elnevezés szolgált. Neve a
Tigristől K.-re fekvő Akkád v. Agadé nevű vá
rostól származik.
Akkermán (régi magyar nevén Magyar- Neszter-Fejérvár), az ugyanily nevű kerület fővárosa
s kikötő Besszarábia orosz kormányzóságban a
Dnyeszter-torkolat parti tavának Ny.-i partján, a
kis Ovidiopollal szemközt, (1897) 28,303 lak.
gyertya-, szappangyártással, halkereskedéssel,
szőllőtermeléssel. A. helyén miletosi gyarmat ál
lott : Tyras, mely Achilleust, mint helyi héroszt
tisztelte. A népvándorlástól elsöpört helységet a
keresztes hadjáratok idejében a genovaiak Mauro
Castro néven újra fölépítették. 1489-ben a törökök,
végre az oroszok több izben elfoglalták míg az
1812-iki bukaresti béke végleg nem biztosította ne
kik. A.-ban kötötték 1826 okt. 6-án az oroszok és
törökök a bukaresti béke pótszerződését. Mivel a
porta e pótszerződést nem tartotta meg, kiütött az
1828-iki orosz-török háború. A szomszédságában
még 1705. magyar települők laktak, akik azon
ban azóta eloláhosodtak. V. ö.: Csebernik, Száza
dok 1875.
Akklamáció (lat.) a. m. helyeslő fölkiáltás. A ró
maiaknál állandó formái voltak eljegyzésnél, dia
dalmi meneteknél stb. e kiáltásoknak. A szónoko
kat is helyeslő fölkiáltásokkal üdvözölték. A csá
szárok idejében terjedelmes, énekszerüen előadott
s a legocsmányabb hizelgéseket tartalmazó fölkiál
tások divatoztak. Mostanában divatos formáik az
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A.-nak a franciáknál Viixf (éljem \)sA basf (le vele!
el vele!), az angoloknál Hurrah ! és For símmé.'
nálunk: Éljen ! ós Eláll! azelőtt a latinos vivát.
Régebbi korszakában a kereszténységnek prédiká
ciókat is kisértek A.-kal, mint ezt Chrysostomos
beszédei bizonyítják. A. a választásnál annyi mint
egyhangú, ellenmondás nélkül történt megválasz
tás, kikiáltás.
Akklimatizáció, állattani értelemben a. m. ide
gen éghajlat alól származó állat meghonosítása.
A melegvérű állatok könnyebben honosulnak meg,
mint a hidegvérnek, a mindenevők könnyeb
ben, mint az egyfélét evők, az értelmileg fej
lettebbek könnyebben, mint a kevésbbó fejlet
tek, a növényevők könnyebben, mint a raga
dozók és rovarevők, a morfológiailag változé
konyabbak könnyebben, mint a változatlanok,
az erőteljesebbek könnyebben, mint a gyengéb
bek, a szilárdabb testüek könnyebben, mint a
lágyabb testüek, a pusztai lakok könnyebben,
mint az erdeiek; a lapályt lakók könnyebben,
mint a hegyvidékiek s a sarki állatok nehezeb
ben, mint a más földöv alattiak. A vízben lakóknál
az oxigénszükségletaz irányadó. A külső körülmé
nyek között igen nagy szerepet visz a régi és az új
haza természeti viszonyai között levő különbség
milyensége; mennél csekélyebb a különbség, annál
könnyebb a honosítás. A gyakorlatban kétféle az
A., fogságban és vad állapotban való; az elsőben
általában könnyebb, mint az utóbbiban, amely
nél még a versenytársak és ellenségek is számí
tásba jönnek. Mennél gazdagabb a meghonosítandó
állat eredeti hazájának faunája versenytársakban
és ellenségekben, annál könnyebben honosul meg
szegényebb faunájú területeken és megfordítva.
Innen van az például, hogy európai, ázsiai és
amerikai állatok meghonosulnak Ausztráliában,
de ausztráliaiak nem Európában, Ázsiában és
Amerikában; európaiak Amerikában, de ameri
kaiak nehezen Európában. A gyakorlat különben
azt bizonyítja, hogy a honosítást mindig nagyobb
tömeggel kell megkisérleni, mert igy könnyeb
ben akad alkalmazkodó. Az akklimatizáció többékevésbbé átalakító hatással van az illető állat
vagy növényfajra, mint ezt a Darwin-féle elmé
let is tanítja. V. ö.: Sokolowsky, Tieracclimatisation, (Hannover 1909). L. még Alkalmazkodás.
A. növénytani értelemben Drude szerint a nö
vényeknek fokozatosan v. hirtelen többé-kevésbbó
eltérő tenyészeti időszakhoz való szoktatása.
Egyetlen egyént (individuumot) nem lehet akklimatizálni, éppen úgy nem sikerül az dugványok
útján sem, mivel ezek az anyanövény tulajdon
ságait bírják. Lehetséges ez azonban a növények
nek magról való szaporításával, különösen ha bi
zonyosalkalmas fajváltozatok tenyésztését tartják
szem előtt. Ez a felfogás többé-kevésbbé fedi a
honosítást (1. ott). Mások szerint ismét az A.
annyi, mint a forró földövi növényeket kénysze
ríteni, hogy hazai növényeink életviszonyaiban
osztozzanak, úgy éljenek és gyarapodjanak, mint
az idevaló növények. A növénynek az életmód
megváltozását is el kellene viselnie, ezért az A.,
vagyis a növény szervezetének új biológiai viszo
nyokhoz való ilyen nagymérvű alkalmazkodása
mai nap, tapasztalás szerint nem sikerül.
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Akkludál, hozzácsatol, mellékel (valamely irat
hoz).
Akko, 1. Akka.
Akkomodáció, 1. Alkalmazkodás
Akkord (hangzat, összhang, harmónia), a latin
chorda, húr szótól ered. Több — különböző magas
ságú — hangnak együttes megcsendülése. Amikoraz A. hangjai nem egyidejűleg, hanem egymás
után szólalnak meg, tört A.-ról v. arpeggioról
(1. o.) beszélünk. Ha az A. három hangból áll ós
ezek a hangok egymás között terc-viszonyban
vannak, neve hármas hangzat. Csak két hármas
hangzatot tekintünk konzonáns A.-nak; a durhármas hangzatot, mely nagy tercre kis tercet
hoz (pl. c e g) és a moll-hármas hangzatot, mely
kis tercre nagy tercet hoz (pl. c esz g). Min
den egyéb hármas hangzat (két nagy terc v.
két kis terc egymásutánja) és általában min
den egyéb elképzelhető A. disszonáns. Olyan A.-ot,
melynek legmélyebb és legmagasabb hangja kö
zött szeptim-távolság van, szeptim- v. heted-hang
zatnak mondunk; olyant, melynek legmélyebb és
legmagasabb hangja közt nóna-távolság van,
nóna- v. kilenced-A.-nak nevezünk. Ritkábban
esik szó undecim, tredecim stb. A.-ról, amikor a
távolság a két említett hang között tizenegy,
tizenhárom stb. fokot ölel fel. Az A.-okát a leg
mélyebb hangjukról szokás elnevezni. Az egyes
A.-nak és az A.-ok egész sorának szerkesztési
módjával az összhangzattan foglalkozik. — A.
jogi értelemben, 1. Kényszer egyezség.
Akkorda (lat. accorda), egyezkedés, egyezség.
Az erdélyi négy bevett vallás és három alkotmá
nyos nemzet közt a XVII. sz. végső tizedében a
vallási és szász nemzeti sérelmekre nézve létre
jött megegyezésnek elnevezése.
Akkordfutam (accordpassage), a zenében az
akkord egyes hangjait egymás után éreztető gyors
futam; különbözik tőle a hangsor fokain át ját
szott skálafutam. L. Arpeggio.
Akkordion (harmonika), a legkisebbik ama
hangszerek közt, melyek az orgonafajhoz tartoz
nak. Oly fúvó hangszer, melynek billentyűzete
van s a hang előidézése szélfúvóval történik.
Bécsben Damian készítette először 1829. Az A.-t
sokféle alakban állítják elő. A hangot adó nyelvek
egy sok redővel ellátott fujtatöban vannak elhe
lyezve ; úgy a fujtató széthúzásánál, mint össze
nyomásánál hangoznak. Kisebb A.-oknak egy dia
tonikus hanglépcsőjük van a jobb kéz számára, a
bal kéz csak néhány basszust adhat; a nagyok
azonban, mint azokat az angol Wheatstone hozta
forgalomba, s melyeket melofonnak és koncertiná
nak neveznek, mindkét kéz számára kromatikus
hanglépcsővel vannak ellátva és több oktávára
terjednek. Nálunk csak harmonika néven ismerik.
Akkordmunka a. m. szakmánymunka az, ha
egy vállalkozó vállalata egyes részeinek kivitelére
bizonyos átalány-ár fejéhen közvetlenül a munká
sokkal szerződik, még pedig vagy úgy, hogy az
az egyik munkást (az ú. n. akkordmestert) bízza
meg a munkával meghatározott átalányért, s ez
az akkordmester rendesen napszámosokkal együtt
végzi a munkát, kiket ő maga fizet, vagy pedig
úgy, hogy a vállalkozó az összes munkásokkal
alkuszik meg. Az előbbi módozat mellett az akkord-
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mester úgyszólván második vállalkozó, aki nap tálalója W. G. jArnistrong. Alkalmazása a gépé
számosait lehetőleg rosszul fizeti, a második szetben sajtolásra, emelésre, szegecselésre való
rendszer mellett a munkások a közvetítő hiánya víznyomású gépeknek állandó nyomás alatt álló
folytán több bórt kaphatnak s igazságosabban víz szolgáltatására szokásos, mert itt általában
oszthatják meg egymás közt a bért, mert ismerik hosszabb időkö
egymás munkateljesítményét. Az anyagot mindig zök állnak renaz illető mester adja, csak a munkát szolgáltatják delkezésre.hogy
hozzá az akkordmunkások.
aránylag rövid
Akkordrendszer, 1. Börtönreiulszer.
idő alatt kifej
Akkra,l. néger törzs a Guineai-öböl északi part tendő nagy nyo
jain, más néven ga. — 2. A., város Ny.-Afrikában, más számára ki
az Aranyparton (a benszülötteknél N'kran) vagy sebb méretű szi100 km.-relnyugatra a Volta torkolatától, dombok vattyúgópekkel
kal és hegyekkel körülvéve, (i890) 20,000 lak., a felhasznált vi
kik közt nagyon kevés európai van. 1850 óta az zet újból az A.-ba
angolok birtoka. 1862-ben a földrengés elpusz nyomathassuk.
tította.
A súllyal ter
Akkreditál (franc.) a. m. megbízást adni, meg helt A.-ban (1.
hatalmazni valakit személyünk képviseletére. Dip ábra) az a hen
lomáciai nyelven az államkormány részéről az gerbe nyúló b
idegen államokba, főleg azok uralkodóihoz küldött dugattyú c átló
képviselőknek, különösen a követeknek és más ja dd rudakra
diplomáciai ügyvivőknek hiteles igazolását je függesztett e
lenti. Az akkreditálás szokás szerint a megbízó körlapnál fogva
levél (accreditive) átküldése, illetőleg annak a kül emeli a több
földi uralkodó, államfő részére való átnyújtása nyire öntöttvas
által történik. Magasrangú diplomáciai képviselők, gyűrűkből, de
nagykövetek, követek, meghatalmazott minisz más egyéb sú
terek ily alkalomból különös ünnepiességgel fo lyos tárgyakból
gadtatnak. — A kereskedelemben A. a. m. hitelt is állható f ter
nyit, meghitelez. A kereskedésben és különösen het, g-ben látjuk
a, bankári összeköttetésben A.-unk valakit (A) a víz be- és ki
valakinél (B), ha arról értesítjük B-t, hogy A vezetésére való
nála a mi számlánk terhére bizonyos pénzösszeget csövet, mely a
felvehet, vagy reá bizonyos összeg erejéig váltót szerszámgép
intézhet, amelyet B a mi szünetelése előtt
számlánk terhére fogad a szivattyúval,
majd el és fizet ki.
munkája közben
Akkrimináció, 1. Ac- pedig a szer
számgép, hajtó, 2. ábra. LégTij'omású akkumulátor.
cusatioAkkumuláció (lat.) a. emelő v. felvonó
nyomóhengerével kapcsoltatik össze. Midőn a & du
m. fölhalmozás.
Akkumulát (kőzet), 1. gattyú a megengedhető legnagyobb magasságát
elérte, a tápláló szivattyút egy jól alkalmazott ké
Agglomerát.
Akkumulátor. 1. Erő szülék önműködően elzárja v. megállítja. Az A. nyo
gyűjtőszerkezet, melyet másának értéke a dugattyú átmérő és a reá füg2
viznyomással dolgozó gesztett súly nagyságától függ. így ha F cm
szerszámgépekhez hasz területű keresztmetszettel biró dugattyúra Q kg.
nálnak, hogy a víz állan
dóan oly nagy nyomás terhet függesztünk p = -j légkörnyomású vizet
alatt nyomuljon a munka vagyunk képesek gyűjteni, mely a szerszámgép du
gép hengerébe, aminőt gattyújának minden cm^nyi területére p légkör
annak a munkája megkí nyomást ad át. Az alkalmazható atmoszféra száma
ván. Az A. szerkezete hen a cső falvastagságától, szilárdságától ós a felfüg
ger, melybet ömltő szelen geszthető súly nagyságától függ. Túlságos nagy
cén keresztül nehéz sú súlyokkal csak lassan dolgozhatunk, mert a gyors
lyokkal megterhelt du mozgás könnyen okozhat törésig menő lökéseket.
gattyú nyomul. E hen A gyors munkához már inkább a gőznyomású
gernek két csöve van, az A.-t használjuk, ahol a nehéz súlyt a hydraulikus
egyiken a szivattyúkból dugattyú felé helyezett nagy átmérőjű hengerben
jön bele a víz, a másikon mozgó gőzdugattyúra bocsájtott gőz nyomása
pedig a szerszámgépek helyettesíti. Ugyanígy dolgoznak a légnyomású
1. Súlyakkumulátor.
hez ömlik belőle. A du A.-ok is, hol a gőz helyett nagy nyomásra kom
gattyú a belsejében levő vizet annyi légkörnyo- primált levegőt használnak a hydraulikus henger
másnyira nyomja össze, a hány kg. súly a dugattyú leszorítására. A Prött és Seelhoff-féle A. (2. ábra)
belső lapjának egy-egy cm2 területét terheli. Fel- a nyomó vizet a csövön bocsájtja a D vízhen-
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gerbe, mely G dugattyúnál fogva B légdugattyút
felemeli, rnire az A hengerbe zárt levegő nagyobb
feszültséget nyer s B dugattyút erős nyomással
szorítja lefelé. Minthogy azonban a dugattyú ki
felé haladásával a térfogatnövekedés arányában
csökken a légnyomás, a nyomás egyenlőbbé té
tele céljából A edényt nagyobbra készítik és r
csőnél fogva négy hasonló nagyságú lógtartánnyal kapcsolják. Midőn pedig a nyomás gyors
emelkedésére vagy csökkentésére van szükség.cső
elzárásával a légtartányt a többitől kikapcsolják.
Az A. léghengerben lévő levegő feszültségét 50
légkörnyomásra szokás emelni ós mivel a B du
gattyú felszinterülete kb. 10-szer akkora, mint C
dugattyúé, a vlznyomásöOO légkörnyomásra emel
kedik. A levegő kiömlósének megakadályozása
céljából A léghengerbe S tartányból w—w felszí
nig glicerint bocsájtanak, mely nagyobb sűrűségé
vel a levegő kiszökósónek elejét veszi. Az A.emelkedéséuek határát;; vonórúd és m ütköző szabja
meg, mely szerkezet a nyomó vízbebocsájtó csap
jával olyan összeköttetésben áll, hogy midőn m
az emelkedés felső határához jut, p rúd felső kar
ját magával viszi s a csövet elzárja. AD henger
fölé helyezett U rugalmas fagyürük C dugattyú
leeséséből származható ütések felvételére szol
gálnak. Ha az A. a fagyástól egyébként nem véd
hető a víz közé glicerint vagy más mélyebb fagypoutú folyadékot kevernek. V. ö.: Ernst, Hebezeuge (3. kiad, Berlin 1899, 3. köt.); Uhland,
Hebeapparate (Jena 1900); Brestoner, Kraft u.
Hebemaschinen (Leipzig 1900); Robinson, Hydraulic power an hydraulic machineri (2. kiadás,
London 1893).
2. A., gyűjtő, másodlagos galvánelem, elektro
kémiai készülék az árammunkának felhalmozá
sára, hogy azt később, bármely helyen, felhasz
nálhassuk. Technikailag alkalmas A.-t Planté
állított elő 1859. ólomlapokból; később Faure
javított rajta azáltal, hogy egy aktiv masszát:
ólom-oxyd dús anyagot, miniumot, ólomglótet
kent az ólomlapokra ; ólomlapok helyett ólomrá
csokat legelőször Volckmar használt, hogy a rá
kent aktiv massza le ne hulljon a sima ólomelek
tródról. Az A.-gyártás sokféle változáson ment
át; ez időben a gyakorlatban kétféle A.-t haszná
lunk, az egyik a hol ólom képezi az alapanyagot,
s a folyadék hígított kénsav, a másikban pedig
vas-nikkel szerepel, a folyadék pedig kálilúg. Az
ólomelektróddal bíró A.-oron Tudor javított so
kat s ezen eljárás szerint készíti A.-ait a buda
pesti A.-gyár. r.-t. is; a vasnikkel A.-nak a gya
korlatba való bevezetése pedig Edison nevéhez
fűződik. Hazánkban A-kat legelőször Farbaky
István és dr. Schenek István selmeczbányai aka
démiai tanárok készítettek. Az A.-kat az elektro
technikai iparban áramfejlesztő központi telepe
ken használjuk, főlog pedig egyenáramú telepe
ken, ahol mikor napközben a dinamógépek kis
terheléssel dolgoznak, a fölösleges áramot betölt j ük
az A.-ba, nagy terhelés idején pedig, világítási
telepeken, az esti órákban a megtöltött A.-k együtt
párhuzamosan dolgoznak a dinamógépekkol a
hálózatra s így kisegítik a dinamókat. Végre a
késő éjjeli órákban, ha képesek az A.-k, maguk
vehetik át az áramszolgáltatást s a gépeket meg
Révai iVayy Lexikona. J. köt.
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állíthatjuk. A világítási telepeken használt A.-kat,
kapacitási telepeknek (battériáknak) nevezzük,
mert felvételi képességre vannak igénybe véve;
ellenben elektromos vasúti áramfejlesztő telepe
ken feszültségkiegyenlttö (puffer-) A.-telepek van
nak, melyek az üzemben előálló feszültséginga
dozásokat kiegyenlítik. Vannak azután hordoz
ható A.-k is vasúti kocsiknak, bánya- ós biztonsági
lámpáknak stb. világítására.
Egy A.-elem, vagyis cella bizonyos számú s
egymást felváltva követő pozitív és negatív
ólomlapból, ólomelektródból áll; rendszerint egygyel több negatív lap van. A lapokat üvegedénybe
vagy hengerelt ólommal bélelt faedénybe vagy
ebonit (kemény gummi) edénybe állítjuk. A pozi
tív lapokat a negatív lapoktól szigetelik, rendsze
rint üvegcsövekkel. A pozitív (-}-) lapot barna
ólom szuperoxid (PbOa) fedi, míg a negatív (—)
lap felületét szürke, szivacsos ólom (Pb) képezi.
A lapokat hígított kénsavba (HaS04) állítjuk. A
kénsavat a gyár által megadott utasítás szerint
kell, legjobban lepárolt vízzel annyira hígítani,
hogy a kivánt fajsúlyú folyadékot állítsuk elő;
a fajsúlyt Beaumé-fokokra osztott fajsúlymérő
vel határozzuk meg. A pozitív lap Tudor eljárása
szerint nagy felületű tömör ólomlap, mely formá-

b +
-^ b ~
b + - ^
3. ábra. Három akkumulátor-elem (cella) kapcsolása.

lás útján ólomszuperoxiddá változik á t ; a negatív
elektród pedig rácsos ólomlap vagy átlyuggatott
ólomszekrónylap, mely az aktiv masszát tartal
mazza. Az aktiv massza hígított kénsavval készí
tett ólomglét, melyhez még finomra őrölt kokszot,
horzsakövet, porcellánlisztet stb. kevernek, hogy
a massza össze ne zsugorodjék. A 3. ábrán váz
latban három A.-elemot látunk, mindegyik három
pozitív ós négy negatív lapból áll; a cella egyik
oldalán ráforrasztott b) ólomléccel a pozitivokat,
a másik oldalon pedig a negatívokat kötjük össze,
vagyis az ugyanazon polaritása lapokat párhuza
mosan kapcsoljuk. Az A.-cellákat feszültségre
(sorosan), vagy áramerősségre (párhuzamosan)
kapcsolhatjuk. Ha az egyik cella pozitív sarkát
a másik cella negatív sarkával kötjük össze s Így
tovább, akkor sorosan kapcsolt telepet (battériát)
állítunk elő s a feszültség fog növekedni, ellen
ben ha a cellák pozitív kapcsát közös vezetőhöz
s a negativ kapcsát is közös vezetőhöz kötjük,
akkor párhuzamosan kapcsolt telepünk van.Bkkor
a telep feszültsége annyi, mint egy cella feszült
sége, de az áramerősség (az ampére-szám) lesz
nagyobb. Rendszerint a cellákat feszültségre kap
csoljuk.
Az áramsűrűség vagyis az ampere négyzetdecimóter pozitív elektród felületre különböző a ki
sütési idő szerint; pl. 3 órai kisütósnél a vilá16
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gítási telepekben 1-5 ampere jut 1 dm2-re; 5 órai
kisütésnél 1 ampere; gyorskisütósii A.-nál 1 órai
kisütésre 3 ampere; puffer-telepeknél 1 órakisütést véve 2 ampere. Ami az elektród súlyára vo
natkoztatott ampére-óra számot
illeti, helyhez kö
tött telepekné 1
kg. lapsúlyra 4 - 5
ampere-órát, von
tatási célokra (ko
csik hajtására va
ló) A.-nál pediglö
ampére-órais jut
hat 1 kg.-ra. Az A.kat központi tele
peken rendszerint
egyenáramú mellékáramkörü di
i. ábra. Akkumulátor-elem (cella). namóval töltjük;
a dinamó -f- kap
csát az A. telep -f- kapcsával, a dinamó — kap
csát pedig az A. — kapcsával kötjük össze. A
töltés folyamán a A. feszültsége növekszik s cel
lánként mintegy 27 volt feszültségig emelkedik;
emiatt a töltő dinamó feszültségét is folytonosan
emelni kell vagy a mágnestér erősítésével, vagy
gyorsabb járatással.vagy ú. n. pót-dinamóval (survolteur), mely a töltő áramkörbe kapcsolva, a több
letfeszültséget adja. A töltés akkor van befe
jezve, ha a feszültség elérte a maximumot, azután
mind a pozitív, mind a negatív lapon élénk gáz
fejlődés mutatkozik, végre ha a sav fajsúlya leg
nagyobb értékét mutatja. A töltő áramkörbe ön
működő minimális kikapcsolót iktatunk, hogy
esetleg az áram az A.-ból vissza ne folyhasson.
Amikor az A. meg van töltve, rákapcsoljuk a fo
gyasztási áramkörre, vagyis kisüljük. A kisütés
alatt az áram a kénsavat hidrogénre (Ey ós
S0 4 savmaradékra bontja, utóbbi a — laphoz

5. ábra. Akknmulátor-cellakapcsoló vázlata.

megy s ott ólomszulfátot (PbSOJ képez vagyis
P b - j - S 0 4 = P b S 0 4 ; ellenben a H2 a -(-laphoz megy
s ott az ólomszuperoxidot PbO,, ólomoxidra
PbO-ra redukálja, mely szintén szulfátot képez
Pb0 2 +H 2 +H 3 S0 4 =PbS0 4 -(-2H 2 0. Azonban egy
A.-t nem szabad teljesen kisütni, mert romlik';
a feszültségnek cellánként T8 vagy 1*85 voltnál
nem szabad csökkenni. Az A.-cella átlagos feszült
ségét 2 voltra tehetjük. Ha az A. a kapacitás
határáig kisült 24 órán belül újra megtöltjük.
Töltéskor a Hj és S0 4 ellenkező irányba vándo
rolnak ; a -)- lapon szuperoxid képződik, a — la
pon ólom lép fel P b S 0 4 + H , = Pb- r -H ! S0 4 képlet

szerint; tehát a töltés alatt bizonyos vegyületek
képződnek, amelyek a kisütés alatt ismét vissza
képződnek azzá, amilyenek előbb voltak. A lapok
akkor szulfatizálódnak, ha az összes ólomszuper
oxid szulfátra változott, de ekkor a lapok meg
keményednek s töltést nem vesznek fel, mert
mindkét lapot áramot nem vezető szulfátréteg
fedi. Az A. akkor is romlik, ha túlerős árammal
sütjük ki, vagy ha sav nem födi a lapokat; lehet
hogy a lapok rövidre záródtak, vagyis a pozitív
lap vezetőleg összeköttetésbe jutott a negatívlappal.
Az A.-cellákat (4. ábra) még ha az elektródok
üvegedényben vannak is, porcellán szigetelőkre állitsuk,mert a nedvesség és savgő^ az üveg külső ré
szére rakódik, s fölületlevezetés áll elő. Az A.-telepet külön helyiségbe állítsuk; a töltés vége felé gá
zok fejlődnek, azért a helyiség szellőztethető le
gyen ; a vezetékeket zománcfestékkel mázoljuk be,
nehogy a savgőzök a fémet megtámadják; nyilt
lánggal ne menjünk töltött A.-helyisógbe, mert
a töltés végén gyúlékony gázok fejlődnek. Ha
a töltött A.-telepet kisütjük, azt vesszük észre,
hogy a feszültség mindinkább csökken; minthogy
azonban párhuzamos kapcsolásnál a feszültségnek
állandónak kell lenni, azért újabb pótcellákat kell
hozzákapcsolni, erre való a ceZZa-kapcsoló, melylyel cellákat be- vagy kikapcsolhatunk.
Az A.-cellakapcsoló eltérőleg a közönséges kap
csolóktól két Z és K kontaktuskarból áll; a Z
kart a K kartól i ebonit szigeteli. Erre az elren
dezésre azért van szükség, mert ha a kapcsoló
karja egy kontaktusból állana, akkor, ha a kap
csolót egyik kontaktusról a másikra állítanánk,
az áram pillanatra megszakadna. Ha pedig olyan
széles kapcsolónk volna, hogy egyszerre két
szomszédos kontaktust érne, akkor meg a cellát
rövidre zárnók; ezért van a két kar között még
újezüstdrót- v. lemezellenállás iktatva, mely
csak annyi áramot bocsát keresztül, amennyi a

6. ábra. Akknmulátor-cellakapcsoló.

kisütési áram legnagyobb erőssége. Ha pl. a maxi
mális áramerősség 100 ampere, s egy cella átla
gos feszültsége 2 volt, akkor az Ohm-féle törvény
értelmében a közbeiktatott ellenállás
2 volt
:ohm.
100 ampere 50
Az 5. és 6. ábrán a kapcsoló pala- v. márvány
lapra van szerelve. A fogyasztási vezeték egyik
ága az utolsó (6) kontaktushoz, a másik ága pedig
a kapcsoló karjához van iktatva
Az ólom elektródokból álló A.-t ampere-óra ka
pacitás szerint határozzuk meg. Minél nagyobb
X=
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lapokból, v. minél több párhuzamosan kapcsolt
lapból áll egy elem, annál nagyobb az ampereóra kapacitása; de feszültsége átlagban 2 volt. A
gyáros bizonyos kisütési áramerősségnél és idő
nél szavatol a kapacitásért; pl. ha a szavatolás
3 órai kisütésre vonatkozik, s az illető A.-telep
kapacitása 300 ampére-óra, akkor ez azt je
lenti, hogy 3 órán át 100 ampere árammal kisüt
hetjük. Az A.-ok a beletöltött elektromos munkánaklegfeljebb7ö°/0-át adják vissza hasznos munka
alakjában, 25%elvész. Ha pl. beletöltöttünk 88,369
watt-óra energiát, kisütés alkalmával pedig a
kapacitás határáig (1-8—1-85 voltig) visszanyer
tünk 65,923 watt-órát, akkor a watt-hatásfok
66923
•
=74'6%- Ha azonban az ampere-órákat
vesszük tekintetbe, akkor a beletöltött és a vissza
nyert arapére-óra között a viszony 90% is lehet,
, 63990 ampére-óra nrv 0
.....,
Pl- „noeo S:—;—= 90 3%• Az előbbi képezi
r
708-63 ampére-ora
°
az A. hatásfokát, utóbbi pedig kapacitását. Ami az
A. tartósságát illeti, az függ az igénybevételtől,
kezeléstől stb. Lehet, hogy már a következő 2—3
évben kell egyes lapokat kicserélni; rendszerint
már 8—10 óv után, de le
het, hogy még előbb is,
az összes lapokat újakkal
kell kicserélni. Az A.-ok
gondos kezelést kivan
nak, ellenkező esetben
gyorsan tönkremennek.
Az ólom A.-ok nehezek,
a rázkódás rontja, de meg
túl erős árammal se jó
kisütni, azért vontatási
célokra pl. elektromos
kocsik stb. hajtására ed
dig csak korlátolt mérték
ben terjedtek el. Éppen
ez okból foglalkozott Edi
son is a kérdéssel s új,
könnyű A.-t akart felta
lálni ; a kivánt célt ugyan
- ,v
„.,.
„
. teljesen nem érte el,
- L t n , £ m n % 7 í mindazonáltal a z Edisonmagasságit mérő üvegcsövei. A.-ok(7. és 8. ábra) újab
ban kezdenek terjedni.
Az Edison A. kálilúgba helyezett erősen nikke
lezett vaspléh-lapokból áll; a lapokba átiyukgatott
acélpléhből készült táskák vannak betéve, melyek
az aktiv masszát tartalmazzák; a pozitivlap aktívanyaga nikkeloxid, a negativlap anyaga vasoxid
és higanyoxid keveréke, az elektródokat kemény
gummi választja el.
Ha áram megy a folyadékon keresztül, akkor
két molekula kálilúgot (KOH) bont meg, s nik
kelelektródon oxigén lép fel, mely a nikkelvegyületet, nikkelszuperoxidra változtatja, míg a vas
elektródon az ott lévő vasvegyület redukáltatik ;
egyidejűleg ismét képződik a két kálilúgmolekula, mialatt az egyik elektródon egy hidrogénmolekula megbontatik, a másikon pedig képződik
Az eredmény az, hogy a folyadék nem is változik
meg, csak a vastól elvonatik egy oxigén-atom, s
ez a nikkelhez vezettetik. Kisütés alkalmával

Akmolinszk

megfordítva a nikkel redukáltatik s a vas oxidá
lódik. Az elektrolit 21°/0-os kálilúg s a lemezeket
12 mm.-el fedje. Utántöltésre csak teljesen tiszta
lepárolt vizet használunk, erre való töltőkészülék
kel. Töltésre normális áramerősséggel töltve 3 3 / 4
óra kell. Ha az E. A. mintegy 600-szor ki volt
sütve, akkor a kapacitása kb. 15%-al csökken, de
azért tovább használhatjuk. Normális áramerős
séggel kisütve, egy cella feszültsége átlagban
1'23 volt, s a kisütés vége felé l-l—1-15 voltra
csökken; a töltés vége felé pedig a feszültség 1-8

8. ábra. Hat cellából álló Edison A.-telep faszekrényben.

voltra emelkedik. Az Edison A. átlagos feszült
sége tehát kisebb, mint az ólomelektródos A. fe
szültsége. Normális áramerősséggel kisütve az
Edison A. 3 3 / 4 óráig ad áramot, gyengébb áram
mal kisütve aránylag tovább; túlságos kisütéssel
szemben érzéketlen; watt-hatásfoka valamivel
több mint 50°/0- Az Edison A. főleg automobilok,
kis elektromotorok hajtására, azután lámpák, biz
tonsági bányalámpák világítására, orvosi célokra
stb. valók. V. ö.: Straub, Elektrotechnika, IV. rész.
Akkuzáció, 1. Accusatio.
Akkuzatórius ej arás, 1. Accusatio és Vád
rendszer.
Akla v. szögecs, amivel a hordók vasabroncsos
végeit összeaíclálják.
Akli, kisközség Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, a
Fekete-Eger nevű. mocsár által képezett félszige
ten, (1900) 432 magyar lak., ref. csúcsíves tem
ploma a XV. sz.-ból való; u. p. és u. t. Halmi;
közelében vannak Kávásvára romjai.
Akli-dabolczi lecsapoló társulat. Alakult 1892.
Halmi székhellyel az ugocsavmegyei Nevetlenfalu, Akli, Dabolcz és Halmi közs. határában fekvő
1689 kat. hold 1344 Q-öl nagyságú vizes terü
let lecsapolására. 1905 végéig a munkálatokba
19,879 K 03 f.-t fektettek be.
Aklinikai vonal a Földnek azon pontjait köti
össze, amelyeken a földmágnessógi inklináció
zérus.
Aklos (előbb Uklina), kisk. Bereg vm. szoly vai
j.-ban, (1900) 215 ruthén lak.; u. p. és u. t. Polena.
Akínár, kisk. Alsó-Fehér vm. alvinczi j.-ban,
(1900) 1128 oláh lak., u. p. Alvincz, u. t. Alkenyór.
Akme, az orvostudományban a betegségek s kü
lönösen a láz tetőpontjának, tehát a legsúlyosabb
stádiumának megjelölésére használt kifejezés (stá
dium acmes).
Ak-mecset, Szimferopol régi neve (1. o.).
Akmit (ásv.), 1. Aegirin.
Akmolinszk, 1. tartomány az orosz közép
ázsiai Steppe kormányzóságban 594,673 km2-nyi
nagysággal s (1897) 678,957 lak. (köztük 349,000
kirgiz). A tartomány geológiai tekintetben 3 részre
oszlik, melyek fizikai tekintetben is terjesen elüt
nek egymástól. Az északi rész alacsony, az Irtis
16*
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mentén fövenyes és sóstavakkal borított síkság. A
középső dombos rész, alkalmas állandó megtele
pedésre. Itt egyesül a vidék érckincse, mely főleg
rézből, kőszénből és kevés aranyból áll. A déli
rész puszta, víztelen sivatag, mely a Szari-Szu
forrásaitól a Csu folyóig terjed. Fővárosa Omszk
(1. o.) — 2. A- az ugyanily nevú kertilet szék
helye. 1862 óta áll fenn, (1897) 9557 lak., elég
élénk karaván kereskedéssel.
Akna. 1. A bányáknál minden függőleges v.
lejtős nyiladék, amelyet a föld kérgébe azért mé
lyítettek le, hogy általa a hasznosítható ásványok
telepei feltárassanak és megnyittassanak, hogy
továbbá közvetítésével a bányák termelvónyei
kiszállíthatók legyenek s hogy végre a bányába
bejutni, azt üde levegővel ellátni s belőle a fa
kasztott vizeket kiemelni lehessen. Az A.-k alak
juk, irányuk, céljuk és rendeltetésükhöz képest
sokfélék. Mély A. valamely bányászat legmélyebb
horizontjának megnyitására szolgáló A. Mellékvágy segítö-A. minden oly A., mely csak egy
célra, tehát vagy csakis szállításra, esetleg csu
pán be- és kijárásra szolgál, illetőleg amely
valamely bányászat feltáró, nyomozó munka
helyeinek üde levegővel való ellátását, a munka
gyorsítását célozza. A szállításra szolgáló A. v.
röviden szállító A.; a vízemelésre szolgáló vizemelö A. vagy rudazat A. vagy szivattyús A.; a
szellőző-A- vagy lóg-A. ós a járó A. célja már a
név által is kellőleg ki van fejezve. Gurító-A. oly
függőleges vagy a telep dőlését követő két báuyahorizontot egymással összekötő A.-szerű bánya
nyílás, amely a felső horizonton termelt jövesztrnénynek, az alsó szállító horizontra való ledön
tésére vagy legurítására szolgál. Rendesen egy
szerűen gurítóknak is szokás nevezni. Sikló-A.-k.,
lejtős szállító-A.-k, amelyekben a szállításra
szolgáló kocsik, sikló-pályán mozognak. Össze
kötő-A.-knak, két tárót egymással összekötő A.-t
szokás nevezm.kzösszekötő-A.,mkskép^envak- A.
A kutató-A. ismeretlen ásványtelepek felkeresé
sére ; a nyomozó-A. már felkutatott ásványtelep
részek féltárására szolgál. A német bányászok,
a meddő mellókkőzetben lemólyltett függőleges
A.-t irányító .á.-nak nevezik. Lejtős A. (lejt-A.),
oly akuaszerü nyiladék, amelynek iránya a füg
gélyes iránytól eltér.
2. A. az alagútépítésnél. Régebbi, hosszabb
alagutak építésénél, midőn a repesztő anyagok és
gépészeti berendezések tökéletlensége folytán az
építés igen hosszú időt vett igénybe, az alaguta
kat nemcsak a két végén, hanem annak közbenső
helyein is munkába vették.
Hogy ilyen kö/.benső helyeken az alagutat elér
hessék, a hegy tetejéről több helyen az alagút
irányába eső, egész az alagútig leérő kútszerű
építményeket hajtottak le, melyeket A.-knak ne
veznek. Bz A.-k az alagút fenekéig leértek és
abból mindkét irányban oldalt indulva törték ki
az alagutat. Az A.-k olyan mérettel készültek,
hogy a kivájt anyagot azokon át emelő beren
dezésekkel kényelmesen el lehetett távolítani.
A pozsonyi 703 m. hoss/ú régi alagút építésénél
5 ilyen aknát hajtottak le 20 36 m. között vál
takozó mélysóga'el 4-6—5'4 m. mérettel. Ezek
ből egy A.-t kifalaztak és még ma is szellőzte
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tésre szolgál, a többit az építés befejeztével ismét
betömték. Újabban már nem alkalmazzák, mert
igen költséges eljárás.
3. A. a Mrcászatbanmegkiüönbözteixmkszárazföldi ós vizi AA.
a) A szárazföldi A. robbanószerrel töltött föld
alatti üreg. A robbanószernek távolról való felrob
bantása által az A.-t környező tárgyakat akarják
szétvetni,v.azazok közelébenlevőembereket akar
ják harcképtelenné tenni. AzA.-hoz vezető földalatti
folyosó: az A. tárnája; ennek falait beorulás ellen
való biztosításul többnyire fával, v. falazattal bé
lelik ki; az A.-t magát kamarának is nevezik; ez
rendesen vízmentesen van bélelve s ebben helye
zik el a robbanó szert, amelyet gyújtó vezetékkel
kötnek össze az A. tüzelőjével (Minenherd),ahonnan
az A.-t a kellő időben felrobbantják. Földben készí
tett A. felrobbantása után tölcsér szerű gödör kelet
kezik, melynek környékén a föld kisebb-nagyobb
távolságra meglazult. Az A. felrobbantásánál ki
hajított földet az A. kévéjének nevezik. Ellensé
ges A.-k elrontása végett azok közelében, de mé
lyebben készítenek A.-t s azt csak annyira töltik
meg, hogy tölcsért ne képezzen, de az ellenséges
A. összeomlását idézze elő; az ily A.-t zúzó-mk.
(Quetschmine) mondják. A közeledő ellenség lábai
alatt felrobbanó A.-t: röpítő v. kút-A.-nak. (nóm.
Flattermine, franc. Fougade v. Fougasse) nevezik,
melynek szerkezete és berendezése az alábbi
ábrán látható. Néha az A.-kat a lőportöltésen
—> Az ellenség előnyomulási iránya.

Röpítő akna.
a gyujtószeg gyujtóanyaggal, 5 tBltés.

kivül még kődarabokkal is meg szokták tölteni;
ezeket kö-A.-kn&lz nevezik s meggyújtásuk rend
szerint gyújtózsinór segítségével, avagy villamos
áram útján történik. Már az ókorban alkalmaztak
A.-t, amennyiben tárókban a várfalak alá hatoltak,
azokat aláásták és egyelőre gerendákkal támo
gatták s ha a várfal bizonyos része így alá volt
ásva, akkor a falat tartó fa-alkotmányokat meg
gyújtották, ami a várfal összeomlását és rés kelet
kezését idézte elő (így többek között a rómaiak
Fidenaenél 426. Kr. e.). Lőporral töltött A.-t a XV.
sz. vége felé előbb az olaszok, majd a spanyolok
és kivált a törökök alkalmaztak (így többek között
1667. Kandia, 1683. Bécs ostrománál); a XVI.
sz.-ban már Európaszerte alkalmaztak A.-kat.
Vauban, a majdnem 200 évig érvényben maradt
rendszeres várvivás megalapítója, 1679. egy ak
nász-századot állított fel, amellyel a várvívás terén
mindenféle kísérleteket végeztetett s az ez alka
lommal nyert tapasztalatok vetették meg alapját
híressé vált Traité des mmes-jónek. Utóbbi idő
ben az A.-harcnak már kevés fontosságot kezdtek
tulajdonítani, mely nézetre azonban az orosz-japán
háborúban szerzett tapasztalatok alaposan rá
cáfoltak, amennyiben az A.-harcot nemcsak a vár-
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harcban, így kivált Port-Arthurnál, hanem a csak
táborszerúen erődített állások keretén belül is, így
többek között Liaojannál, az oroszok és japánok
egyaránt igen kiterjedt és eredményes módon
alkalmazták. Ezen jelenséggel számolva, most
már úgy a várharc, mint a tábori mesterséges
tereperődítés keretén belül az A.-harcnak többékevésbbó mindenütt jóval kiterjedtebb szerepet
szánnak.
b) A vízi aknákat ismét felosztjuk tengeri
és folyami A.-kra. Céljuk ellenséges járómüve
ket vagy folyamépítményeket (hidak) felrobban
tani. Előbbiek lehetnek mechanikai, vegyi v. vil
lamos A.-k. A mechanikai és vegyi A.-k a tenger
szine alatt egy bizonyos mélységben lebegnek és
a tenger fenekéhez vannak horgonyozva. Ha va
lamely hajó hozzájuk ütődik, működésbe jön a
mechanikai, illet, vegyi gyújtókészülék és fel
robbantja a robbanó töltetet (többnyire dinamit,
lőgyapot, ekrazit stb.) és az ez által felvetett víz
tömeg beszakítja a hajó oldalát v. fenekét, sokszor
közvetve kazán- és lőporrobbanásokat idéz elő a
hajón, mi annak elmerülését meggyorsítja. így
1905. az orosz-japán háború alkalmával az orosz
«Petropavlovszk», a japán «Hacusze» csatahajók
és mások pár perc alatt elmerültek. Villamos A.-k
sekély vizekben a tenger fenekéhez erősítve al
kalmaztatnak és a partról eszközölt gyújtás foly
tán akkor robbannak fel, midőn az ellenséges hajó
felettük elhalad. Mély vizekben és ott, ahol nagy
a dagály és apály közti különbség, nehéz az ilyen
A.-k alkalmazása. Ott többnyire ú. n. szóró-A.-kat
használnak, melyeket megfelelőleg berendezett v.
külön e célra épült A.-szóróhajók, A.-gőzösök
v. A.-szórócirkálók stb. az ellenséges kikötők élőt
v. ellenséges flotta körül a tengerbe szórnak. Az
igy szórt A.-k a víz színén úsznak, tengeri áram
latok által elhordatnak és igy hosszú ideig veszé
lyeztetik az egész környéket. E veszély arra in
dította a tengeri hatalmakat, hogy az A.-k alkal
mazását, szerkezetét az 1907. évi hágai konferen
ciában szabályozzák. A.-szórásra némely torpedó
naszádok is alkalmazhatók. Háború alkalmával
minden nagyobb hajó visz magával A.-t; ezen
kívül külön A.-raktárhajók kisérik a hajóhadat,
nagy számú A.-t szállitván utána. Kikötők, ten
gerszorosok bejáratánál az A.-k több sorban (A.torlaszok) rakatnak, még pedig úgy, hogy ha egy
A. felrobban, emiatt a szomszéd A.-k még ne
robbanjanak fel, de bármely felettük elhaladó hajó
vm. A. robbanó tölcsérébe belekerüljön. Aszerint,
milyen céllal alkalmazzák, az A.-kat támadó v.
védő A.-knak nevezik. Folyókban álló, a folyófenékre lehorgonyzott, valamint úszó A.-kat al
kalmaznak.
Aknaácsolat (bánya). Alig van rá eset, hogy az
aknák szilárd és álló, biztonosításra s felfogásra
nem szoruló kőzetrétegekbo vannak lemélyítve.
Ha e biztonosítás és felfogás ácsolás útján törté
nik, a biztonosítást A.-mk, aknakötés-nek, aknagárdozat-nak, akna-kávázat-nak nevezzük.
Aknaadó (bányajog). A régibb bányatörvény sze
rint való bányaadó. Illeték, melyet a bányavállal
kozó azért fizetett más bányavállalkozónak, hogy
ez aknái és aknán átszállító gépeinek használatát
amannak megengedte (Jung. Berggesetz., 1822).

Aknafalazás

Aknaajtó (bánya). A rakodó- és esatló-helyeken
dolgozó munkások és az aknák körül járók-kelők
biztonságára, az akna toroknyílásához való ava
tatlan és közvetetlen hozzáférhetést megakadá
lyozó, többnyire rácsos szerkezetű A.-k szolgál
nak, amelyek vagy egyszerűen felnyithatók, vagy
oldalasán el- és széttolhatok, vagy pedig úgy van
nak beépítve, hogy azokat a felszálló kas magával
felveszi, a leszálló kas után pedig önműködőlég
záróhelyzetükbe visszatérnek.
Aknabér, a bányászatban az akna használa
táért idegenektől követelt bór, mely rendesen a ki
szállítandó mennyiség arányában előzetesen állapíttatik meg.
Aknabetegség, 1. Aé'raemia.
Aknacirkáló (ném. Minenkreuzer), 1. Akna(vizi).
Aknacső, 1. Alapozás.
Aknafalazás (bánya), bányászati munka, mely
szakaszonként v. egyhuzamban történik. Szaka
szonkéntvaló kifalazásnál az aknát addig lemélyít
jük, míg oly szilárd kőzetréteget meg nem ütöttünk,
amely a falszakasz alapozására kellő támasztópontot ad. Lemélyítés közben az aknát felülről
lefelé haladólag vendógácsolat útján ideiglenesen
biztosítani kell. A vendégácsolat alakja az ak
nának adandó keresztszelvény alakjától függ.(Köralakú aknakeresztszelvény sokszögalakú vendég
kereteket kíván). Amint a kivánt mélység, vagyis
oly kőzetróteg el van érve, melynek hordáskópessége akkora, hogy a reá állítandó falazat súlyát
elbírja, a mélyítő-munkálatok megállanak s a szi
lárd alapra erős (esetleg faragott kövekből készült)
alapfalréteg kerül. Ez alapfalrótegre épül rá azután
az aknafalazat. Ha valamely szakasznak kif'alazása be van fejezve, folytatható a mélyítés mun
kája. Két szomszédos (alsó ós felső) aknaszakasz
között ideiglenesen megmarad a gyámolító pár
kány. E gyámolító közt az alsó szakasz falazatá
nak hozzá való feljutásáig érintetlenül kell hagyni.
Amint az alsó fal a gyámolító-párkány aljáig fel
ért, ennek levételére kerül a sor. Azonban a gyá
molító párkány egész kerületének legfeljebb har
madát szabad egyszerre kivenni, a következő har
madot pedig csak akkor, ha
az alsó fal felső széle a felső
falszakasz alaprétegéig fel
ért. Felső és alsó falszakasz
között a kötés igen pontos le
gyen. Ha a felső falszakasz
alapfala, a felsőnek a karimá
ján, ez pedig újabb gyámolító
közön biztosan nyugszik, az
akna további lemélyítéséhez
lehet kezdeni. Ott, ahol az
aknamélyítés közben, nagy
darabon nem akadunk meg
bízható alapot szolgáltató kő
zetrétegre, az illető falsza
kasz alaprétegét fel kell
akasztani (1.1. ábra), ami erős,
az aknatorkolata köré, vagy
vmely álló kőzetrétegre le 1. ábra. Aknafalazás.
fektetett tarkókoszorúra akasztott pántvasak (p)
segítségével történik. A tartó pántvasak azonnal
eltávolíthatók, mihelyt a mélyítés munkája szilárd
alapréteget ért és az előbb lógó falazat aláépítés
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folytán biztos támasztó pontot talált. Az aknák
egyhuzamban való kifalazásának módszere az,
hogy az aknát előbb végig lemélyítik, oldalait le
mélyítés közben vendégácsolattal biztosítják, a
falazást alulról felfelé haladó módon foganatosítják
és falazás közben a vendégácsolatot soronként ki
szedik. Az aknafalak vastagsága 1—2 tégla vastag
ságával egyenlő. Két kőnél nagyobb vastagságot a
falaknak itt csak nagyon omladozó rétegekben és ott
adnak, ha vizet át nem bocsátó biztosítás képezi a
falazó munka feladatát. Nagyon fontos dolog, hogy
a falvastagsága az akna egész körületében egyenlő
legyen, mit csakis igen gondos ós sokszor ismé
telt függőlegesitők használása útján lehet elérni.
A. közben a kőmivesek padozatokon állanak.
B padozatok legegyszerűbben a falazatba beeresz
tett gerendákra fektetett pallódeszkákból állít
hatók elő. A falban nyitva maradt és a gerendák
felvételére szolgált nyílásokat, a gerendák kieme
lése után azonnal, be kell falazni. A falazatban v.
a fal mögött forgácsokat, deszka- v. gerenda
darabokat hagyni nem szabad, mert ezek elkorhadásuk folytán a falban, v. a fal mögötti kitöl
tésben üregek képzésére adnak okot, amelyek az
A-t veszélyeztetik. A fal és az akna oldalai között
maradt üres teret ledöngölt tömedékanyaggal, v.
még helyesebben betonnal kell kitölteni. Ha az
akna szénrétegeken hatol keresztül és az áthatolt

2. ábra.

3. ábra.
Aknafalazás.

Aknamfvelés

v. vassal ki kell gárdozni az aknát; a fagárdozat
rendesen hosszúkás négyszögletű; a falazott gárdozat v. gömbölyű, v. olyan négyszögű, melynek
oldalai a kőzet nyomását boltozattal fogják fel; a
vasgárdozat rendesen hengeralakú.
Aknagém, a bányászatban emelőgép, melyet
súlyos géprészeknek az aknába bocsátására vagy
kihúzására használnak.
Aknagőzös (ném. Minendampfer), 1. Akna (vizi).
Aknagyám, a szóntelepnek v. érces érnek az a
része, amelyet az akna körül a kőzet állóságához
mért vastagságban, az akna biztosítása végett,
érintetlenül hagynak.
Aknahám, a bányászatban az aknakötélhez
kötött hámalakú bőrszerkezet, melybe mintegy
székbe ültetik az aknába szállót.
Akna-harc (Minenkrieg). így nevezik a harcá
szati aknák alkalmazását a várharcok alatt, 1. Vár
harc.
Aknaház, az akna torka fölé állított épület,
melyben a szállító és vízemelő gépek helyiségein

i. ábra.

szén gázban dús, az aknafalazat megfelelő helyén
szelelő nyilasokat kell hagyni, hogy az esetleg
kitóduló gáz ezeken át elillanhasson. Hol az akna
mélyítő munkálatai vízforrásokat tárnak fel, a
fal megfelelő helyein vascsöveket kell beépíteni,
melyeken át a fakasztott víz lefolyhat. Ha a fal
teljesen megnyugodott s a víz esetleg lefolyt, a
csövek szájnyílásait be lehet dugaszolni. Az alsó
falszakasz legalsó részét, ill. az aknafalnak alap
falrétegeit v. az ép kőzetre állítják és alatta még
teljes gárdozatot is építenek be (2. ábra). Körés kerülék-alakú aknák alapfalrétegeit v. boltívtárnokra (3. ábra), v. nagy alulról jövő nyomás
nál fordított boltozatra (4. ábra) állítják.
Aknafenék, 1. Aknazsomp.
Aknafúrók (bánya). Aknák fúrva lemélyítésére
nagy, ütve működő fúrók használatosak (1. az
ábrákat), amelyek mozgatására a külön felállított
erős gőzgépek szolgálnak. A fúró működő részét
igen erős vaskeret képezi, melybe több acélozott
véső van beerősítve. A fúrás munkáját gyorsítandók, rendszerint két fúrót, egy kisebb elöfúrót
és egy második, teljes méretű fúrót használnak.
A fúrás üzeme éppen úgy folyik, mint a közönsé
ges ütve működő mélyfúrásnál. A fúrótörmelék ki
emelésére megfelelően méretezett emelő- s tisz
títócsövek szolgálnak. Leghasználatosabbak A. a
Kind-Chaudron-félék.
Aknagárdozat. Hogy laza v. lágy kőzetben az
akna oldalai be ne omoljanak : fával, falazattal,

1. ábra.
2. ábra.
Kisméretű KiadChaudron-féle aknafúrók.

3. ábra.
4. ábra.
Nagyméretű KindChandron-féle aknafúrók.

kivül a munkások öltöző és rendező szobája, és az
altisztek írószobája is van.
Aknakeret (bánya), az aknák összetett, ácsolás
útján való biztosítására szolgáló faszerkezetek,
amelyek az akna keresztszelvényének megfele
lően két hosszabb és két rövidebb, egymással rácsapolás úlján összeköttöt gerendákból és esetleg
szükséges feszitökből állanak.
Aknakötél (bánya), 1. Szállító-kötél.
Aknamélyítés (bánya) v. ásással, v. kőzeten való
munka segítségével, vagy kombinált módokon: a
mélyítést kisérő biztosítással (mélyítő aknák),
sülyesztve vagy fúrva mélyítéssel, sűrített levegő
segítségül vétele mellett és fagyasztó módszerrel
történhet.
Aknamérték, régebben használt űrmérték ki
ásott földnek, felépített vagy lerombolt falnak stb.
mérésére. Alapjául az illető ország hosszuságegysége szolgált.
Aknamívelés volt régi időkben a bányamivelés első alakja. Az ér kibúvásán kezdték a vállal
kozók munkájukat, s aknát vájva haladtak lefelé
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addig, amíg a fölfakadó vizet kiemelni, és a friss
levegőt bevezetni tudták. Mikor az érceket e mély
ségig kiaknázták, tárókat és altárókat hajtottak
az érig, hogy az aknából a vizet lecsapolják, és jó
levegővel ellássák. így haladtak mindig mélyebbre,
míg végre a völgy szintje alá jutottak, és most már
ismét csak aknák segítségével folytathatták a mívelést, mindig erősebb és erősebb gépekkel emel
vén ki a meggyiilemlő vizeket, s néhol gépekkel
szerezve a friss levegőt is. A. tehát minden régi
bányánál a mivelés kezdő alakja, és azzá válik ren
desen minden mivelés végső alakja is.
Aknaosztály. Minden mélyebb aknában külön
osztály van a bejárásra, szállításra, vízemelésre
és légvezetésre. Ezek az osztályok rendesen csak
faszérkezettel vannak egymástól elkülönítve.
Akna-Rahó, 1. Rakó.
Aknaraktárhajók (ném. Minen-Depotschiffe),
1. Akna (vizi). Az osztrák-magyar hadtengerészetben jelenleg (1910) az 1340 t. tartalmú «Delta» és
«Aurora» hajók, valamint 3 kisebb akna-mellék
hajó (ném. Minentender) szolgál e célra.
Aknarudazat (bánya), arra való, hogy a kül
színen felállított vizetemelögépek erőhatását és
mozgását, az aknák vizhúzó osztályaiba beépí
tett szivattyú-rakatokhoz átvegyék. Régebben
csak fából készült, újabban kovácsolt vasból és
acélból való A.-ot alkalmaznak.
Aknasó, 1. Kősó.
Aknáspest (kohászat), magas falak által körül
zárt, felül nyitott tüztér, amelyben az érceket és
kohótermókeket felülről feltöltve közvetetlenül
érintkezésbe hozzák a tüzelő-anyaggal, v. pedig
ettől egészen elkülönítve pörkölik ós olvasztják.
Az A.-eknél rendesen három nyílás található, ú. m.
a torok, melyen át az érceket és a tüzelőanyago
kat töltik fel, a vonólyuk vagy szem és a csápoló
nyílás, végre a kasnyílás, amelyen át a levegőt
az A. belsejébe vezetik. Az A. ama részét, amely
a kasnyílás alatt fekszik gyüjtőverem-nék, v. medencé-nék nevezik. Az A.-ekben tüzelőül faszenet
vagy kokszot használnak. Az A.-ekben végezendő
leválasztási eljárások szerint megkülönböztetünk:
égetésre v. pörkölésre szolgáló A.-eket, olvasz
tásra szolgáló A.-eket, s oly A.-eket, amelyekben
az anyagokat elpárologtatni lehet. A levegő be
vezetésének módja szerint van: fúvónélküli v.
áramos és fúvóval felszerelt A.
Aknasugatag (Okna de Sugatag), kisközség
Mármarosvm. sugatagi j.-ban, a Mára és Kaszó
közti kies fensikon, Máramarosszigettől délre,
<i9oo) 1792 magyarlak., a járási szolgabírói hiva
tal székhelye; csendőrörs; posta és táviró,
vasútáll. Feltárt sótelepe 152 méter vastag; tiszta
sómennyisége 1,609.224,665 q. Évi termelése a
Gáborbányából átlag 200,000 q kősó és 40,000 q
iparsó 3"8 millió K értékben ; a munkások száma
350, az alkalmazott gépek lóereje 72. A bányát
22 km. hosszú vasút köti össze Máramarosszigettel. A Mihálybánya 1802 óta s a Gábor-bánya 1821
óta van művelés alatt; tartalékbányául 1799 óta
az Albertbánya szolgál. Az elhagyott bányákat a
betörő víz 1777,1803 és 1809-ben elöntötte. Kez
detleges sósfürdő.
Aknász a. m. bányafelőr, a német Schachtsteiger fordítása.

Aknatorony

Aknaszáj, az akna torkának a nyilasa, mely a
személyzet biztonsága végett el van zárva, s mely
nek szinígén a kiszállított, anyaggal telt szállító
edények a kötélről leoldatnak, v. a szállító kas
ból kivétetnek.
Aknaszállítás, vagy helyesebben szállítás az
aknán át, a folyosókon a rakodókba hozott ter
meivényeknek az akna torkáig való vitele, mimellett a megtöltött szállítóedény felfelé, a kiürí
tett szállítóedény pedig lefelé halad. Csekélyebb
mélységeknél emberi, nagyobbaknál állati erővel,
járgányokkal, még nagyobb mélységeknél ós
különösen tömeges termelés esetében, gőzzel,
vízzel, levegővel v. elektromos erővel mozgatott
gépekkel folyik az A. munkája.
Aknász-csapatok, 1. Műszaki csapatok.
Aknaszlatina(Szlatyine-Okna), nagyk. Máramaros vm. szigeti j.-ban, (1900) 2325 magyar és oláh
lak., vasúttal, posta-táviróval, telefonállomással,
csendőrörssel és m. kir. sóbányahivatallal. Az itt
feltárt sótelep 2160 m. hosszú, 1700 m. szóles és
167 m. vastag, tiszta sómennyisége 47.937,496 q.
Évi termelése átlag 380,000 q. kősó és 100,000 q.
iparsó 7'/ a millió K értékben; a munkások száma
600, az alkalmazott gépek lóereje 332. Összesen
4 bánya van benne, a híres Kunigunda-, Miklós-, Fe
renc- és Lajosbánya. Most az egyesült KunigundaMiklós-aknát művelik. Az akna óriási terem, ma
gassága 129 m., szélessége 227 m., hossza 720 m.,
a boltozat tetejéről két hatalmas csillár lóg le s ha
ezeket és a sok fali lámpát meggyújtják, a terem
tündéri látványt nyújt. 1905. a víz elöntötte a
Kunigunda-bányát, melyben azóta nagy küzdelem
folyik a víz kiszivattyuzására.
Aknászlegénység (ném. Mineure v. MinenMannschaft), haditengerészetekben azon legény
ség, mely a vízi aknák (1. o.) alkalmazásában külön
ki van képezve. Az osztr-.magy. haditengerészet
ben e célra szolgálnak az aknászoktató tanfolyam
(ném. Mineninstruktorenkurs) és az aknászmes
tertanfolyam (ném. Minenmeisterkurs). Van ak
nászmunkástanfolyam is (ném.Minenarbeiterkurs).
Ezen ágazatban minden rendfokozatbeli legénység
előfordul. Egy bizonyos számú tiszt is idevágó,
különleges kiképzést nyer a tiszti aknatanfolyam
ban (ném. Offiziersminenkurs).
Aknaszóróhajók (ném. Streuminenschiffe), 1.
Akna (vizi).
Aknatelek. Régibb időkben Felső-Magyaror
szágon külön négyzetalakú A. adományoztatott,
melynek közepén volt a lelő pont, s melyhez a
csapás irányában csatlakoztak a többi keskenyebb
telekrészek.
Aknatorlasz (ném. Minenverlegung), 1. Akna.
Aknatorok, a bányászatban az aknának cső
alakú ürege, mely a használat céljai szerint bejáró,
szállító, vízemelő és légvezető torokra oszlik. L.
Aknaosztály.
Aknatorony (bánya). Szállító-állványok, a kötél
tárcsák állványai, vagyis az A.-ok a kötéltárcsák
felvételére szolgálnak. Vannak fából készült A.-ok,
vasból való A.-ok és falazott A.-ok. (L. az 1. és
2. ábrát.) Ércbányászatokban és hazánkban a leg
újabb ideig falazott A.-ok voltak szokásban. Ily
falazott A.-ban a kötéltárcsák befalazott csap
ágyakban forognak.
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Aknazárak

Aknazárak, aknafódök (bánya), rendesen vasból
készülnek és arra valók, hogy az aknának felső
(torok-)nyllását elzárjak. Néhamozgathatólag van
nak szerelve s ekkor bányagázrobbanások esetén
felemelkednek, amiáltal a robbanás lököhatását a
szellőző-géptől távoltartják és ezt a megrongálás
ellen védik. Hogy a külső levegőnek az aknába s
így a bányába való jutását tökéletesen megaka
dályozzák, alsó szélükkel vízzel telt csatornában
állanak (vízzel elzárás), vagy agyaggal körül van
nak tapasztva.
Akna-zsomp (bánya), az akna feneke, az akna
legmélyebb pontja.
A k n e b r o m i c a , 1. Gyógyszeres kiütések.
A l i n e j o d i c a , 1. Gyógyszeres kiütések.
A k n e k e l o i d i c a , 1. Folliculitis keloidica.
A k n e m e n t a g r a , 1. Börtüszögyuladás.
Aknemia (gör.), az alszár s a lábfej veleszületett
hiánya.
A k n e n e c r u t i c a , 1. Folliculitis necrotixn.
A k n e p i c e a , 1. Gyógyszeres kiütések.
A k n e r o s a c e a , 1. Rosacea.
AU.ae\arioliformis,l.Folliculitisnecrotica.
A k n e v u l g á r i s , 1. Comedo.
A k n i t i s , 1. Bőrtuberkulózis.
Akó, régi folyadékmérték. Egy régi magyar akó,
nevezetesen a pesti és a pozsonyi akó bor tisztán,
seprű nélkül 60 eredeti
magyar itce volt; egy

1. ábra.

Aknatorony.

2. ábra.

eredeti magyar itce 0*5979 bécsi pintet és így egy
60 itcés magyar akó 35'88, a 64 itcés pedig 38'27
bécsi pintet tett. A soproni akó seprű nélkül 80,
seprűvel pedig 84 magyar itcét tartalmazott. A
tokaji borok 178 itcés hordókban keltek; egy fél
ilyen hordót átalagnak neveztek és 88 itcét tar
talmazott. Debreczen és Nagy-Várad tájékán a cse
ber = 100 magyar itce; a kis-cseber = 50 itce.
Egy kanta 10 itce; egy vasmegyei veder = 52
itce. Erdélyben a köböl = 64 bécsi pint. A ma
gyar tengermelléken a baril = l 1 /, pozsonyi akó.
Egy bécsi 40 pintes akó 56-589 1. Egy pesti vagy
pozsonyi 60 itcés akó 50-80 1.
A k o a s m a a. m. hallási hallucináció, 1. Hal
lucináció.
Akoimeták (gör. álmatlanok). Szt. Sándor (meg
halt 430) 400. az Eufrátes mellett, azután Kon
stantinápolyban is kolostort alapított arra a célra,
hogy szerzetesei éjjel-nappal felváltva dicsér
jék az istent. A két nevezett kolostorhoz később
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Akolóvas

mások is járultak, így a híres Stúdium Konstanti
nápolyban. E kolostorok lakói voltak az A., akik
bizonyos teológiai jelentőségre jutottak az által,
hogy nagy védői voltak a katolikus fölfogásnak a
monofizita eretnekek ellen.
Akoin, 1. Acoin.
Akoités (lat. Acoetes), egy tirrheni kalózhajó
kormányosa, kit hajóstársai a tengerbe akar
tak vetni, mert az általuk Keos szigetén elfogott
Dionysos istennek a szárazra való kitételét köve
telte. De szándékukban megakadályozta őket az
isten, mert hirtelen megállította a hajót s tigri
sektől, párducoktól és hiuzoktól környezve, szőllőfürtösen közöttük termett s a megőrölt kalózokat
delfinekké változtatva, a tengerbe ugrasztotta.
Akol, körülárkolt v. korlátfák, sövény, deszka
vagy kőfal által kerített hely, melybe a barmot
leginkább éjjelre hajtják. Gyakran az A. felé nyíló
félszert is készítenek egyik oldalára, melyben az
állatokat rossz időben tartják és amelyben a szi
laj marha telel. Az állatok szerint megkülönböz
tetnek ló-, tehén-, ökör-, juh-A.-t.
Akola (Akowlah), kerületi szókhely Berar brit
indiai territóriumon, (1901) 18,814 lak., pamuttermeléssel, szőnyegszövóssel.
Akolás, valamely edény űrtartalmának meg
mérése, 1. Akolóvas.
Akolhua, mexikói nép, a nahuatla-k törzséből,
mely 1150. Anahuakba vándorolt át. Itt alapított
birodalmuk, Tezkuko fővá
rossal, különösen Nezahualkojotl királyuk alatt nagy
virágzásnak indult. A három
Nahu államnak, az A.-k, az
tékok s tepanékek által 1431.
alkotott véd- és dacszövet
sége a spanyolok odaértekor
az egész jelenlegi mexikói
köztársaság felett kiterjedt.
A szövetség alkotásánál A.
volt a leghatalmasabb fél.
Nezahualkojotl király elnö
költ a tanácsban és Tezkuko
volt a művészetek központja.
1470. meghalt Nezahualko
jotl. Pia, Nezahualpilli alatt
az aztékek cselszövő királya, I. Montezuma
Akolhuától egyes részeket elszakított s az övé
lett a felsőbbség a szövetségben; halála után
pedig 1515. az akolhuák függőbbek lettek az aztékektől. Végül az állam két részre, Tezkuko és
Kakama országokra szakadt s aztán Mexikóba
olvadt.
Akolitin, az aconitum lycoctonum 1. Sisakvi
rág) gyökerének egyik alkaloidja.
Akolitusok, 1. Acoluthi.
Akolófa, 1. Akolóvas.
Akologia (gör.), sebészeti műszertan, az általá
nos sebészet egy fejezete, mely a műszerek szer
kezetét és használatát tanítja.
Akolóvas, akolófa, akolópálca (vizór, sőt fizér
és füzér). Mérőpálca, melynek segélyével a boros
hordók űrtartalmát szokták meghatározni. Az
akoló pálcán rovátkok vannak, melyek az akószámot mutatják. Nagy hordóknál összehajlítható
akoló pálcákat használnak.

Akolutusok
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Akolutusok, v. akolutók, 1. Acoluthi.
Akominatos Miliály, athéni metropolita, Niketas Choniates fivére, szül. Frigiában, Chonaeban
1140., megh. Keos szigetén 1210. Metropolitává
1175. lett, de miután a frankok Athént elfoglal
ták, Keos szigetére vonult vissza. Müvei (kiadta
Lambros, Athénben 1879—80): Homiliák, levelek,
költemények és beszédek.
Akón jgör.J, gerely vetés, (1. o.) a klasszikus görög
pantathlon egyik gyakorlata.
Akona, kotyogó, erjesztöcsö. A pincében vagy
zárt helyen lévő must erjedésénél fontos az,
hogy a fejlődő szénsav elillanhasson, de he
lyébe új levegő ne tóduljon. B célra oly átfúrt
A.-kat készítenek, melyeknek felső része vízzel
tölthető kis tálat tart s recés karimáj ú for
dított pohárral van leborítva. A kitóduló szénsav
a pohár récéin át a szabadba juthat. Célszerű a
tálba meszes vizet önteni, mely a szénsavat el
nyeli, így nem érhet bennünket veszély, ha a
must erjedése alatt a pincébe megyünk. Erjedő
folyadékok hordóban való szállításánál a Binzféle A.-t lehet használni, melynek fúrásához a
hordó belsejében mintegy másfél méter hosszú
vékony gummicső van illesztve. Ennek a végére
parafa úszó és erre átlyukgatottüres kaucsukgolyó
van erősítve. A hordót nem töltik meg teljesen, a
golyó mindig a felszínen úszik és a szénsav el
illanhat.
Akonellin, a sisakvirág (1. o.) egyik változatá
nak alkaloidja.
Akonin, 1. Ákonitin.
Akonitin, akonin (aconitiri), alkaloida, mely
a katika sisakvirágban (Aconitum Napellus)
fordul elő és ebből is készül. Könnyű, fehér szag
talan por, vízbon alig, szeszben, éterben és kloro
formban jól oldódik. Az A. rendkívül erős méreg,
melyből már 0-004 g. halálos lehet. Veszedelmes,
megbízhatatlan gyógyszer, s már nálunk nem is
hivatalos.
Akonitsav, hárombázisú, telítetlen karbonsav;
a sisakvirágban (1. o.), zsurlóban, cukornádban és
cukorrépában, stb. fordul elő. Színtelen, kristá
lyos por; vízben, borszeszben, éterben könnyen
oldódik.
Akonkagua, 1. Aconcagua.
Akontios, 1. Kydyppé.
Akontit (ásv.), 1. Glaukodot.
A kontó, 1. A conto.
Ákontz Károly, nőorvos, egyetemi magánta
nár a kolozsvári egyetemen. Szül. Kolozsvárott
1861 nov. 19. A bpesti egyetemen 1885. avatták
orvosdoktorrá. Éveken keresztül volt a bpesti II.
sz. és a kolozsvári női klinikán tanársegéd. 1896.
a kolozsvári egyetem orvosi karán a szülészeti és
nőgyógyászati propaedeutikából magántanári ké
pesítést nyert. Ismételve tett külföldi tanulmány
utakat. Számottevő irodalmi működést fejtett ki
a szülészet és nőgyógyászat körében.
Akoria (gör.), a jóllakottság érzésének hiánya,
de nem szükséges, hogy falánkság is kisérje. Sú
lyosabb agybántalmaknál, hisztériánál s elmeba
joknál fordul elő.
Ákos. Török eredetű magyar személynév, mely
Vámbéry szerint az «akis» = folyó, folyócská-nak
felel meg, egyébként pedig az Achatius kereszt

Akra

névvel szokták azonosítani. Legelőbb egy bessenyő.
v. kun fejedelem nevének találjuk, kit 1092. az
Al-Duna mellett vívott csatában maga Szt. László
vágott le párviadalban.
Ákos nemzetség, legrégibb nyoma 1136-ból
való, midőn az aradi gyűlésen — Thuróczy, sze
rint — a királyhoz való hűtlensége miatt az Ákosnemzetségbeli Majnótot is megölték. A nemzetséglegkitűnőbb tagj a volt Erny e (Irén bán) és fia, István.
Ernye bánt 1248—1272 közt említik; fia, István,.
hősies részt vett IV. László küzdelmeiben Gede
és Borostyánkő (Perestyén) várak alatt s híve volt
III. Andrásnak is, ki feleségével, Ágnes királyné
val együtt, az evangéliumra és a keresztre tett
esküvel fogadta 1298., hogy István országbírót
mindenki ellen megvédelmezi (1312—1342). Mi
hály fia Mick is, sárosi «comes» ós várnagy 1312.
a rozgonyi csatában Károly Róbert mellett küz
dött s 1323-ban már a királyné tárnokmestere,.
1325—42 tótországi bán volt. A nemzetség, mely
nek utolsó nevezetesebb tagja 1591-ben János ugocsai alispán, birtokos volt Borsod-, Sáros-, Ugocsa-,
Zólyom- és Zarándmegyében. E nemzetségből vált
ki a Bebek és Csetneky-család, mely már a XIV. sz.
első tízedében elszakadt egymástól. Bebek Domo
kos (1318—1326) fiaitól, Istvántól és Györgytől
származnak a Pelsőczi Bebekek, Domokos test
vérének Miklósnak (1307—1351) fiaitól pedig a
Csetnekyek. A nemzetségnek Cselenfl-ágából a
(Karancs-) Sághy- és Méhi-családok származnak^
a föntemlftett Mick fia István (1342—66) pedig a
Peleskei Ördög-család őse, az 1261. említett Csirétől, Álmos fiától pedig az Álmosdi Csiro-család
veszi eredetét. A nemzetség monostora ésr négytornyú román bazilikája a szilágyvmegyei Ákoson
állott. Címere a pajzsban hal, sisakdísz koronás
női törzs, két oldalt nyakához illesztve két hal
feje, melyeknek törzse félkörben kanyarodik a női
törzs feje felé. V. ö.: Karácsonyi J., A magyar
nemzetségek a XIV. sz. közepén (Bpest 1900) és
Csorna J., Magyar nemzetségi címerek (Bpest
1903).
Ákos (Acacius, Agathius, Achatius), szent,
kappadóciai származású római százados volt, aki
kereszténnyé levén, 311. Maximinianus alatt vér
tanúhalált szenvedett.
Ákos, kisközség Szilágy vm. tasnádi j.-ban, a
Kraszna balpartján, (1900) 1686 magyar és oláh lak.,
vasúti állomással, posta- ós táviróhivatallal. SztLászló idejéből való románstilű templomát 1902—3.
Schulek tanár tervei szerint államköltségen res
taurálták. Régente az akkori Közép-Szolnok vm.
gyakran itt tartotta gyűléseit.
Ákosfalva, kisközség Maros-Torda vm. marosi
alsó j.-ban, (i9oo) 892 magyar lak.; u. p. Székely
vaja, u. t. Balavásár; hires cseróppipáiról, melye
ket lakosai igen nagy mennyiségben készítenek.
Ákovita v. aquavita, régi neve a pálinkának
(az olasz acqwxvite v. lat. aqua vitae, fr. eau-de-vie,
tulajdonkép «élet vize»).
Akposso (Aposso), hegyvidék a német uralom
alatt álló Togo afrikai országban. Középmagas
sága 500 m., legmagasabb csúcsa a 980 m. Miza.
Akra, kihaló félben lévő négertörzs Guineában,
arról nevezetes, hogy a nők arcukat kékre és
végtagjaikat fehérre mázolják. Aranymosásból
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Akragas

•élnek és ízletes sört főznek. A harcias asantiakkal való háborúk alatt jórészt kipusztultak.
Akragas, város, 1. Agrigentum.
Akrania (lat.), fejlődési rendellenesség, a ko
ponyatető csontjainak részleges hiánya, rendsze
rint az agyvelő torzképzödésével jár együtt.
A k r a s i a a . m. dyskrasia (1. o.).
Akratos, a görög mitológiában a tiszta bor
•démona; Bacchus egyik kísérője.
Akratotermák, 1. Ásványvizek (egyszerű hév
vizek).
Akribia (gör.) a. m pontosság, gondosság.
Akribometer (gör.), apró tárgyak pontos meg
mérésére szolgáló készülék.
Akridin (Acridin), CjgHgN. Heterociklusos antracén-származék v. dibenzopiridin, amely kis
mennyiségben a nyers antracénben található és
abból kónsavval kioldható. Az antracénből, annak
•egyik középső CH csoportját nitrogén-gyökkel
helyettesítve származtatható:
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\
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/
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akriclin.

Színtelen, kissé illékony kristálykák; víz alig
oldja, szeszben és éterben bőségesen oldódik. Ol
datai fluoreszkálnak.
Akridofágok (gör.), rovarevö emberek.
Akrilaldehid, 1. Akrolein.
Akrilalkohol, 1. Allilalkohol.
Akrilsav, propensav, HjC : CH.COOH, az ú. n.
•olajsav-sorozat első tagja. Színtelen, az ecetsa
véra emlékeztető szúrós szagú, erősen savanyú
folyadék. Lehűtve megfagy; 140°-on forr. Fej
lődő hidrogén propionsavvá redukálja. Bázisokkal
jól kristályosodó sókat alkot.
Akrisios, Argos mitikus királya, ki a monda
szerint ikertestvérével Proitosszal már anyja mé
hében veszekedett; később a királyi trónra való
léptekor Argosból kiűzte őt. Burydikétől való
leánya Danaé (1. o.), kinek Zeustól aranyeső
képében nemzett fia Perseus (1. o.) A.-t Tesszáliában, a larissai királynak emlékét tisztelő ha
lotti játékok alkalmával, a dlszkosszal akaratlanul
agyonütötte.
Akrit, 1. Marmit.
Akroa, az akua-törzsszel rokon indiánus törzs,
Braziliában.
Akxoamatikus (gör.). A hallás számára való.
Oly tanokat neveznek így, melyeket a mester
•csak szóbelileg közöl tanítványainak válogatott
részével, mert a nagy tömegre nézve veszélye
sek lehetnének. Ez értelemben a szó annyi, mint
ezoterikus. A.-nak nevezik a tudomány legnehe
zebb részeinek tárgyszerű előadását is. Aristoteles műveit így ezoterikusokra a nagy közön
ség számára s A.-okra osztották. Az előbbiek
majdnem mind elvesztek; a fenmaradtak az utób
biak osztályába tartoznak. A pedagógiában az A.
vagy közlő előadásmód azt a tanítást jelzi, mely
ben a tanító beszél, a növendék meg befogadja a
tanítást; szemben áll vele az erotematikus vagy
szokrateszi módszer, midőn a tanító kérdések

Akromatizmus

útján vezeti a tanuló gondolkodását, hogy az
igazságot megtalálja.
A k r o a n a e s t U e s i a , a végtagok órzéstelensége.
Akrobata (gör.), tulajdonkópen olyan ember,
aki lábujjain jár, óvatosan lépked vagy kúszik.
A mai értelemben kötéltáncos vagy általában
gimnasztikai mutatványokat végző erőművész.
Akrochordon (gör.), kicsiny kocsányos bőr
daganat.
Akrodinia (gör.), igen ritka és kevéssé tanulmá
nyozott epidemiás betegség. A múlt század eleje
óta ismeretes, nálunk Boszniában katonákon ész
lelték. Oka ismeretlen. Gyomor és béltünetek,
hurut, bőrkiütések, mozgási és érzési zavarok
jellemzik.
Akrodont, 1. Acrodont.
Akrográfia (gör.), 1. Maratás.
Akrokefália a. m. esúcsosfejüség, 1. Koponya.
Akrokeraunia (ma: Csika), ó-kori neve Görög
ország ós Epirus határhegysógének, mely 2045
m.-re emelkedik fel.nyúlványa Kap Glossza. Csak
nem hozzáférhetetlen mészsziklái még a gyakori
zivatarok miatt is félelmetesek.
Akrokorinthos (gör.), Korint városának felleg
vára, 1. Akropolisz.
Akrolein, allilaldehid, akrilaldehid, propenal,
H ? C: CH.CHO. Telítetlen aldehid. Keletkezik zsira
dékok, v. glicerin hevítésekor, továbbá allilalkohol oxidációjakor. Rendkívül átható ós kellemet
len, szúrós szagú, köhögésre és könnyezésre in
gerlő, színtelen, mozgékony folyadék. A zsiradé
kok égésekor, faggyúgyertya, olajos mécses elol
tásakor érezhető kellemetlen szag a keletkező
A.-tól ered.
Akrolithon (A. xoanon — kövégtagú szobor),
így nevezték a görögök azokat a szobrokat, me
lyeknek csak a feje, a karjai s a lábai voltak már
ványból, míg a többi részük az aranyozott vagy
festett ruhával együtt fából készült. Ezt a techni
kát a nagynevű művészek is alkalmazták. Forrá
saink szerint Phidias, Leochares és Damophon is
dolgoztak akrolith szobrokat. Emlékeink között is
találkozunk akrolith szobrok nyomaival. A pom
peji Isis-templomban és a bassaei Apolló-templom
ban kerültek elő akrolith-szobrok maradványai.
Akromatikus lencse, 1. Akromatizmus.
Akromatizmus (gör. színtelenség), a jó optikai
készülékek (távcső, mikroszkóp) ama tulajdon
sága, hogy színes szegély nélkül való képeket
adnak. Fizikai értelemben az A. a fény törése
színszórás nélkül. Pl. egyetlen üvegprizma a ráeső
fénynyalábot megtöri (irányából eltéríti) és szí
neire bontja (1. Színszórás). Több prizmából azon
ban lehetséges olyan akromatikus prizmakombi
nációt összeállítani, amely a fényt megtöri, de
színeire nem bontja, mert minden színt egyformán
tör meg. Pl. egy 60°-os koronaüveg és egy 35°-os,
töröélével ellentetten melléje helyezett flintüvegpizma (1. ábra) ilyen kombinációt ad. Az előbbi
u. i. a ráeső fénynyalábot kb. 40°-kal téríti el s a
vörös és ibolya sugarakat vagy 2°-ra szórja szét.
A 35°-os flint-prizma színszórása ugyancsak 2°, de
a sugarakat csak kb. 28°-kal téríti el. Ennélfogva a
kettő együttvéve olyan prizmát ad, amely a fényt
40—28 = 12°-kal eltéríti, de színeire nem bontja.
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Hasonlóképen áll a dolog a lencsékkel. Egyetlen a turhamirigyet távolítják el. Más módon a beteg
gyűjtőlencse az egy pontból kiinduló sugarakat ség teljesen megközelíthetetlen.
Akromion (gör.) a. m. vállcsúcs; Galenus óta
nem egyesíti ismét egy pontban, hanem az ibolya
a lapockacsont tövisének külső végrészét nevezik
színű sugarakat a lencséhez közelebb, a vörö
így. L. Végtagok.
Akromonogramm (gör.), oly versezet, mely
'SO\\ FLiivtiiwg
nek minden sora vagy szaka a megelőző sor v.
szak végbetüjével kezdődik. Ha a versszakok ele
jén a megelőző versszakok utolsó szótagja ismét
lődik, a versnek akromonosyllabikon a neve.
Akronioaosrllabikon,
1. Akromono
gramm.
Akron, az északamerikai Ohio állam Summit
county-jának fővárosa 41 km.-re Cleveland-tói
D.-re,az Erié D.-i partján, (tooo) 42,728 lak.,virágzó
1. ábra. Akromatikas prizma.
gépiparral, malmokkal, kaucsuk- és gyapjúiparral;
távolabb fekvő pontban. (Kromatikus aberráció, közelében szénbányával.
A k r o n e u r o s i s (gör.), a végtagok ideges za
eltérés.) Azonban erősebben gyűjtő koronaüveg és
gyengébben szóró flintüveglencséből megint elő vara ; rendesen a végtagok hegyein az érmozgató
állíthatni akromatikus gyűjtőlencsét, amely min- idegek labilitásában nyilvánul meg.
Akroniktikus görög névvel jelölték a régiek
denafehér fénybenlévő színes sugarat egy pontban
egyesit. Az AB koronaüveglencse (2. ábra) a F valamely állócsillagnak napnyugtakor bekövet
kező keltét v. nyugtát. Ennek a fontossága szembe
ötlik, ha meggondoljuk a régiek naptárának fo
gyatékos voltát, melynél ugyanaz a terminus nem
iigyanegy évszakba esett. így pl. bizonyos mezei
munkák Egyiptomban Szirius v. más fényes csil
lag A. keltéhez v. nyugtához voltak kötve.
A k r o p a r a e s t h e s i a (gör.), a végtagokon, fő
leg a karok végén jelentkező kóros órzési zavar,
2. ábra. Akromatikus lencse.
fonák érzés. Oka ismeretlen ; néha kezdődő csúcs
pontból kiinduló fénysugarak közül a vöröseket hurutnak első tünete.
v-ben, az ibolyákat i-ben egyesítené, a CD flintAkropolisz (gör. «fellegvár»). A görög városok
üveglencse hozzátevése után valamennyi sugár magas, természetes erődöt képező szikláján épült
F-ben egyesül, tehát színtelen képet ad. Megjegy fellegvárát (felsővárost) hivják rendszerint A.-nak.
zendő, hogy közönséges korona- és flintüveggel Az A.-ban voltak a fontosabb középületek, temp
csak két szín egyesítését lehet elérni, a még fen- lomok stb. Mesterséges védöművekkel, bástyák
maradó szekunder-spektrum kiküszöbölése csak kal volt megerősítve, úgy hogy veszély idején
Schott és Abbe-nek sikerült (1883) különleges a lakosoknak végső menedékhelyül szolgálhatott.
üvegfajták előállításával. Az így tökéletesített A legnevezetesebb A.-ok voltak: az athéni (melyre
lencserendszert apokromatikusnak nevezzük.
az A. név a történelemben leginkább alkalmaztaAkromegália (gör.), az a ritka betegség, mi tik, úgy hogy magában alkalmazva A. rendesen
dőn a test végső részei tetemesen megnagyobbod Athénnek, a görög művészet legszebb alko
nak, részint megnyúlnak, részint megvastagod tásaival diszitett fellegvárát jelenti), a thébai (Kadnak, otrombák, idétlenek lesznek; legfeltűnőbb a meia), a korintusi (Akrokorinthos), a messenei
kezek s lábak, az orr s az áll megnagyobbodása. (Ithomé), az argosi (Larissa), a pergamoni és
A változást főleg a csontok izületi végeinek meg- mások.
A l t r o p o s t l i i t i s (gör.), a férfi ivarszervét fedő
vastagodása okozza, a csontdudorok, taréjok is
megvastagodnak, de a lágyrészek is nagyobbodnak bőr (előbőr, fityma) gyuladása, 1. Balanitis és
s elkérgesednek. Gyakran együtt jár a gerincosz Balanoposthitis.
lop elgörbülésével is. Néha a zsigerek is megna
Akrospóra, 1. Pálcás-spóra.
gyobbodnak (splanchnomegália). A nemi szervek
Akrosztichon (gör.), oly költemény, melyben a
többnyire sorvadnak, a petefészkek, herék meg versszakok (esetleg a sorok) kezdőbetűi összeol
kisebbednek, a fanszőrzet kihull, nőknél a havibaj vasva egy nevet v. valami mondást adnak.
elmarad stb. A baj a fiatal korban kezdődik, fér
Akrosztolion (gör.), az ókori görög hajók ké
fiakon és nőkön egyaránt jelentkezik. A bántalom pekkel díszített orra.
oka ismeretlen. Sokan a turhamirigy (hipofizisz)
Akrotéria (görög). A görögöknél tágabb érte
megbetegedésével hozzák oki összefüggésbe, mert lemben valamely tárgy szembeötlő, legszélsőbb v.
az A.-nál gyakran daganatosán megnagyobbodott, legmagasabb részeit jelentette, mint pl. a hajók
miután azonban ez nem állandó, nem lehet ez a orrának dlszítménye, a győzelem istenasszonya
bántalom egyedüli oka. A nemi mirigyek s a pajzs szárnyainak vége stb. Szűkebb értelemben az épü
mirigy hiányos működése is lehet valamelyes leteken az oromzatok sarkaira és csúcsára helye
összefüggésben a betegséggel, de hogy ez volna zett díszítményt értik alatta. Az A. vagy szim
az oka a bajnak, azt határozottan állítani nem bolikus dísz volt, mint pl. lant Apolló templomá
lehet. Bizonyos esetekben a gerincvelőn is észlel nál, griffmadár Athene templománál, vagy a nö
tek kóros eltéréseket. Az A. gyógyítására újabban vényvilágból kölcsönzött ornamentáció, a legyező
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pálma leveléből képezett palmetta. A lapos görög
oromzatoknál a csúcson alkalmazott A. kicsiny volt
és a sarkot díszítő A.-k nagyok voltak. Viszont a ma
gasabb római oromzatoknál a csúcs-A. volt nagy és
a sarok-A.-k voltak kicsinyek. Az A.-k márvány-

1. ábra.

Akrotéria.

2. ábra.

ból, vagy még gyakrabban terrakottából készültek;
ez utóbbi esetben néha színezve. Az antik szarko
fágok teteje sokszor szintén A.-kkal van díszítve.
A rajzok közül az 1. ábra csúes-A.-t, a 2. ábra
sarok-A.-t ábrázol.
Akrotizmus (gör.), a legmagasabb utón való tö
rekvés a megismerésben: a dolgok végső okainak
kutatása.
Akróz, 1. Gyümölcscukor.
Aksamitek Zakariás, nyomdász. 1647. kezdte
meg szereplését Pozsonyban. Ő nyomtatta Po
zsonyban Kempis Tamásnak a (Pázmány Péter
féle) «Christus követéséről Négy kőnyvei» című
1648-ban megjelent, 485 lapra terjedő nagyobb
müvét is. Az 1650. Pozsonyban nyomatott Páz
mány Péter-féle «Imádságos könyv» clmü nyom
tatvány már nem A. neve alatt jelent meg, mert
ez évben már a nyomda a jezsuiták kollégiumá
nak tulajdonába ment át; 1651-ben pedig — hihe
tőleg tűzvész következtében — az egész nyomda
elpusztult.
Akser, város, 1. Aksiari.
Aksiari, város a kisázsiai koniai szandzsákban,
a skutari-koniai vasút mentén, Koniától ENy.-ra,
a Szultan-dagh hegy tövén, sok hegyi patak öntözte
termékeny vidéken. 1500 háza és sok szép kertje
van,80001. Szőnyegszövészete és kereskedelme je
lentékeny. Neve fehérvárost jelent. Ezt a nevét a
kertjeiben termelt sok fehér rózsától kapta. A vá
ros a régi Philomelion helyén épült, ahol I. Fri
gyes császár 1890 máj. 7-én megverte a szeldzsukokat. Itt van a sírja Nazr-ed-din hodzsának, a
neves török humoristának. Itt halt meg 1403.
Bajazid szultán mint fogoly Timur táborában.
Akszájkaja Sztanica, orosz mezőváros a doni
kozákok területén, a novocserkaszki kerületben,
az Akszájnak a Donba való torkolatánál, (1897)
77001ak. Van hajósiskolája, kikötője, több gyertya
gyára. Kereskedést űznek hallal, gabonával, fával
és vassal.
Akszákov, 1. Szergej Timofejevks, orosz író,
született Ufában 1791 szeptember 20. (ó-naptár),
meghalt Moszkvában 1859 május 30-án Isko
láit Kazánban végezte s 1807-ben, mieló'tt az
egyetemet végig járta volna, Pótervárra ment,
hol a kodifikáló bizottságnál mint fordító műkö
dött. 1811-ben haza ment az orenburgi kormány
zóságban volt birtokára, de 1826-ban már Moszk
vába költözött, ahol egy kis ideig cenzor volt,
azután pedig kizárólag az irodalomra adta ma
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gát. Szeretetreméltó egyénisége visszatükröződik
műveiben is. Legnevezetesebb munkája Szemejnája krónika i voszpominanij a (Családi krónika és
visszaemlékezések). Mestermüve ez az orosz csa
ládi élet festésének. A népéletnek derűs tükre
többi munkája is. Összegyűjtött munkái 1887-ben
6 kötetben jelentek meg Pétervárott.
2. A., Konstantin Szergejevks, az előbbinek
fla, ismert orosz író, szülétott 1817 április 20.
(ó-naptár) az orenburgi kormányzóság Akszakovka falujában, meghalt Zante szigetén 1861
december 7-én. 1847-ben, Lomonoszov az orosz
nyelvben és irodalomban című értekezésével el
nyerte az egyetemen a «magister» címet; már
1846 óta szorgalmas dolgozótársa volt az orosz
szlavofll irányú lapoknak és egyik tevékeny fő
embere a szlavofllok pártjának. A szlávok állító
lagos kulturmisszióját, mely szerinte hivatva van
a «rothadó nyugati kulturá»-t elsöpörni és felfris
síteni, következő művei tüntetik fel leginkább:
«Drevníj byt szlavjan voobscse i russzkih v oszobennosztji» (A szlávok régi élete általában, és
az oroszoké különösen, Moszkva 1852). Költemé
nyei, amelyek az orosz sajtóviszonyok miatt csak
újabban jelenhettek meg, mély gondolkozásra
vallanak, de igazi költészetet nem árulnak el.
Színművei szintén nem birnak maradandó becs
csel. Műveit újabban összegyűjtötték és öt kötet
ben kiadták.
3. A.,Iván Szergejevks, az előbbinek öccse, szin
tén író és pánszláv agitátor, szül. 1823 szopt. 26..
(ó-naptár) megh. Moszkvában 1886. A jogi egyete
met Pétervárott végezte, aztán az igazságügyi
minisztérium moszkvai szenátusában kapott alkal
mazást, 1852. azonban ott hagyta az állami szolgá
latot ós visszavonult a magánéletbe. A következő
évben az orosz földrajzi társaság megbízásából
Kis-Oroszországba utazott, az ottani kereskedelmi
viszonyokat, nevezetesen a falusi vásárokat tanul
mányozni. E tanulmányozás eredményeként írta
«Vizsgálódások az ukraini vásárok kereskedel
mére vonatkozólag» című művét, melyért a föld
rajzi társaság a Konstantin-féle nagy-éremmel ju
talmazta. 1860-ban beutazta a szláv földeket s a,
következő évben «Djenj» címú pánszláv lapot indí
tott, melyet azonban 1865. betiltottak. Ettől kezdve
különféle moszkvai lapokba írt, míg végre egy
moszkvai magánbank igazgatójává lett s ez állásá
ban holtáig megmaradt. 1880. «Ruszj» cím alatt
újabb szlavofll közlönyt indított.
Ak-szeráj, kis város a kisázsiai Konia vilajet
ben, a Tuz-gol D.-i végében, 2500 lak., salétromkereskedéssel.
Akszu, város az A. folyó mellett Kinai-Turkesztánban (41° 7' é. szól. és 80—81° k. h.
Greenwich-től) 1005 m. magasban. Mondják, hogy
a körülfalazott városban 50,000 ember, 6 karavánszeráj és 5 medressze van. A. Ny.-i Kina keres
kedelmének központja, mert itt találkoznak a
kinai, oroszországi, kelet- és nyugat-turkesztáni,.
kásmiri, ladakhi és indiai karavánutak, miért hadá
szatilag is fontos hely. A lakosság bőr- és fémtár
gyakat meg pamutszövetet készít. A. 1884 óta a
négy keleti város tautájának (kormányzójának)
székhelye. 1767. Jakub kbán Kasgártól elfoglalta,
de a kínaiak 1877. ismét visszahódították.

TENGERI A N E M O N Á K
CAKTINIÁK).

Akszum

—

253

Akszum, 1. Axum.
Akt, mezítelen élő ember, akit a festő vagy
szobrász azért állit be a műhelyébe, hogy leraj
zolja, lefesse vagy mintázza. A.-nak hívják az
így keletkezett festményt, rajzot vagy mintázást
is. Az A. művészi utánzásának célja az emberi
test formáinak megismerése, azért az A.-rajzolás
fontos és több évig tartó tárgya a művésznöven
dékek oktatásának.
Akta (latin), a hatóságokhoz érkező beadvá
nyok, okiratok, a hozott végzések, jegyzőkönyvek
stb. L. még Ada.
Aktaión (lat. Adaeon), Aristaios fia, Kadmos
unokája. Midőn vadászat közben egy alkalommal
megleste a nimfák társaságában fürdő Artemist,
ez őt szarvassá változtatta, mire a saját 50 kutyája
széttépte. A mitosz, mely valószínűleg a kániku
lában (kutyanapokban) elperzselődő természet
jelképezése, kedvelt tárgya volt az ókori képzőmű
vészetnek. Beociában A.-hoz a nap égető melege
ellen való védelemért imádkoztak. Alakját gyak
ran találjuk a képzőművészet emlékei közt. Leg
ismertebb a British Museumban levő márvány
szobor.
Akté, 1. Chalkidiké félsziget délkeleti ága az
Athosz heggyel; — 2. Argolisz félsziget ión neve.
Aktin, 1. Áktinitás.
Aktiniák, tengeri rózsák vagy tengeri kökör
csinek (Actiniaria, Malacodermata, 1. a mellé
kelt képet), a virágállatok (1. o.) osztályába tar
tozó hatsugaras virágállatok (Zoantharia vagy
Hexacorallia) rendjének egyik alrendje. Nagyon
élénk színezetű, rendesen egyenként élő, váznél
küli tömlős állatok, melyek az apály határától a
legnagyobb mélységig valamennyi tengerben ho
nosak, de leginkább a mérsékelt égöv alatt élnek;
ritkán úsznak szabadon, inkább lábkorongjukkal
kövekhez, csigahéjakhoz stb. tapadva fordul
nak elő; néhány faja (pl. Cerianthus) testé
nek hátsó végével a homokba fúrja magát s a
körülötte levő tárgyakból váladéka segítségével
lakóhüvelyt épít; sövéuylemezeik és karjaik
száma hat, vagy a hat többszöröse; karjaik töm
lősek, nem tollasok. Nevüket élénk színezetüktől
és virágszirmokra emlékeztető nagyszámú (oly
kor 600-nál több) tapogatójuktól kapták. Táplálé
kukat, mely kisebb halakból, rákokból, kagylók
ból kerül ki, karjaik segítségével fogják meg;
zsákmányuk megszerzésénél segítségükre vannak
csalánszerveik, melyek mérges váladékot (thalassin és kongestin) termelnek. A csalánszerveik
biztosította védelem céljából a rákok nagyon
keresik az A. társaságát. A remeterákok nagy
része csak az Adamsia nevű A.-kal megrakott
csigahéjakban tud megélni. Az A. petékkel sza
porodnak; lárváik ázalékállatkaa'akúak (Flanula), a lárvakort azonban rendesen nem szabadon a
tengerben élve, hanem anyjuk testén belül élik át.
Az ismert fajok száma 400 körül van ; fosszilis fa
jaik, testük lágysága ós váznélkülisége miatt, nem
ismeretesek. Közönségesebb fajaikat a mellékelt
színes táblán mutatjuk be.
A táblán ábrázolt fajok jegyzéke: 1. és 2. Lóaktinia (Actinia equina L.); 3., 5. és 14. Eloadis
Maselli Andr.; 4. Csíkos aktinia (Ragadis pulchra
Andr.); 6., 6a. ós 8. Színjátszó aktinia (Cerian
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thus membranaceus Haine); 7. és 19. Carus ten
geri rózsája (Adinia CariD. Ch.); 9. Szomölcsös
aktinia (Clalactis Costae Panc); 10. Sárgasávos
aktinia (Condyladis aurantiaca Andr.); 11., 12.,
16. és 17. Nap-kökörcsin (Heliactis bellis Andr.);
13. Köpenyeges aktinia (Adamsia palliata Porb.);
15. [Korall (Asteroides calycularis M. Edw.)];
18. Anemonia sulcata M. Edw.; 20. Aiptázia
(Aiptasia mutdbilis Andr.); 21. Bunodes sp.; 22.
[Csöves féreg.]
Aktinia-öböl, a Tajmír félsziget DNy.-i oldalán,
a Tajmir-szigettel szemben fekvő öböl. Nordenskjöld fodezte fel 1878.
Áktinitás alatt értjük a fény kémiai hatásos
ságát. A spektrum látható színein kívül kiválóan
aktinok az ultraibolyasugarak. Kevéssé aktin a
vörös. Egyes színek A.-a különböző vegyületek
irányában különböző.
Aktinium, radioaktív elem, melyet J)ébierne
választott le tóriummal együtt a szurokórcböl.
Aktinizmus a. m. áktinitás (1. o).
Aktinoelektricitás, 1. Ásvány.
Aktinográf, Pouillet által szerkesztett műszer
a napfény tartamának meghatározására. Újab
ban e célra a Campbell-Stokes-féle sunshine recorder-t használják, melynél egy üveggömb lencse
módjára működik s míg a nap süt, időbeosztással
ellátott papírszalagot éget. A. különben a napfény
vegyi hatásának mérésére szolgáló műszert is
jelent. L. Napfénytartammérő.
Aktinolit (sugárkő, ásv.), az amflbol csoportba
tartozó egyhajlású rendszerű szilikát,
Ca(Mg,Pe)3(Si03)4;
előfordul egyes vékony, sötétzöldszínü hosszú
oszlopokban steatit- v. kloritpalában, pl. Zillerthalban (Tirol) v. mint számos tűalakú kristály
sugaras halmaza. Hazánk számos helyén, pl. Réz
bányán, Dognácskán.
Aktinométer (a. m. sugárzásmérő), a Nap su
gárzásának meghatározására szolgáló műszer. A
cél: megtudni, hány hőegysóg jut bizonyos idő
alatt a Nap energiájából a föld területegységére.
Violles és Chwolson A.-je különböző elvek szerint
készült. Legtökéletesebb ilyfajta műszer Angström
pirheliométerje (1. o.). A.-nek nevezik még a fe
kete gömbű hőmérőt, melyet nagyobb légüres
üvegburok (vákuum) vesz körül. Ez tulajdonkép
pen maximum-hőmérő, mely szabadon felállítva,
naponkint megadja a sugárzásból eredő legmaga
sabb hőfokot. Van ilyen regisztráló A. is.
Aktinometria, a fény kémiai hatásosságának
mérésével foglalkozó tudomány, ellentétben & foto
metriával, mely a fény optikai hatását méri.
Aktinomikózis (gör.), sugárgomba-betegség.
Málnaalakú, a középpontból sugárszerüleg kiágazó
bunkókból, közepében összefonódott fonalakból
és spórákból álló gombafaj (Adinomyces bovis)
által okozott fertőző betegség, melyet emberen
Langenbeck (1860), állatokon Rivolta észlelt elő
ször. Élősködő természetüket először Bollinger
bizonyította be. Embernél főleg a szájat ós a ga
ratot támadja meg, tályogokat képez, melyekben
nagy mennyiségekben találhatók gombostűfejnyi,
sárgás, kemény szemek. Ezek a gombatelepek.
Ujabban mesterséges talajokon, pl. agar-agar kekeveréken (1. Baktériumok) is sikerült őket te-
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nyészteni. A fertőzést az árpakalászok tokiászai
közvetítik akképen, hogy a szövetekbe fúródva
beléjök ojtják a tokiászok légcsatornáiban élős
ködő gombát. Az állatok közül a szarvasmarhán
észlelhető leggyakrabban a betegség. Legtöbb
esetben a felső és az alsó állkapocs, valamint a
nyelv a bántalom szókhelyei; az állcsontok en
nek következtében tetemesen megduzzadnak, a
nyelv pedig a benne fejlődő borsónyi, sőt egész
diónyi daganatok miatt igen tömötté válik
(= deszkanyelv); hasonló daganatok fejlődhetnek
a garatban, a gégében, a fiiltőmirigyben és a tőgyben. A daganatok az aktinomices körül fejlődő
kötőszövet által képződnek, mely az állatokban
sokkal tömegesebben fejlődik, mint az emberben.
Áttétel útján fejlődő tüdő-A. miliáris gümőkórhoz
lehet hasonló. Lónál és sertésnél szintén előfor
dul, bár jóval ritkábban a betegség. Kezdeti sza
kaiban jodkalium belső adagolásával sokszor si
kerrel orvosolható, kisebb daganatok pedig leg
célszerűbben operálással távolíthatók el. Védeke
zésül ajánlatos az olyan szalmát, mely nedves
talajon termett, etetés előtt fülleszteni. A sertések
izmaiban némelykor található Áktinomyces musculorum suis, melyet Duncker irt le először s a
mely az izomrostokban élősködik, majd elmesze
sedik és az izomanyag darabos szétesésére vezet,
az aktinomíces-hez csak hasonló, de vele nem azo
nos gomba. V. ö.: Hlich, Beitrag zur Klinik d.
Aktinomykose (Bécs 1892).
Aktinomorf (növ.), vagyis sugarasan részará
nyos a virág, ha több középsíkkal osztható két
szimmetrikus részre. L. Virág.
Aktinoterápia (gör.), sugarakkal való gyógy
kezelés ; idetartozik az egyszerű napkurázás,
finsenezés, Röntgen-terápia, rádium-terápia, stb.
(1. o.).
Aktinozoa (áuat), 1. ActinozoaAktion, 1. Actium.
Aktisztonidák. A monoflziták egyik felekezeté
nek, az aftartodokétáknak (1. o.) egy ága. Azt tar
tották, hogy Krisztus teste nemcsak romlatlan,
hanem teremtetlen is.
Aktiv (lat.), a passzívval ellentétben: cselekvő,
működő, ható; háborúban: támadó, tehát A. véde
lem, ellentótben a passzív védelemmel, mely az
ellenfél támadásainak visszaverésére szorítkozik.
Aktiv állomány a hadseregnek ez idő szerint a
zászló alatt levő állománya. Aktiválás a katonaság
nál a tartalékos állományból az aktiv állományba
való átmenetet jelenti. Aktit/ kereskedelme van
annak a nemzetnek, amely a be- és kivitelt főképen
saját tőkéjével ós munkaerejével űzi; passzív a
kereskedés, ha a terményeket idegenek viszik
ki s a szükségleteket idegen árúkban, külföldről
hozatják be.AJctivaés passzivaavagyon és teher.
Aktivitás, tevékenység, működés, élet.
Aktivá (cselekvő vagyon), könyvelési szempont
ból mindazon dolgok összesége, amely felett a
tulajdonos szabadon rendelkezik tekintet nélkül
arra, hogy időszerüleg birtokában vannak-e vagy
sem. Az A.-kkal szemben állanak a Passzívák,
azaz az adósságok (1. o.). A kettő különbözete a
tiszta vagyon v. a vagyonhiány, aszerint, amint
az A.-k v. a passzívák képviselnek nagyobb érté
ket. A vagyonhiány esete a tönk (1. o.).
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Aktiv bankügyletek, a bankok oly ügyletei,
amelyekből a bankra nézve követelés ered ; ilye
nek pl. a váltóleszámitás, a lombard-üzlet, a jel
zálogos hitelüzlet stb. L. Bankok.
Aktiv és passzív választói jog, 1. Választóijog.
Aktivitás, 1. Aktiv.
Aktiv kereskedelem, 1. Aktiv.
Aktívum, az ige cselekvő alakja.
Aktol (actol) néven árúsitjáka tejsavas ezüstöt,
mint gyógyszert. Képlete CHs.CHOH.COOAgJijO.
Gyógyszerül mint fertőtlenítő és összehúzószer
használatos.
Aktor (lat. actor), a római jog szerint polgári
perben a felperest, vagy ennek helyettesítőjét,
ügyvivőjét, az örökség gondozóját, bűnvádi eljá
rásnál pedig a vádlót jelenti. Rómában azt a rab
szolgát (vidéken a szabad embert is), aki urának
háztartását, gazdaságát vezette, A. summarumnak (számtartó) nevezték, sőt Justinianus magán
vagyonának képviselőjót is A.-nak nevezte. A
középkorban A. ecclesiae-nék nevezték az egyház
és a templom vagyonának a kezelőjét. A. a szinész
latin neve, franc, acteur.
Aktorion a. m. Aktor-utód; így hittak Aktornak
a két figy érmekét, Burytost és Kteatost, kik össze
voltak nőve akként, hogy csak egy testök, de két
fejők, négy karjuk és négy lábuk volt. így kép
zelte a későbbi monda, míg Homeros ikertestvérek
nek mondja őket, akik egymással nincsenek egybe
nőve. Augeias királynak szövetségesei a pylosiakkal való háborújában. Anyjuk Molinó ; a régiek
azért molionoknak is hívtak őket.
Aktuális (lat.) a. m. meglevő, tényleges; aktua
litás, valóság, jelen működés, időszerűség.
Aktualizmus, a jelenleg uralkodó elmélet a
geológiában, amellyel amultban történt geológiai
folyamatokat magyarázzák a régebbi katáklizmaelmólettel szemben. Az A. alaptétele, mely Lyell
Charles nevéhez fűződik, az, hogy a Föld régibb
korszakaiban is ugyanazok a dinamikai és petrogenetikai erők működtek, mint a jelenben; leg
följebb, a más körülményeknek megfelelően, az
erőnyilvánulások mértéke lehetett néha nagyobb.
A kataklizma-elmólet szerint — melynek egyik
főképviselője Cuvier volt — a jelenleg is ható
erők egymagukban elégtelenek voltak, hanem is
meretlen erőtől származó egyes katasztrófaszerü
eseményeket tételeztek fel, amelyek a Föld felü
letét hirtelen átalakították, a Földön levő életet
elpusztították, hogy az egy új teremtésnek adjon
helyet.
Aktuárius (lat., ném. Gerichtsschreiber, franc,
greffier, ang. clerk), bírósági hivatalnok, aki a
bíróság előtt folyó tárgyalásokról hiteles okirato
kat, jegyzőkönyveket készít, de akit ezenfelül a
bírósági ügyiratok gyűjtése s megőrzése, némely
törvények szerint hiteles kiadmányok ós másola
tok kiállítása, birói határozatok jogerejének iga
zolása, periratok átvétele, tanuk és szakértők idé
zése, keresetek és panaszok felvétele, végrehajt
ható kiadmányok kiállítása, váltóóvások felvétele,
telekkönyvek vezetése stb. megillet. A magyar
igazságügyi szervezet szerintaz A.tennivalóimegoszolnak maguk az itélőbirák, a bírósági jegyzők
és a hivatalnokok, közjegyzők és a bírósági végre
hajtók között.
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Aktus (lat.), 1. minden bírósági cselekmény, de
bíróságon kívüli cselekmény is, melynek jogi ha
tása van, p. o. a házasság, örökbefogadás, szerző
déskötés. Ha az ily cselekmény jogi érvénye bizo
nyos ünnepies alakszerűséghez van kötve, ünnepies A.-ról szólunk. Mint szolgalom (servitus A.)
a marhacsapás szolgalmát jelenti, mely a szolgalraas telken keresztül marhahajtásra s kocsizásra
ad jogot. — 2. Dramaturgiai értelemben 1. Fel
vonás.
Akua, még kevéssé kikutatott indiánus nép
törzs keleti Közép-Braziliában. Színük világos
barna, termetük magas. A brazíliaiak két A. tör
zset különböztetnek meg, chavantes és cherentes
néven.
Akuchi-balzsam (acouchi-b.), 1. Icica.
Akum. Kereszténnyé lett hunn eredetű kelet
római hadvezér, ki 535. legyőzte az Al-Dunán
Moesiába rontó bolgárokat.
Akuméter, többfajta készülék tartozik ide, ame
lyekkel a hallás élességét határozzák meg, illetve
mérik meg, ama távolság alapján, amelyből a
hang hallható. Egyes készülékeknél adott alap
hangra hangolt fémrúd (Politzer), másoknál fém
lemezre, hangvillára, csengőre lemért súlyos ütő
esik meghatározott magasságból, és igy a hang
forrás egyenlő erejű és színezetű hangot ad.
Akunian-Frapan, Use, német írónő, 1. Levien.
Akupunktúra, 1. Acupunctura.
Akureyri, Akreyri (dán: Ofjord), Izland máso
dik városa a sziget északi részén 65° 40' é. sz.
alatt, 600 lakossal.
Akusztika, 1. Hangtan.
Akusztikai alakok v. Chladni-féle alakok. Ha
fém, üveg stb. lemezre homokot hintünk s a le
mezt vonóval hangzásba hozzuk, a homokszemek
mozgásba jönnek s végül bizonyos vonalak men
tén gyűlnek össze. Ezek az A., amik nem mások,
mint a lemez csomóvonalai, amelyek mentén a
lemez nyugalomban van. Ugyanazon lemezen a
megerősítés és a vonóval meghúzott hely változ
tatásával igen különböző A. állíthatók elő.
Akusztikai felhő. A felhők is képesek a han
got visszaverni. Felhőtlen ég mellett az ágyú el
sütése a szabadban röviden ós élesen hangzik,
felhők jelenléte azonban távoli dörgéshez hasonló
visszhangot idéz elő. Tyndall fölfedezése szerint
a levegő átlátszósága fény és hang számára egé
szen ellentétes tényezőktől függ; éppen akkor,
midőn a levegő vízgőzzel erősen telitett és ennél
fogva igen átlátszó, képez a hangra nézve A.-t,
mely a hanghullámokra épp oly áthatatlan, mint
a közönséges felhő a fénysugárra. Innen a mon
dás : A. azonos az optikailag derült éggel és meg
fordítva.
Akusztikai mozgásjelenségek. Hangzásba ho
zott hangvilla a közelében felfüggesztett rezoná
tort vonzani, illetve taszítani igyekszik aszerint,
amint össze vannak vagy nincsenek összehan
golva. Dvofak, zágrábi tanár a radiométer-hez
(l.o.) hasonló hangradiométert szerkesztett, amely
egy hangvilla rezonáló szekrénye előtt forgásba
jön. Más, az A.-hoz tartozó tünemények, hogy
finom selyem- vagy kvarc-szálra függesztett
könnyű korong a ráeső hang irányára merőlege
sen igyekszik elhelyezkedni; hogy a hang egy

Ala.

testre, amelyen visszaverődik, nyomást gyakorol,
tehát taszítani igyekszik. Ezt a két utóbbi jelen
séget a hang erősségének (absolut) mérésére isfelhasználták.
Akusztikus, helyesebben :jó akusztikájú egy
helyiség, ha benne a beszéd, ének stb. mindenütt
jól és tisztán hallható. A jó akusztikának feltétele,
hogy szabályosan visszaverődött hang (visszhang)
ne jöjjön létre s a hangforrásból közvetlenül a
hallgató fülébe jutó hangot a szabálytalanul
(diffúz) visszaverődött hanghullámok csak erősít
sék, de tartamát észrevehetően ne hosszabbít
sák meg. S. Exner a termek akusztikájának vizs
gálatára való készüléket (akusztométeri) szer
kesztett.
Akusztikus radiométer, 1. Akusztikai moz
gásjelenségek.
Akusztikus telegráf, 1. Harmonikus telegráfAkusztométer, 1. Akusztikus.
Akut betegségek, rövid ideig tartó bántalmak,
melyek néhány nap, vagy hét alatt érnek véget.
Ilyen a legtöbb lázas betegség. Ellentéte a kró
nikus, megrögzött, tehát hosszabb ideig, hónapokig,
évekig elhúzódó betegség. A kettő között van a
szúbakut, kissé elhúzódó lefolyás. E beosztások
nak azonban nincs szabatos határuk. Míg egyes
bántalmak csak mint akutak, vagy csak mint
krónikusak szerepelnek, addig más egyéneknél
ugyanezek a bántalmak majd rövidebb, majd
hosszabb ideig tartanak, így pl. a tüdővész általá
ban megrögzött bántalom, mégis egyes esetekben
mint akut vagy szúbakut baj folyik le; a tüdögyuladás meg rendesen gyors menetű baj, de
mégis megtörténik néha, hogy megrögzötté válik.
A kutya ugat, a karaván halad, magyar
szállóigévé lett török közmondás, melyet Pulszky
Ferenc mondott a Magy. Tud. Akadémia 1888 dec.
17-iki ülésén.
A k r . , gyakorta használt versenysport-rövidí
tés, ehelyett akadályverseny.
Akvarell, 1. Vízfestés.
Akvárium, 1. Aquarium.
Akvizíció, 1. Acquisitio.
Akvizitőr, 1. Acquisiteur.
Akyab, 1. Akiáb.
Akyrologia (gör.) a. m. átvitt értelmű kifejezés,
képlet.
AJ., az alumínium kémiai jele.
Al (igy i s : el), az arab nyelv névelője.
Al, festőanyag, 1. Marinda.
Ala, 1. e latin szó jelölte a római köztársaság
korában, mikor az itáliai népek még nem kapták
meg a római polgárjogot, a konzuli két légióhoz
tartozó itáliai szövetséges csapatokat. Egy ily
A.-ban volt 10,000 gyalogos és 1800 lovas, s a
névnek megfelelőleg a római sereg szárnyát al
kotta. — 2. Később e szó jelölte a gyalogsággal
szemben a lovasságot, egy légióban 300 lovast,
a császárság korában 500—1000 lovast. — 3. A
római ház nagy átriumának fülkéje jobbról ós
balról, nagy függönyökkel betakarva; itt voltak
elhelyezve szekrényekben (armariumokban) az
ősök viaszképmásai (imagines).— 4. Növénytani
műszó, különböző jelentéssel, a) A levelek lefutá
sából eredő hártya- v. levélnemü szegélye a szár
nak vagy a levél nyelének; b) a gyümölcs és mag-
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vak hártyás szállító készüléke, ebben az értelem
ben magyarul szárny pl. a szilfa v. a juharfa ter
mésén, v. a fenyvek magván; c) a virág takaró
részeinek (csésze és párta) saját alakja pl. a Polygala két nagyobb csészelevele; ezért Diószegi
ezt a füvet csészeszárny-nak (1. o.) nevezte; d) v.
pedig a vitorlás virágnak evezője (1. Vitorlás
virág), sőt e) A. az ág ós levél tövét (hónalj, ágzug) vagy az ágvillát, vagyis azt a szögletet is
jelenti, amelyet az ág a szárral v. ág az ággal
együtt alkot (1. Ág).
Ala., Alabama állam (1. o.) rövidítése.
Ala, török helynevekben a. m. tarka.
Ala, város az osztrák trienti kerületben, DélTirolban, 172 m. magasban az Btsch m. és a Déli
vasút Kufstein—Ala vonalán a Ronchi völgy tor
kában, (1900) 4933 olasz lakossal; élénk selyem
ipar ; határvámhivatal.
á la b a i s s e (francia), 1. Baisse.
a la B a l z a c (francia), 1. Balzac Honoré.
Alabama (röv. Ala.), 1. az amerikai EgyesültÁllamok egyike Misszisszippi, Tennessee, Geor
gia, Florida és a Mexikói-öböl közt 131,310 km 3
területtel, (1908) 2.080,937 lak., akik közt 827,307
színes bőrű. BK.-i részét az Appalache-hegység
D.-i részének ágai (Choccolocco-, Lookout-, Eacoun-,Red-mountains) takarj ák.amelyek vasércek
ben és szónben elég gazdagok és legfölebb 630
m.-nyi magasságot érnek el. Középső része dom
bos ; a Big Warrior-river mentén szenet bányász
nak, de nagyobb része az ú. n. Black-Belt (fekete
öv) gazdag termőföld, alkalmas pamuttermelésre
is. D.-i része sík, ezt részben tűlevelű fákból
(Pinus australis, Pinus cubensis, Pinus taeda) álló
erdők, részben mocsarak takarják; a mocsaras vi
déken magas nádasok (Canebrake) és törpepálmák
nőnek. Folyói nagyobbára ÉD.-i irányt követ
nek ; csakis a Tennessee (1. o.) az, amely A.-t ÉNy .-i
irányban hagyja el; a Mobile, az Bscambia, Choctawhatchee és a Chattahoochee és a többi kisebb
folyó közvetve v. közvetlenül a Mexikói-öbölbe
torkolnak. Az éghajlat mérsékelt és belsejében
szélsőséges. Nyáron a hőmérő gyakran 40°-ra
emelkedik, míg télen némely helyen 27°-ra sülyed.
Ennek következtében É.-on gyakori a havazás.
Az évi esőmennyiség 1250 mm. Földje ós klímájá
nál fogva A. nagyobbára földmívelő állam. Meg
művelt területe 1900-ban 20.685,427 acre volt. Főtermék a kukorica (1908-ban 44.835,000 bushel),
búza (1.092,000 bushel), rozs (4.230,000 bushel),
rizs (63,000 bushel); fontos termékek még a pamut
(1907-ben 3.439,000 acre-on termett 27.094,183
tonna 69.785,579 dollár értékben), cukornád, bur
gonya, széna és dohány (283,500 angol font). Az
állatállomány volt 1908-ban 160,000 ló, 234,000
öszvér, 283,000 tehén, 539,000 egyéb szarvas
marha, 188,000 birka ós 1.251,000 sertés. A bányá
szat főtermékei a szén (1907-ben 18.405,468 dollár
értékben), vasérc (hematit ós magnetit 4.863,129
dollár), nyers vas (30.100,000 dollár), márvány
homokkő ós mészkő (828,847 doll.), agyagárúk
(1.754,409 doll.). Az ipar az újabb időkben erős
fejlőJósnek iudult. 1905-ben 1182 ipartelep állott
fenn 105.382.859 dollár tőkebefektetéssel; ez ipar
telepeken 60.458,368 doll. órtékü nyersanyagot
dolgoztak fel és 109.160,922 doll. értékű iparcik
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ket termeltek. Termelt vas- és acélárúk értéke volt
24.687,360 doll., pamutárúké 16.760,332 doll., faárúké 15.939,814 doll. Egyéb fontosabb iparágak:
vasolvasztók, vasúti kocsik gyártása, olaj és olaj
pogácsa, terpentin és szurok készítése. A. fökikötője: Mobile, amelynek árúforgalmát 1907—8. a
behozatal körül 4.538,698 dollárra és a kivitel kö
rül 27.983,997 dollárra becsülték. A kivitel főcikkei: nyers pamut (évenként több mint 12 mill.
doll. ért.), faáruk (6.800,000), gabona és őrlemé
nyek (2.950,000), olaj, cukor, dohány. A behoza
tal főképen Mexikóból jő és banánával és szezám
mal látja el A.-t. A kereskedelem útjai a hajóz
ható folyók, különösen az A. mintegy 400 ang.
mfdnyire, a vasutak (5801 angol mfd.) ós a vil
lamos vasutak (267 angol mfd.). Az 1900-ban
összeszámlált 1.828,697 lak. közt volt 916,764
férfi és 911,933nó,éspedig 507,378 fehér,409,237
néger, 61 ázsiai ós 88 indus férfi, 493,774 fehér,
418,070 néger és 89 indus nő. Az idegen földön
szülöttek közül 3634 német, 2347 angol, 1792 ír
és 1223 skót. A törvényhozó testület a szenátus
ból 35 taggal és az alsó házból 106 taggal áll; a
törvényhozókat négy évre választják. A. 67 countyra van felosztva. Fővárosa Montgomery. A köz
oktatás adatai: (1907) az elemi iskolákban 397,523
gyermeket 7415 tanító, a középiskolákban 6955
tanulót 342 tanár tanított. A fontosabb fő- és
szakiskolák: az University of A. (48 tenár 471
hallgató), a Spring Hill college (29 tanai' 243 hall
gató), Howard college (10 tanár 205 halig.), Sou
thern University (12 tanár, 176 halig.), St. Bernard college (26 tanár 140 halig.), a Polytechnic
Institute (53 tanár 600 hallgató), a Girl's Industrial School stb. Az állam bevételei kitettek
(1907—8) 4.689,547 doll., kiadásai: 5.149,046, az
adósságai 9.057,000 dollárt.
A. első gyarmatosai franciák voltak. Kezdetben
a spanyol Floridának volt alkotó része. Yberville
francia hajós kísérletet tett arra, hogy innen a
franciák misszisszippi-melléki birtokaival szoro
sabb összeköttetést létesítsen. E célból a mai Mo
bile helyén 1702. erődöt is építettek, Az ó.-ame
rikai szabadságharc után nagyobb része Georgiá
hoz tartozott. 1802. azonban a Chattahoocheetől
Ny.-ra fekvő részt egyesítették Ny .-Floridának a
Perdido ós Misszisszippi közti részével és külön
territóriummá alakították. 1817. két territó
riummá vált szét, amelyek közt a K.-it az A. fo
lyóról nevezték el. 1820. állammá lett. 1861. a
D.-i konföderációhoz csatlakozott. Ennek legyőzetése után r ismét alkotó részévé lett az amerikai
Egyesült-Államoknak. V. ö.: Brewer, A., her
History, Resources stb., (A. 1872.); Fleming, Civil
war and Reconstraetion in A., (New-York ós Lond.
1905);Picfeeíí,HistoryofA.(BirminghamAla,1900).
2. A., folyó az ugyanily nevű amerikai Egye
sült-Államban. A Coosa ós Tallapooso egyesülé
séből ered Montgomery fölött mintegy 10 angol
mfd.-nyire; DNy.-ra folyik, fölveszi a Tombigbeet, nevet cserél és mint Mobile folyó a Mexikói
öbölbe torkol. 600 km.-nyi hosszúságban gőzö
sökkel is járható. A. indus nyelvon a. m.: Itt
pihenjünk.
Alabama-eset, Alabama nevű, Liverpoolban
épült kalózhajóról elnevezett nemzetközi jogi
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eset, amely Nagybritannia és az Egyesült-Álla
mok között az ú. n. secessio-háború (1861—64)
idején merült fel s választott biróság Ítéletével
végződött, amely a brit kormányt 15V2 millió
dollár kártérítésre Ítélte azon az alapon, hogy a
délamerikai államok kalózhajóinak angol kikö
tőkből való felszerelését tűrte. L. Semlegesség.
Alabandin, alabandit (ásv.), vasfekete színű, fé
lig fémes fényű mangánérc (MnS); karca szenynyes zöld; a szabályos rendszerben kristályosodik.
Mangánfénynek (ManganbJende) v. feketeércnek is
mondják. Hazánkban Kapnikon.Nagyágon és Offenbányán,külfóldön pedig Szászországban(Gerlsdorf)
és Alabanda mellett az Uraiban (innen a neve)
találják.
Alabandizmus a. m. ízetlenség, kontárság
művészi dolgokban, egyáltalán ügyetlen kézből
keiiilt fércmunka, olyan, mintha Alabanda ó-itá
liai városból való volna, melynek iparosai és gyá
rosai rossz ízlésükről és hitvány munkájukról vol
tak híresek.
a la b a n d o u l i é r e (franc). Bandouliére-nek,
átalvető-szíjnak nevezték azt a szíjat, melyet az
egyik vállról, az ellenkező oldalon levő csipő felé
átalvetve viseltek, s amelyre kard, szurony v. ka
rabély volt függesztve. Tekercsszerüen összehaj
tott s a két végén szíjjal összefoglalt, tehát ko
szorút képező köpenynek, takarónak stb.-nek ilymódon való viselését is A.-nek (a magyar bakák
pantalléi~-nak) nevezik.
Alabárd (ném. Hellebarde), nemcsak szúrásra,
de vágásra is használható lándzsa; (1. az ábrát)
a 2—2"5 méter
hosszú, vas
pántokkal, v.
sűrűn egymás
mellé bevert
szögek által a
kettévágás el
len biztosított
nyél végén vas
v. acélnyárs
van, mely alul
egyfelül erős,
szóles bárdot:
másfelül vagy
egyenesen ki
álló, v. kampósan lefelé
hajló éket ké
pez. A nyárs
sal szúrtak, a
bárddal ke
resztül vágták
a sisakot vagy
a vértet, s a
kampóval le
Alabárd.
rántották a lo
vast. Már a X. században használtak alabárdot
Spanyolországban. A XIV. sz.-ban a svájci gya
logságnak főfegyvere volt az A. a lovasított ne
messég ellen vívott harcaiban. Csehországban a
husziták is kedvelték e fegyvert. Most már csakis
az udvari fény emelésére szolgáló testőrszázadok,
Magyarországon a koronaőrök vonulnak ki dísz
ben A.-dal.
Révai Nagy Lexikona. T Tíöt.

Alabasztron

Alabástrom (ásv.), igen finom szemű, aprón
kristályos gipsz. A márványhoz hasonlít, de pu
hább, körömmel is megkarcolható, savak pedig
nem bántják, nem ejtenek foltot rajta. Hófehér,
szürkés, sárgás, halványvöröses és kékesszürke
színű. Legbecsesebb a hófehér színű. Néha foltos,
eres, felhőzetes; rendesen áttetsző. Szépsége miatt
mindenféle kisebb-nagyobb műtárgyakat (vázákat
stb.) faragnak belőle. Simításához finoman isza
polt zsirkövet használnak, melytől atlaszos fényt
kap. Kiváló szép minőségben Volterránál Firenze
közelében találják. A toscanai Alabástrom után
legbecsesebb a szicíliai. Hazánkban kis mennyi
ségben sok helyen terem ott, ahol más alakban is
van gipsz; legtöbb Szilágy vármegyében Kőrö
sön és Zsibón, Torda-Aranyos vármegyében Koppándon és Kolozsvár közelében, mint «zsoboki
márványa.
Az A. rendesen szemcsés vagy leveles gipszszel
vegyesen fordul elő, még pedig a gipszbányáknak
többnyire alsó szintjeiben. Nagy telepeket, tönizsöket képez. Az ókorban Felső-Egyiptomból, Alabastron város közeléből ismerték a legszebb gipszet.
Innen a név. Némelyek (pl. Koch) az olub aster
arab szóból származtatják a nevet, mi annyit je
lent, mint falak lenyomatai, mert a falak külső dí
szítésére, kirakására is alkalmazták. Az A.-ipar
ma Olaszországban virágzik, ahol a volterrai
A.-ot leginkább Firenzében, azután Volterrában,
Livornóban és Milanóban munkálják meg.
Bár az A. név így magában rendesen a finom
szemű gipszre vonatkozik, néha a mész-A.-ot v. az
úgynevezett keleti (orientális) A.-ot is értik alatta.
Ez nem egyéb mint szép, változatosan réteges v.
hófehér cseppkő (többnyire stalagmit), mely né
mely mészkőhegy barlangjában képződik, esetleg
pedig meleg forrásokból rakódik le. Az elsőnek
lelőhelye egy Gibraltár-vidéki barlang (Antiparos,
Castleton), amiért is a mész-A.-ot gibraltári Aró'-nek
is szokták nevezni; az utóbbit a san-íllippói for
rásokban találják Toscanában, ahol a majdnem
forró víz rakja le e becses anyagot.
Alabastrom-barlang, Szepes vmegyóben, Szepesbéla város közelében, 1. Barlangltget.
Alabastromcement, 1. Gipsz.
Alabastrompapir (Éiskarton), erős, kristályozott papir, leginkább díszes névjegyekre hasz
nálják.
Alabastromüveg, az alabastromhoz hasonló, át
nem látszó üveg, melyből lámpagolyókat és er
nyőket, vázákat stb. készítaek. Az
A.-et úgy állítják elö.hogy sokkova
savat tartalmazó üveget olvaszta
nak, és hogy a kristályosodást elő
segítsék, ugyanazon nemű, előbb a
tégelyből kimerített ós aprított üve
get kevernek hozzá. Kevés rézoxid
türkizkékre festi az A.-et. L. Tej
üveg, Csontüveg, Kriolitüveg.
A l a b a s t r u m , 1. BimbóAlabasztron (gör.), hosszúkás,
fölfelé vékonyodó, szüknyakú, talp
nélküli, fületlen v. kisfülü kisebb Alabasztron.
edény üvegből, alabástromból vagy
terrakottából, illatos olaj vagy kenőcs tartására.
(1. az ábrát).
17

Alabian

— 258 —

Alabian,elpusztult falu Békés vmegyében Gyula
és Vésze közt, a XIII. sz.-ban már falu volt. 1561.
Gyula várához tartozott, a török világ alatt elpusz
tult.
a la b o n n e h e u r e (franc), helyes, jókor.
Alabor, 1. Dörzssaru.
a la foraise (franc.) 1. Braise.
a la c a r t e (franc), 1. Carte.
A l a c i n e r e a , a nyúlt velőben, a 4. agygyo
mor fenekének egy része, amely a környezettől
szürke színe által üt el. Körülbelül ebbe a terü
letbeesnek a bolygó ideg(nervusvagus) ós a nyelv
garatideg (nervus glossopharyngus) magvai.
Alacoque Mária Margit, szül. Lautheeourt
helységben, az autuni püspöki megyében 1647 jul.
22., megh. 1690 okt. 17. Huszonhárom éves korá
ban a Paray-le-Monial kolostorba, a bold. Szűz
látogatásáról címzett kongregációba lépett. 1675.
gyóntatójával, de la Colombiéro jezsuita atyával
ő alapította meg a Szt. Szív ájtatosságot, amiért
azonban sok szenvedés és üldöztetés volt osztály
része. IX. Pius pápa 1864. boldoggá avatta.
Alacska, kisk. Borsod vm. szentpóteri j.-ban,
(1900) 707 magyar lak., u. p. és u. t. Sajószent
péter.
Alacsony-Tátra, a Központi Kárpátok csoportj a,
mely a liptói lapálytól délre, a Magas Tátrával
szemben s vele párhuzamosan Ny.-K.-i irányban
húzódik; határozottan kifejezett, hatalmas hegy
láncolata a Felső-Garam és Vág egymással egyenközü völgyei közt Liptó és Zólyom vmegyék hatá
rán a Stureci hágótól (1010 m.) Ny.-on (a Revucavölgy és Bisztrica-völgy által a Nagy-Pátrától s
nevezetesen a Krizsnától elválasztva)!?.- nek tartva,
Szepes és Gömör vmegyókbe is átnyúlik egészen
a Vernár-völgy és Garam-forrás közti Popova nye
regig (1056 m.), mely a gömöri Érchegységtó'l
választja el. Hossza K.-Ny.-i irányban 75 km., szé
lessége 25—30 km., a főgerinc szélessége 1—10
km. Rendkívül egységes tömegű hegység, hazánk
legtömegesebb és legmagasabb hegységeinek
egyike; nagy része rideg havasi vidék, főleg liptói
lejtőj e. Mindkét oldalt számos, egymással egészben
véve párhuzamos keskeny völgy szeldeli, és sok
csermely öntözi; legnagyobb részét buja növésű
sűrű erdőség borítja, északon túlnyomóan fenyve
sek, délen bükkösök és tölgyesek; gerince nagyobbára havasi legelő, mely óriási területet foglal el
s az enyhébb lejtőkön messzire lenyúlik; csak a
Gyömbér mutat zordabb sziklaképződmónyeket,
de korántsem oly szaggatott, mint a Magas-Tátra.
Közepe táján az Ördöglakodalma (Csertovica)
nyereg (1236 ni.), melyen az országút a Vág völ
gyéből a Boca-völgyön át a Bisztra, illetve Ga
ram völgyébe visz át, ketté osztja a hegységet.
Ny.-i felében a Prassiva (1754 m.) és Gyöm
bér (Djumbir 2045 m.), K.-i felében a Vapenira
(1692 m.) és Királyhegy (Kralova hola, 1943 m.)
csoportját különböztetik meg (1. azokat), amazok
gránit- és gnájszból, ezekmelaflr- és augitporfirból épültek fel.
A l a c t a g a (áUat),az ugróegér-félék (Dipodidae)
családjába tartozó állatnem. Eddig 20 faja isme
retes. Legismertebb képviselője a közönséges lófejű ugróegér {A. saliens Gmel.). Körülbeiül ak
kora, inint a mókus: teste 18 cm., farka 26 cm.
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hosszú. Keskeny füle fejhosszuságú; nagyon hoszszú bajuszsörtói nyolc sorban állanak a felső ajak
két oldalán s a végük feketés-szürke. Hátsó vég
tagjai négyszer hosszabbak az elülsőknél s hátsó
lábain a középső ujj a leghosszabb, a két mellette
levő a középsőnek csupán izületéig ér, a két szélső
pedig annyira rövid, hogy járás közben nem érinti
a földet. Gereznája a háton szürkés vörhenyes
sárga, a test oldalán és a combon világosabb
árnyalatú, hasa és végtagjainak belső oldala fehér.
Farka rőtsárga; végbojtjának első fele fekete, a
hegye nyílhegy alakjában fehér. Hazája Ázsia, de
előfordul agyagos helyeken Dél-Európában, jele
sen a Duna és a Don közti pusztákon és Krimiában. Húsát a kirgizek eszik s minthogy a lónál
is gyorsabban fut, úgy ejtik zsákmányul víz segít
ségével, mint nálunk az ürgét. Másik faja az afgán
lófejű egér (A. indica) kisebb; teste 9 cm., farka
18 cm.; Dólkelet-Pei'zsiában, Afganisztánban és
Észak-Beludzsisztánban köves síkságokon (180J
m. magasságig) fordul elő. L. még Ugróegér-félék.
Alád, Abessziniában a fél Mária Terézia-tallér
(1. o.) neve.
Ala-dagh, két hegytömeg Örményországban,
az Ararattól nyugatra. A délibb fekvésűnek lejtő
jén ered a Muradszu, vagyis a keleti Eufrát. Ma
gassága 3520 m. Neve tarka hegyet jelent. A
Taurusznak Adanától É.-ra fekvő részét is Aladaghnak hívják.
Aladár, a magyar-hunn monda szerint Etele
fia Krimhild német hercegnőtől. Apja halála után
a trón fölött összeveszett testvérével, Csabával,
mely villongásban A. pártján a németek és más
külföldi népek voltak; háborúra kerülvén a dolog,
az első csatában Csaba és a hunnok győztek, de
utóbb a Sicambria (Ó-Buda) melleti 15 napig tartó
ütközetben A. a németek segítségével leverte Csa
bát, de ő maga elesett. A mondának, valamint az
egész hunn mondakörnek históriai magvát az
avarok és frankok közti küzdelmek teszik, mely
az avarok teljes leveretésével s az avar biroda
lom bukásával végződött. A. alakjában valószínű
leg az Attila fiai ellen föltámadt Ardarich gepida
királynak maradt fenn valami elmosódott hagyo
mánya, a név azonban az alánoktól korült hoz
zánk, kiknek ivadékai, az osszátok nyelvében
«aldar», «ardar» a. m. parancsnok, előljáró. L.
Magyar személynevek és Hunn mondák.
Aladár, Beodrához tartozó népes tanya Toron
tál vm. törökbecsei j.-ban, (1900) 212 lak.; u. p. és
u. t. Beodra.
Aladárvár, Háromszék vm.-ben emelkedett a
Nagy-Gelenczén, Gelencze közs. mellett. Helyét
egy fennmaradt sánc jelzi.
Aladárvölgy, a Hargitahegysóg egyik regényes
völgye, Csik vm. déli részében, jól müveit kaolin
bányával, 1. Bányapatak.
a la !>anmónt, a négyes fogat hajtásának
az a módja, mikor a lovakat nyeregből vezényelik.
Az egyik lovász a nyergesen (a rúdtól baloldalon
álló lovon), a másik a gyeplősön (az első pár bal
oldali lován) ül.
Aladro Kastriota, Jüan d', albán trónkövetelő,
állítólag Szkanderbóg (1. o.) egyik leányának le
származottja, Spanyolországnak egykori hágai
ügyvivője. A római albán bizottság 1902 márc.
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3-án felhívta az albánokat, hogy A.-t ismerjék el
az albán nemzeti mozgalom vezéréül. Áprilisban
Nápolyban kongresszust tartottak az olasz-albán
propaganda érdekében. Befolyása azonban Ghika
hercegé mellett csakhamar háttérbe szorult. L.
Albániai kongresszus.
Aladzsa, gyapotkelme, 1. Alája.
Aladzsa-dagh, a Kara-dagh hegy nyúlványa,
mely ágazataival betölti az orosz-kaukáziai Karsz
vidékének déli részét. Itt győzték le az oroszok
1877 okt. 15-én a Muktár pasa alatt küzdő törö
köket.
Aláfalazás a. ni. egy épületnek bármely körül
mény miatt megromlott alap- v. földszinti falaza
tát egészben v. részben újjal kicserélni, úgy, hogy
a rajta nyugvó többi falazást meg ne bolygassuk.
Gyakran kénytelen az építész még egész jó alap
falakat is aláfalazni, ha pl. a szomszéd házban
mélyebb alapozást csinálnak, v. ha egy vagy több
emeletet ráépít egy régebbi házra. Az aláfalazás
igen kényes munka; csak 1—1-5 méter széles füg
gélyes beosztásonkint csinálhatják és csak akkor
bonthatják ki a következő osztás falazatát, ha az
előző már megkeményedett. Az aláfalazást portland cement-habarccsal készítjük, a falazat üle
pedésének meggátlása végett.
Alafunz, 1. Alfanz.
Aláfestés, valamely festmény első előkészí
tése, midőn a festő tiszta alapra (vászon, deszka,
fal stb.) kevés színnel felvázolja a kép lényege
sebb részeit. Ez szolgálhat aztán a további munka
alapjául oly módon, hogy a képíró folytonos ráfes
tessél fejleszti a képet. A ráfestésre használt hígí
tott festék rétegén többé-kevésbbé áttetszik az
aláfestés, miáltal a színek tüze vagy az árnyékok
mélysége fokozódhatik. Az akadémiákon körül
ményes szabályok szerint folyt az A. és a ráfestés; manapság már alig van jelentősége, mert a
festők nagyrésze álla prima (1. o.) fest s kerüli az
áttetsző, lazúros festéket.
Alag, 1. Rákospalotával határos nagyközs.
Pcst-Pilis-Solt-Kiskún vm. váczi j -ában, (1900)
ní\ lak.; u. p. és u. t. Dunakeszi, vasútállomása
Bunakeszi-Alag; csinos új templommal. Villa
telepe szépen fejlődik. A versenypálya mellett XIV.
sz.-beli poligon templom romjai.
2. A., a Magyar Lovaregylet gazdaságának és
gyakorló pályájának neve. A 2700 hold nagyságú
területet a Magyar Lovaregylet 1890. vásárolta
meg, s akkor homokos puszta volt, ma javarészt
béfásított, gyepes terület, mely a fővárosnak mint
védöerdő is szolgálatot tesz. Gyakorlópályái az
újkor igényeinek mindenben megfelelnek; számos
homok-, gyep- s egy akadálypálya áll a trainerek
rendelkezésére. A telepen számos istálló, ahol az
idomított versenylovak állanak. Ugyanott, lakó
házak a trainerek, az istállószemélyzet stb. ré
szére. — A.-on van az Urlovasok Szövetkezeté
nek versenypályája is. E szövetkezet 1891 óta tart
itt versenyeket. Az új egylet kezdetben csak úrlovasok részére nyitotta meg pályáját, de mihamar
helyefadottaprofesszionátuslovasoknak.is, s ezzel
kapcsolatosan a versenyek érdekessége ós láto
gatottsága is emelkedett. 1906. a Magyar Lovar
egylet is ide tette át az addig Lomniczon megtar
tott 4 napos meetingjét, amelynek legfontosabb
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versenye a Kozma Ferenc emlékverseny (50,000 K
a győztesnek, 1100 m.). 1910. az Úrlovasok Szö
vetkezete már 21 versenynapot rendezett A.-on.
E versenyek közt legérdekesebbek : az A.-i nagy
akadályverseny (16,000 K a győztesnek, 4300 m.)
és a Rákosi-díj handicap (10,000 K a győztesnek,
2800 m., gátverseny), amelyek kora tavasszal ke
rülnek dűlőre. Az A.-i pályán vegyesen tartanak
sík-, gát- és akadályversenyeket.
Alagcsövek (Drainröhren). Durva agyagból ké
szített, likacsos, niázatlan csövek, melyeket ned
ves földek lecsapolására használnak. A. előállítá
sára közönséges, homokos agyagot használnak;
főkelléke, hogy mészkövek ne legyenek benne (1.
Agyag). A beáztatott s összegyúrt agyagból vagy
dugattyús kézisajtóval v. a téglagéphez hasonló
gépekkel készítik a csöveket, melyeket szárítás
után fazekas- vagy téglakemencében égetnek. L.
Kőanyagcsövek.
Alagcsövezés, a talaj fölösleges, a növényi
életre káros vizének a föld felszíne alatt való el
vezetése. B föld alatti vlzvezetés rendesen cserépcsövön, az ú. n. talajcsövön történik. A nedves
talajban ugyanis árkokat ásnak, melyek feneke
bizonyos irányban lejt; az árok fenekére lerakják
a 30 cm. hosszú
cserépcsövekot
szorosan egymás
után úgy, hogy a
csövek között le
hetőleg kicsiny
hézagok maradja
nak, s aztán az ár
kot ismét befölde
lik. A talaj fölös
vize aztán lefelé
szivárogva, a csö
vek közötti héza1. ábra. Alagcsövezés.
gokon a csőbe jut
s lejtése irányában lefolyik. A talajcsővonal va
lamely másik talajcsövonalba, v.-valamely nyílt
árokba, mélyedésbe, folyóba v. tóba önti a vizet
úgy, hogy a föld alatt összegyűjtött vlz hosszabbrövidebb folyás után a szabadba jut.
A talajcső régi mérték szerint készül. Hossza
1 láb, belső átmérője 1V2, 2,3 és í hüvelyk. A cső
fal vastagsága 1—2 cm. A talajcsö készítéséhez
íinom, iszapolt agyagot használnak. Ezt az agya
got a talajcső-sajtó szekrényébe gyömöszölik,
melynek erősen záródó fedelét a gyömöszölés után
lecsukják. A szekrény egyik oldala dugattyúszerűén befelé mozgatható, míg az ellentétes ol
dalon gyűrűalakú nyílások vannak. A dugattyú
betolásakor az agyag a gyűrűalakú nyílásokon
kinyomódik, mint a kolbásztöltőből a kolbász. A
csöveket azután 1 láb hosszú darabokra szelik,
majd függőlegesen fölállítva esőtől védett helyen
szárítják és aztán kiégetik.
Az A.-nek két rendszere ismeretes: 1. egyes
kisebb, nedves talajfoltok kiszárítása és 2. a rend
szeres A. A kisebb nedves foltok kiszárítása egy
két csővonal lefektetésével történik, miként váz
latosan az 1. ábra mutatja, ab a fő-csővonal, me
lyet gyűjtő csőnek neveznek; ebbe torkolnak be
a nedves foltokból kiágazó oldalvonalak, melyek
nek szívócső a nevük. A szívócsöveken a víz a
17*
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gyűjtöcsőbe ömlik, mely azután valamely cd pa
takba, vagy árokba viszi a vizet. A kisebb A.-ek
közé tartozik az épületek kiszárítása is, midőn a
nedvességben szenvedő épületet csővonalakkal
vesszük körül, melyek a talajvizet, mielőtt az
épület alapját elérne, fölfogják és elvezetik. A
rendszeres A.-kor az egész nedves v. kötött terü
letet csővonalakkal hálózzuk be. A terület leg
mélyebb részére helyezzük a gyűjtő cső vonalakat,
melyek nagyobb átmérőjű (3, 4 hüvelykos), vagy
párosan helyezett talajcsövekből készülnek s e
gyűjtő csővonalakra keresztirányban helyezzük
a szívóvonalakat, melyek egymástól, a talaj kö
töttsége szerint átlag 10—25 m. távolságban
vannak. Minél kötöttebb a talaj, a cső vonalak an
nál sűrűbbek; néha 5 m. a vonaltávolság, míg la
zább talajokban 35 m.-ig is fölmehet. Az árkok
fenekének, vagyis a talajcsővonalaknak mélysé
gére irányadó a talaj kötöttsége, a fagy és a nö
vény gyökérzete. Az árkok mélysége l - 2—2 ni.
közt változik; 1 m.-nél kisebb mélységet nem
célszerű adni, nehogy a fagy a csövekig hatoljon,
továbbá azért sem, nehogy a növényzet gyökerei,
melyek a vizet keresik, a csövekbe hatolhassa
nak és eldughassák őket. A mélyebb talajcsöve
zés általában kedvezőbb
s ebben az esetben a
vonaltávolságot is na
gyobbra vehetjük.
Rendszeres A.-t mutat
a 2. ábra, mely egy na
gyobb talaj csövezett te
rület része ; az ab, ac és
de a gyűjtőcsövek s
reájuk keresztirányban
haladnak a szívócsövek.
A szívócsővonalak ren
desen l 1 /, hüvelyk át
mérőjű csövekből álla
2. ábra. Alagcsovezés.
nak s hosszaságuk nem
haladja meg a 100 métert. így tehát rend
szeres A.-kor a területet körülbelül 100 mé
ter széles szalagokra osztjuk s minden szalag
szélén a gyüjtővonalak haladnak. Egyéb
ként a rendszeres A. csővonalaknak helyes
beosztása kényes feladat, melyet csak körülte
kintő vizsgálódások alapján lehet helyesen meg
oldani.
Az A. kivitele már most úgy történik, hogy elő
ször cövekekkel ós póznákkal kitűzik a talajcső
vonalakat s minden vonal mentén szintezett cö
vekeket vernek le, melyektől az előre megállapí
tott árokmélysógeket mérik. Ezután az árkok
kiásásához fognak. Erre a célra különleges esz
közök, ú. n. talajcsőárokásók vannak. A föld ki
emelésekor ügyelnek, hogy az árok fenekét pon
tosan addig a mélységig ássák ki, ameddig a
szintezett cövekektől megadott méretek megszab
ják. Megjegyzendő, hogy az árokásást mindig
a cső vonal legalsó pontján kezdik meg, hogy az
árokban összegyűlő víz lefolyást találjon. A ki
ásott árokba aztán lefektetik a csöveket. A lefek
tetést a csővonal legmagasabb pontján kezdik
meg. Az első csődarab nyílása elé cserépdarabot
tesznek, hogy a föld a csőbe ne hatolhasson be s
a csövet a cserépdarabhoz erősen hozzászorítják.
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A második csődarabot aztán az elsőhöz szorítják
s Így folytatják a csőrakást, míg a vonal végéig
érnek. Itt a szívócsővonal eléri a gyüjtővonalat s
a keresztező csöveket ágy illesztik össze, hogy a
szívócsőből a víz a gyűjtöcsőbe ömölhessék. A
gyujtőcső aztán a vizet a befogadó árokba vezeti,
hol a gyujtőcső hosszabb vascsőben végződik,
melynek biztos fekvését néha falazás segítségé
vel érik el. A csövek lefektetése után következik
az árkok betömése. Nem szükséges, sőt nem is
célszerű az összes csővonalak lefektetését meg
várni a betömés megkezdéséig. A felső csővona
lak beföldelése megkezdődhetik már akkor, midőn
az alsóbb árkokban a csövek még nincsenek le
fektetve. Az első talajréteget óvatosan hányjuk a
csövek fölé; a felsőbb rétegeket pedig ledöngöljük.
Ügyelnünk kell, hogy a beföldeléskor a talaj felső,
érettebb rétege kerüljön felülre, vagyis az a réteg,
melyet az ásóval először emeltünk ki.
Az A. hatása többféle. Nemcsak a talaj fölösle
ges vizét vezeti el, hanem a talajt a növényi élet
céljaira mechanikailag és kémiailag átalakítja.
A vizet a talajcső elvezetvén, a talaj kiszárad,
összehúzódik, összerepedezík. Ez a hatás fokoza
tos. A 3. ábrán a) a nedves talajt mutatja, mely
a csövet teljesen megtölti vízzel; amint a fölös
leges víz eltávozik, a talajcső nem fog telten
folyni, a talaj
egyes repedései
ből a víz kezd ki
ürülni (b); ilyen
kor a csővonal
alsóbb részei még
telten folynak s
szívást gyakorol
nak a vonal fel
sőbb részeire s víz helyett levegő tolul a tala
jon át a csövek felé; végül, midőn a talajeső a
vizet mind elvezette (c), a talaj egyre jobban
összerepedezik s a víz helyét levegő foglalja el.
B repedéseken és a talajcsövön át a talaj szellő
zik. És míg a növények egyrészt a fölporhanyult
talajba jobban beereszthetik a gyökerüket, más
részt a szellőzés a számukra a talajt kémiailag is
átalakítja s a tápláló anyagok könnyebb felvételét
elősegíti. A rendszeres A.-nek tehát olyan forma
hatása van, mint a mélyszántásnak. A fölporha
nyult talaj egyébként még a növényi táplálkozás
hoz szükséges nedvességet is jobban tartja, mint
a tömött talaj. És érdekes, hogy míg az A. a fölös
leges vizet elvezeti, a szükséges vizet megtartja.
Észlelték azt is, hogy alácsövezett területeken a
harmatozás is bővebb. Továbbá az A. melegebbé
is teszi a talajt Alácsövezett területen a gabona
korábban érik. B kedvező hatások következtében
a kötött, hideg talajokat akkor is alácsövezik, ha
túlságos nedvességben nem szenvednek. Ami az
A. hasznát illeti, az alácsövezett területen átlag
V3-dal több termés várható, mint az alá nem csö
vezett területen, mindkét esetben ugyanoly mívelést tételezve föl. Azonban laza talajok alácsövezése nem ajánlatos, mert a talaj gyorsan és nagy
mértékben kiszárad. Néha teljesen mívelhetetlen
területet A.-sel müvelhetővé tehetünk.
Az A. története az ó-korig nyúlik vissza. Már a
rómaiak is ismerték, sőt a rómaiak idejében ké-
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szült A.-ek közül egyesek részben máig meg
maradtak. Azonban csak a XIX. sz. első felé
ben kezdett igazán elterjedni, még pedig Angolországban s onnan a művelt államokba jött át.
Eleinte az A.-t nem cserépcsövekkel, hanem szárazkőből rakott csatoniákkal készítették, v. az árkok
fenekét egyszerűen kövekkel hányták be. Ily
köszivárgókat még ma is készítenek, de nem cél
szerűek, mert hamar bedugulnak. Hosszas kísér
letezés után reájöttek, hogy az A. céljaira a cse
répcsövek a legalkalmasabbak, századokig válto
zatlanul megmaradnak s éppen ezért aránylag
legkevesebbe kerülnek. Az A.-nek ez az alakja a
legáltalánosabb. V. ö.: Kvassay J., Mezőgazdasági
vizmütan.
Alagia, gyapotkelme, 1. Alája.
Alagi díj, a budapesti tavaszi lóversenyek egyik
értékes dija, amely 1893 óta áll fenn. Díja 30,000 K
a győztesnek, távolsága 2000 mt. csak 3 évesek
mérkőzhetnek érte.
Alagi versenyek, 1. Alag.
Alagna (ejtsd: alanya), kis falu Olaszország Novaia tartományában, a Monterosa hegycsoport
alján, a felső Sesia-völgyben. Kedvelt nyaralóhely.
Alagoas, állam Braziliában, az Atlanti-óceán
mellett, É.-on és Ny.-on Pernambuco zárja körül,
D.-en Bahia és Sergipe. Területe 58,491 km2,
lakóinak száma (1901) 649,273, egy kilométerre
11 lak. A. feloszlik egy keskeny partvidékre,
mely lapos, fövenyes és terméketlen, és egy ma
gasabb belföldre. Folyókban gazdag, de csak a
San Francisco hajózható nagyobb járművek által
Piranhasig, ahonnan vasút megy Jatobába. A többi
folyók csak kis csónakokat bimak el. Az éghajlat
nedves, forró s meglehetősen egészségtelen. A belső
vidékeken szép erdők s termékeny talaj van; ennek
dacára még csak csekély mértékben van művelve.
A főcikkok: cukor, dohány s főleg gyapot. A ten
geri kikötőkben kisebb hajókat gyártanak, A tar
tomány fővárosa régebben A. volt, nem messze
a tengertől, Lagoa Manguaba déli oldalán, 4000
lak. A jelenlegi főváros Maceio, kisebb tengeri
kikötővel.
Alagon, a Tajo mellékfolyója Estremadura spa
nyol tartományban; Alcantara fölött van a torko
lata, 180 km. hosszú.
Alagovic (ejtsd: —vics) Sándor, zágrábi püspök,
szül. 1760 dec. 30-án nyitravmegyei nemes család
ból, meghalt
1837márc.l8.
1874-ben a po
zsonyi szemi
nárium tanára
a la grecque-díszítmeny.

lett) lg08_ egz.

tergomi kanonok, 1821. vránai perjel, 1828. báni
helytartó, 1829. zágrábi püspök. A. számos j ótékony alapítványt tett Magyar-és Horvátországban.
Alagőz v. Arakás, az örmény fensíknak nagy
ságra nézve második (4098 m.) vulkánja.
a la g r e c q u e (franc, ejtsd: grek), ornamentális díszítmény «görög izlésben». Modern neve a
régi keleti derékszögű meander diszítménynek
(1. Meander).
Alagsor, 1. Emelet.
Alagtartozások (a bányajogban), nagyobb te
rület bányáinak közös érdekeit (különösen a bá-
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nyavizek levezetésének, a szellőztetésnek célját)
szolgáló önálló segédművek (altárnák, megyetár
nák, segédaknák) használatáért az illető segéd
müvet létesítő, illetőleg fentartó vállalkozónak az
egyes érdekelt bányabirtokosoktól járó, különbö
zően meghatározott és egyes vonatkozásokban a
törvényhozások által különösen is biztosított ellen
szolgáltatások (altárna-illeték, aknatartozás). L.
még Altárójog.
a la g a e r r e (fran., ejtsd: aiagerr),l.billiárdjáték
melyet ketten játszanak, két golyóval, lyukas asz
talon. A játékot megnyerte, aki a saját golyójával
úgy találta az ellenfélét, hogy ez utóbbi beleszalad
valamelyik lyukba. — 2. Ugyanilyen nevű kártya
játék.
Alagút. 1. Közlekedésre szolgáló földalatti müópítmény, mely közutak, vízvozető, hajózó csa
tornák v. vasutaknak a föld felszíne alatt való ve
zetésére szolgál. Kisebb méretű A.-akat, vízvezető
tárókat, vízvezetékeik mentén már az asszirok
és babilóniaiak is készítettek. A rómaiak által
Olaszország különféle helyein tavak lecsapolására épített «emissariák» szintén ókori A.-szerű
építmények. Legismertebb ezek közül a Fucini-tó
levezetésére szolgáló és mintegy 6 km. hosszú,
5'8 m. széles és 2-8 m. magas vízvezetö A., mely
Claudius császár parancsára épült és Livius sze
rint 11 éven át 30.000 ember dolgozott elkészí
tésén. Közút számára épült Kr. e. 36. Nápoly és
Pozzuoli között a Posilippo alatt egy mintegy 1
km. hosszú A., mely még ma is használatban van.
Az ó- és középkori A.-építés, miután a repesztő
anyagokat még nem ismerték, roppant nagy időés pénzáldozattal járt. Ez A.-akban a sziklavájást,
kalapáccsal és vésővel végezték, v. tűzzel nagy
hőfokra hevítették és úgy feszítették vassal a
szikladarabokat. Csak a XVII. sz.-ban kezdték a
sziklarepesztésre a puskaport felhasználni, mely
már nagy haladást jelentett az A.-ak építésé
ben. Ez időben épült a Langue d'Oc csatornában
egy 157 m. hosszú, 6'9 m. szóles ós 8"4 m. magas,
valamint több más hasonló A.
Az igazi fellendülést az A.-ak építésében a vas
utak építése hozta meg. A legelső vasúti A.-t
1826—30. között Stephenson Róbert építette An
gliában a liverpool—manchesteri vonalon. Ez
után a vasutak építésének terjedésével hosszabbrövidebb A.-ak gyors egymásutánban épültek. A
nehezebb jellegű hegyi vonalak, havasi vasutak
építése kapcsán egyre merészebb és merészebb
A.-tervek kerültek kivitelre. A repesztő munkákra
a dinamit és a fúrógépek bevezetése az A.-építés
technikáját az elmúlt század második felében olyan
magas tökélyre emelte, hogy addig lehetetlennek
látszó A.-építések is kivitelre kerültek. Érdekes
példája ennek a 19,800 m. hosszú Simplon-A., me
lyet 8 évi munka után 1906. adtak át a közforga
lomnak. A nagyobb szabású vasiiti A.-ak a túl
oldalon lévő táblázatban vannak felsorolva.
Hazánkban közúti forgalom céljaira épült a
budai Várhegy alatti A. (1. 1. és 2. ábra). Ez A.
építésének eszméjével a Lánchíd építésével egy
idejűleg már Széchenyi is foglalkozott. Azonban
csak Ürményi József alakította meg 1851. az
A.-társaságot. Az építéshez 1853 február 10-ón
fogtak hozzá Clark Ádám angol mérnök vezetése
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alatt. 1857 április 30-án adták át a közforgalom Az A. eredeti hossza 703-6 m. volt. Két vágány
nak. Az alagút hossza 349-66 m., belső magas- számára építették ugyan, azonban minthogy nem
volt elég széles, csak egy vágány számára hasz
nálhatták. Pozsony állomás bővítése folyamán
1899. Pozsony felőli végén mintegy 110 rn.-t le
bontottak belőle, azonkívül párhuzamosan vele
25 m. távolságban a második vágány számára egy
új egyvágányú 595 m. hosszú A.-at építettek. Ma
már a magyar vasúti A.-ak száma százon felül
van és összes hosszúságuk meghaladja a 31,000
m.-t. A leghosszabb magyar vasúti A. a fiumei
brajdicai fakikötöhöz vezető külön vágányban
fekszik és hossza 1839 m. Ezeken kívül a fiumei
vonal Kupjak A.-ja 1222'8 ni., a székelyvasutak
lóvészi A.-ja 1222'8 m., a brassó—predeáli vonal
nagytömösi A.-ja 938 ni. A többi A.-aink hosszai
1. ábra. A budai alagút kapuzata.
mind ez alatt vannak.
Az A.-ak szélessége és magassága rendelteté
sága a kapuzatoknál 106 m., a közepén 7-83 m.
sük szerint van megszabva. A vasúti A.-ak egy
Alsó legnagyobb szélessége 9-48 méter.
vagy két vágány számára készülnek. Belső szel
vényük úgy van megállapítva, hogy a vasúti járó
N e v e z e t e s e b b vasúti alagutak.
művek közlekedése számára szükséges űrszelvé
nyen kívül a falazatig 0'3—0-6 m. hely marad,
Az alagút
Építési idő Hossza
Vonal
Ország
neve
hogy az esetleges javító munkák a forgalmat ne
km. ben
Brieg—DoSvájc—
Simploii — modossola Olaszország 1898—1606
19-80 zavarják. Szabványosnyomtávolságú egyvágányú
vasúti A.-ak legnagyobb szélessége 5'0—5 5 ni.,
Luzern—
1872—1882 | 14-92 legnagyobb magassága a pályaszin felett 5-5 m.,
Gotthard —
Svájc
Milano
kétvágányú A. szélessége 85—9'0 m.
1907 óta épül! 13-73
Lötschberg— Bern—Brieg
Svájc
Az A. belső szelvényének alakja a 3. ábrán
(Jlaszorsz.—
látható és a következő
Mont-Cenis_ Turin—Lyon Franciaorsz. 1858—1871
12-23
részekből áll: a—f—h
Innsbruck—
Ausztria
1880—1885
Arlberg
10-25 tetőboltozat, a—d, h—e
Bludenz
ellenfalak és d—e fenékWatwil—
Svájc
1904—1909
Kicken
8-60 bolt. Ez utóbbi csak ak
Uznach
kor készül, ha nagyobb
Schwareach—
Ausztria
Tauern
1S01-1909
Sí. Veit-Spital
8-55 alulról jövő fenéknyo
más lép fel, vagy ha az
Genua—
Ronco —
8-26 ellenfalakat nagyobb ol
Alessandria Olaszország 1883—1888
3. ábra.
Genua—
Alagút belső szelvénye.
Col di-Tenda Ventmiglia Olaszország 1890—1899
8-10 dalnyomás miatt egy
mástól ki kell támasz
Klagenfurt—
Karawanken
Ausztria
1901-1906
7-90 tani. Különben az alagút fenekét csak egyszerű
Assling
kő- vagy betonburkolattal látják el, közepén
Troy—
Egyesült1857—1876
Hoosac
7-65 kisebb csatornával, mely az összegyűlő vizet
Greenfeld
Államok
vezeti el.
Palermo—
Olaszország 1879—1PS5
6-48
Marianopoli
Catania
Az A.-ak építése az iránytáró hajtásával kez
üzeme lebonyo
Turchino ... Genua—Asti Olaszország 1889—1894
6-45 dődik. Az iránytáró az A. építési
lítására szolgál. Rendesen 2-0—2-5 m. magas és
Assling—
1901—1906
Ausztria
Wocheini —
6-34 25—3 5 m. széles. Az iránytáró hajtását az A.
Triest
mindkét végén kezdik és folytatják, mig a két
''gyesül tNevada
1869—1873
Butro
6-04 rész nem találkozik. Az iránytáró napi előre hala
ÁUamok
dása a hegy anyag mi
nőségétől függ. Legal
kalmasabb alagút-épitésre az olyan közép<="JS,
~I**£2
keménységű
sziklás
hegyanyag, mely könynyen fejthető és amel
lett olyan állékonysága
van, hogy a kivájt ré
szeket a kifalazásig
sem kell nagyon erős
dúcolással támasztani.
Az iránytáró nem na
ra. A budai al;
gyon kemény anyag.
töltőlyukakat
A legelső magyar vasúti A. 1845—48 közt épült ban, ha a repesztóshez szükséges
Pozsony mellett a pozsony—marcheggi vonalon. kézierővel fúrják, naponta 15—2 5 m.-t is halad-
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Hosszabb A.-aknái, keményebb sziklaanyagban minősége szerint 4—10 m. hosszú darabokban,
fúrógépeket használnak s ilyenkor a táró naponta gyűrűkben. Lágyabb anyagban rövidebb, kemé
5—6 ra.-t is halad előre. A fúrógépeket, sűrített nyebb anyagban hosszabb gyűrűket vájnak ki
egyszerre. Erre többféle eljárás van a gyakor
latban.
1. Az angol építömódszernél, miután az irány táró,melyaz A.-szelvény 1. helyén k é s z ü l j , ábra),
mintegy 100 m.-re előrehaladt, minden 50—60 m.
távolságban 3—4? m2 nagyságú feltöréseket készí
/
tenek (a) az A.-szelvóny
tetejéig. E feltörésekből
előre ós hátra kisebb mé
retű 1-5—2-0 m. magas
tárót hajtanak (2). E tá
róból aztán a mogállapítottgyűrűhosszúságra ki
vájják a 3 —3, majd 4—4
•'••'••••
és 5—5 részeket, melyKeresztmetszet,
lyel az egész A.-szelvóny
i. ábra. Angol építömódszer.
Hosszmetszet.

5. ábra.

Dúcolás.

levegővel, vízierővel vagy elektromos árammal
hajtják. Fúrógépeket legelőször a Mont-Cenis
A. építésénél használtak. Azóta egyre tökéletesbűinek. Legkiválóbbak egyike a vízierövel haj-

7 ábra

Osztrák építSmódszer.

tott Brand-féle fúrógép, melyet a Simplon-A. épí
tésénél is alkalmaztak. Az iránytáróból kezdik
az alagút teljes szelvényének kivájását, majd
kifalazását, még pedig a hegység anyagának

6. ábra.

vájása befejezést nyer. Ezután az alapból cl és e
pontokból (3. ábra) indulva a falazást kezdik el,
mely két oldalról emelkedve, az A. tetején «/»
ponton záródik. A vájás alatt a hegységet a váj ás

8. ábra.

előhal adásához képest fából készített ideiglenes
dúcolással megtámasztják (5., 6. ábra). A dúcolás
legfontosabb része a koronagerendák (k), melye
ket a vájás alkalmával felülről kezdve helyeznek
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vábbi szelvényrészek vajasához hozzáfognának,
így épült a Mont-Cenis A., a Gotthard-A. egy része
is. Hazai A.-aink építésénél csak a legújabb idő
ben alkalmazzák.
4. A német módszernél a szelvény vájása és
kifalazása szintén részletekben történik. A szel
vény belső részét, magját, azonban érintetlenül
hagyják és csak a falazat teljes elkészülte után
távolítják el (11—12. ábra).
Uziha kiváló osztrák A.-ópítő-niérnök egy ön
álló A.-építőrendszert dolgozott ki, melyben a ki
vájt hegységet a falazat el
készültéig vasból készült ke
retekkel támasztják. E rend
szer azonban nehézkességé
nél fogva nem birt a gya
korlatban elterjedni.
Az A.-falazatok erősségét
a jelentkező hegynyomás
szerint állapítják meg. Ke
mény, sziklás anyagban sok
helyen a kivájt szikla magá
tól is megáll. Ily helyeken
nem is készítenek falazatot,
vagy legfeljebb egy vékony
03—0'4 m. vastag burkoló
falazatot, hogy a kivájt szel
vény a levegő és víz bom
Belga építömódszer.
9. ábra.
10. ábra.
lasztó hatásától védve le
2. Osztrák módszer. A munka menete teljesen gyen. Lazább anyagban, melyet már a vájás alatt is
ugyanaz, mint az angol módszernél; a különbség dúcolással kell megtámasztani, erősebbO'6—1-0 m.
csak az ideiglenes dúcolás rendszerében van vastag falazatot készítenek. Mennél lazább és
(7—8. ábra). Itten ugyanis a hegységet támasztó omlósabb a kivájt hegységrész, annál erősebb fa
pallókat, melyek párhuzamosan haladnak az A. lazattal kell azt megtámasztani. Az A. falazatát
tengelyével, nem a koronagerendák, hanem min a hegység belsejéből szivárgó víztől úgy védik
den 2—3 m. távolságban feszítőszerkezet támasztja meg, hogy a falazat külső, hegyfelőli részét 3—5
meg és ezek vannak a koronagerendákkal és osz cm. vastag cementhabarcsréteggel simítják le.
lopokkal alátámasztva. Hazánkban a pozsonyi régi Újabban aszfaltból vagy bádogból készült szige
A. készült e módszer szerint s azóta alig alkal- telő réteggel burkolják. Hosszabb A.-ak építése
folyamán az A. belsejé
ben a repesztósnól fejlődő
gázok és a belső ned
vesség párolgása folytán
megromlott levegőt mes
terséges úton, ventiláto
rokkal behajtott külső
levegővel frissítik fel,
különben a benttartózkodás a munkások számára
veszélyessé és lehetet
lenné válnék. Forgalom
alatt levő hosszabb vasúti
A.-akban a mozdonytüzelésnél fejlődő gázok,
Nemet építömódszer.
11. ábra.
12 ábra
korom és füst teszik az
mázták. Kiterjedt mértékben használták az osztrák A. levegőjét elviselhetetlenné. Ennek megjavítá
sára szintén mesterséges szellőztető berendezést
Semmering-vonal A.-jainak építésénél.
3. A belga módszer lényege abban áll, hogy készítenek, mint pl. a Gotthard A.-nál Saccardo
az A.-szelvény kivájása és falazása részletekben olasz mérnök tervei szerint.
történik. Először kivájják a szelvény felső részét,
A vasúti A.-k érdekesebb példái a kör-A.-k.
azt kifalazzák és csak azután folytatják az alsó Ezeket olyan nehezebb jellegű hegyivasutak men
szelvényrészek vajasát, illetőleg falazását, mi tén építik, hol a pálya szükséges emelkedésére nem
közben a kész falazatot is ideiglenes dúcolással áll elég hosszúság rendelkezésre s a pályát vonalaláfogják (9—10. ábra). E módszer célja az, kifejtéssel meg kell hosszabbítani. Több kör-A.
hogy az A.-szelvény egy része már teljesen biz épült Svájcban a Gotthard-vonalon, újabban az
tos falazattal legyen megtámasztva, mielőtt a to Albula-vasút mentén (13. ábra), továbbá hazánkel 12—1'5 m. távolságban. Ezeken fekszik a
pallózat (1), mely közvetlenül alátámasztja a kivájt
hegységrószt. A koronagerendák terhelésüket b
oszlopokkal st és ss talpgerendáknak adják át, me
lyek viszont alulról ismét oszlopokkal vannak alá
fogva. Amint a falazás az alapból kezdve előre
halad, fokozatosan kiszedik vagy kivágják az
ideiglenes támaszokat és a kész falazat támasztja
meg a hegységet. Az angol módszer A.-ak építésénél
igen el van terjedve. Hazai A.-aink legnagyobb
része szintén ez eljárás szerint készült.

Alagút

— 265 —

Aláírás

ban a flume—brajdicai összekötő vágányban fekvő
V. ö.: Rziha, Lehrbuch der gesammten Tunnel1839 m. hosszú kör.-A.
baukunst (Berlin 1874); Schoen, Tunnelbau (Bécs
Legnehezebb kivitelű A.-ak víz alatt, folyók 1874); Símms,PracticalTiinnelling (London 1896);
medre alatt épülnek. Ismert példája ennek Lon- Kain, A pozsonyi A. építése; Görög, Vasutak
építése (Közlekedési szakkönyvtár).
2. A. a tengerészetben (német Tunnet, ol. corsia,
ang. shaft passage). A fartőkétől a hajó föárbocáig, a fenókgödör mentén húzódó üreget nevezik
A.-nak, amelyben a csavargözösöknél a csavarnak
tengelye fekszik. Ez üreg eléggé tágas arra, hogy
egy a gópszemélyzethez tartozó ember a csavarnak
tengelyét egész hosszában megvizsgálhassa és a
tengelyágyakat megolajozhassa. Két vagy három
csavaros gőzösökön természetesen ugyanannyi A.
13. ábra. Köralagutak az Altrala-vasút mentén.
is van. Ezen A.-ak által a hajóürnek hátulsó fele
donban a Themse alatt épített 362m. hosszú A..me több részre van osztva, amelyekben különféle rak
lyen több hiábavaló kísérlet után Brunel 18 éven tárak, mint: az élelmi kamara, kenyér-, rum-, bor-,
dolgozott és Page 1843. fejezte be. A víz alatti sóshus- stb. raktárak vannak. Hadihajókon ezek
A.-ak építése igen megkönnyebbült Greathead hez számítandók még a hátulsó lőpor- ós lövedék
módszerével, melyet először a londoni «City and kamarák is.
South London» vasút építésénél alkalmaztak. Itt
Alagútbetegség névvel jelölik azt a súlyos
a dúcolás helyett a kivájt szelvény támasztására vérszegénységgel járó betegséget, amelyet a szent
egy vasból készült körkeresztmetszetű henger gotthárdi alagút fúrásánál megbetegedett munká
pajzsot használtak. B pajzsot nagy nyomással sokon észleltek első ízben s amelynek oka a mun
mindig előrehajtották s ennek védelme alatt ké- kásoknak az ankylosioma duodenale (= dochmius duodenalis vagy strongylus duodenalis) nevű féreg által való megfertőzése volt.
Ezért ankylostomiasis-nak is nevezik. Ál
talában a föld mélyében dolgozó munká
soknál, így különösen bányászoknál észlel
hető nálunk is. Péregüzö szerekkel gyó
14. ábra. Alagút New-York és New-Jersey közt.
gyítható. L. Ankylostomum.
szítették az A.-at, melynél a falazatot körszelet
Alagya, az elégiából magyarosodott szó; nem
alakú darabokból álló, összecsavarolt vasgyűrűk nyelvújítási termék, már Calepinus 1592-iki szó
pótolták. Olyan helyeken, hol az A. a folyó medre tárában előfordul s azóta sokszor. L. Elégia.
alá került, tehát vizbeömlésektől kellett tartani, a
Alagyás vagy elégikus, a szomorú, mélabús
hengerpajzsot a kész A. felöl légmentes fallal el hangulat s megnyugvó szelíd fájdalom kifejezése;
zárták s az elzárt részre sűrített levegőt hajtottak a költészetben. L. Elégia.
be, mely visszanyomta a betörő vizet és a henger
á la H a u s s e (franc), 1. Hausse.
pajzsban szárazon dolgozhattak.
Alai, hegység az orosz-középázsiai Perghana
Víz alatt épült ismertebb A.-ak :
tartományban. A vele párvonalas Transalai hegy
ségtől az A.-platóról eredő Kizilszu (a Szurkhab.
Készítés
Az alagút
Hossza felső folyása) völgye választja el. Az A. hegység
Vonal
Ország
neve
ideje
ltm.-ben
legmagasabb csúcsa a 6000 m. magas Pik Baba,
| Bristol—
Anglia
7-2 míg a Transalai hegységé a 7000 m. Pik Kauf1873—1888
Severn
Wales
mann.
Newyork—- egyesült
1878—1908
36
Hudson
Jersey city Államok
Alain, 1. Alanus ab Insulis.
Liverpool—
Aláírás. Különféle jogügyletek érvényességé
Anglia | 1880—1S85
32
Mersey — Birkenhead
géhez a szerződő felek név-A.-a szükséges. Az A.
8t. Clair
Egyesült j
1 8 3 rendesen a vezeték ós keresztnév leírása által ké
St. Clair ... folyó alatt
Államok j 1834-1890
szül, mely alkalommal a legtöbb aláíró írásától
Anglia ; 1892—1897
1-89 rendesen eltérő,sajátos alakokat választ.Tóves hit,
Blackwall.. Blackwall
hogy az ilyen A. nehezebben hamisítható, v. hogy
Treptow—
0-45
Spree
Németorsz. 1896—1899
Stralan
az A.-hoz fűzött kézjegy több biztosítókot nyújt a
hamisítások ellen. Ellenkezőleg az ilyen A.-ok ren
Az A.-ak építésének költsége hosszúságuk és a desen rajzok és mint ilyenek ügyes rajzolók által
hegyanyag minősége szerint igen változó. Rövi könnyen utánozhatok. A természetes, mesterkélet
debb, 1 km. alatti A.-akat rendes viszonyok között len A. hamisítás ellen kellő biztosítókot nyújt; ha
folyóm.-ként 1000—1400 K költséggel állítanak mégis nagyobb biztosítékot kívánunk, célszerűen
elő. Hosszabb A.-ak költsége a drága gépészeti be alkalmazható az ujjlenyomat, melyet az egyipto
rendezések és a nehéz kivitel miatt folyóm.-ként miak és a kelet népei ősidőktől fogva használtak
3—5000 K-ba is kerül. Néhány nagyobb A. elő és használnak, de a Balkánon is dívik a vprstozállítási költsége alább látható:
nak», azaz ujjlenyomat A. helyett. írni nem tudó
_. 5840 K személyeknél a név-A.-t nálunkis kézjegy, rendsze
Mont Cenis A. folyóméterenként
... 3990 « rint a kereszt (+) pótolja, amennyiben ezt a törvény
Gotthard
«
... 8780 «
Arlberg
«
-. 3500 « — mint pl. váltóknál a váltótörvény 104. §-a, a
6implon
«

Alais

— 266 —

testi fogyatkozás esetét kivéve — nem tiltja. A
kereskedő (kt. 10. §-a) A.-ul cégét tartozik hasz
nálni. A törvénykezési rendtartás szerint, a ma
gánokirat bármily alakban van kiállítva, mindig
bizonyít a kiállító ellen, ha valódisága kétségbe
nem vonatott, vagy bebizonyíttatott. Do a bizo
nyító erő csak arra terjed ki, hogy a kiállító az
okiratban foglalt nyilatkozatot tette, tehát csak
az A. — s ennek folytán az okiratnak is — való
diságára vonatkozik. Valódi az A. akkor, ha attól
v. erre meghatalmazottjától ered, akitől való ere
detét az A. mutatja. Az A. valódisága azonban
nem bizonyíték az okiratnak az ellenfél által taga
dott tartalma mellett, hanem csak akkor, ha —
magánokirat esetében — a kiállító azt sajátkezüleg irta és aláirta, vagy az idegen kéz által irt
okiratot két előttemező tanú jelenlétében irta alá,
v. azokelőtt utóbb az A.-t sajátkezű A.-ának el
ismerte ; ha pedig írni nem tud, két előttemező
tanú jelenlétében — kiknek egyike által neve is
aláírandó — szokott kézjegyével látta el az okira
tot. Sőt az oly kiállítónál, ki nemcsak írni, de
olvasni sem tud, vagy az okirat nyelvét nem érti,
szükséges még az is, hogy a jelenlevő tanuk az ok
irat tartalmát ismerjék, azt a kiállítónak az általa
értett nyelven megmagyarázzák, s hogy ez meg
történt, az okiraton bizonyítsák. L. még Okirat.
A. részvénytársaságok alapításánál, nyilvános
kölcsönök kibocsátásánál az az írásbeli nyilatko
zat, amellyel valaki arra kötelezi magát, hogy a
kibocsátandó részvényekből v. kötvényekből bi
zonyos számú darabot, illetve bizonyos nagyságú
névértéket kész a közzétett tervrajz értelmében
átvenni. A részvénytársaságok alapítói, a nyilvá
nos kölcsönök felvevői v. a felvétel közvetítői
rendszerint nyilvános A.-t nyitnak a részvényekre
v. kötvényekre, azaz az újságokban és más úton
is közzétett tervrajzban arra hívják fel a nagy
közönséget, hogy aki a vállalatban v. a kölcsönadásban részesedni akar, ezt a szándékát bizonyos
meghatározott helyen és meghatározott időpontig
erre szolgáló nyomtatvány kitöltése és aláírása
útján jelentse be. Az A. átvételére rendesen a
műveletben közreműködő bankok irodája szolgál,
ahol az aláírás alkalmával az átveendő részvé
nyek v. kötvények névértékének a tervrajzban
kitett hányadát (részvényeknél a magy. keresk.
törvény értelmében legalább 10°/0-át) is le kell
fizetni.
A., sportműszó, amely tulajdonképen nevezést,
vagyis egy lónak valamely versenyre való köte
lezését jelenti.
Alais (ejtsd: aié), Í.arr07idissement& franc. Qaxá
départementban 1214 km2-nyi nagysággal; 2. fő
városa (lat. Alesium) A. arrondissementnak, a
Cevennek lábánál, ogy alprefektusnak, polgári és
kereskedelmi törvényszéknek, az északra fekvő
grand-combe-i vas- és kőszónbányák elöljáróságá
nak szókhelye, (1906) 20151 lakossal, vasöntőkkel,
gép-, üveggyárakkal stb., jelentékeny selyemszö
véssel. Közelben vastartalmú források vannak. Itt
1619 jun. 27-ón XIII. Lajos és a hugonották közt
békeszerződés köttetett, amely a nantesi ediktumot megerősítette.
A l a i s i a g a e (a. m. hatalmas rohanók), két
germán istennő, akiknek létéről egy Brittaniában
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a rómaiak korából eredő feliratos lelet beszél. Az
ég istenének, Tiusnak voltak kísérői s az északi
monda Walkürjeihez hasonlíthatók. Az egyiknek
neve volt Beda (az ijesztő), a másiké Mmmüa
(a mozgó); tehát nyilván eredetileg a szél szeraólyesltői.
Alaj (török), eredeti jelentése «ezred», jelent
továbbá pompát, nyilvános felvonulást, kíséretet.
Az őrnagy neve mir-alaj, és a padisah dísz-fel
vonulásai szintén alájok, így az az ünnep, amidőn
a szent kardot felövezi, kilidzs alaji vagyis kardünnep. Alaj pasa, egy ily ünnepet rendező ezred
nek a pasája ; alaj bég, az alaj vezetője (a török
hódoltság korabeli iratok olaj bég-jo).
Alája, alagia v. aladzsa, sűrű, tarka gyapot
kelme, melyét Törökországban nagy mennyiség
ben szőnek, főképen Kis-Ázsia számára.
Alajos (Aloysius, ol. Luigi), szent, a Gonzaga
fejedelmi családból, szül. Castiglioneban 1568
márc. 9., megh. Eómában 1591 jun. 21. Gyerek
korától kezdve szigorú aszkéta életet ólt, 1587.
Rómában a jezsuita-szerzetbe lépett, 1587. letette
a fogadalmat s 1590-ben betegápolás közben ha
lálos nyavalyába esett. 1621. XV. Gergely bol
doggá, 1726. XIII. Benedek szentté avatta. Szt.
Alajost a tanuló ifjúság védőszentje gvanánt tisz
telik.
Alajozás, v. alapozás a festésben az alapszín
felrakása. A mázolásnál az A. a fának első bekenése v.olajfestékkol,v. lonolajlirnisszel. Az A. min
den színre és majdnem minden tárgyra nézve más
más eljárást igényel.
Alajozógép, készülék, mely tarka papiros és
falkárpit készítésénél a színek egyforma elosztá
sára szolgál.
Alajuela, 1. tartomány a középamerikai Costarica államban, 52,608 lakossal; 2. a tartomány fő
városa Poas vulkántól délre. A keleti parttal vasút,
a nyugatival (Punta-Arenas) országát köti össze.
Mintegy 10,000 lakosa van, többnyire kereskedők.
Alak. Egyike azoknak a sokértelmű szóknak,
melyek gondolkodásunkban rendkívül gazdag al
kalmazást találnak. A. anyag nélkül ép oly ke
véssé gondolható, mint anyag A. nélkül, ezek a fo
galmak korrelativumok (forma — tartalom). B fo
galompárnak erős kiemelését, filozófiai alkalma
zását Aristotelesnek köszönjük, ki azonban ebben
is csak Platón gondolatait fejlesztette tovább, ille
tőleg formulázta. (1. Aristoteles). A művészi al
kotás, továbbá a szerves test különösen alkalma
sak voltak e fogalmak megkülönböztetésére. A
szobrász lelkében ól a megalkotandó mű for
mája, amely azután az anyag segítségével testet
ölt. Hasonlókép a szerves test anyaga folyton vál
tozik, de formája bizonyos tekintetben megmarad.
Innét van azután, hogy az A.-ot a régi filozófu
sok előkelőbbnek, előbbrevalónak, lényegesebbnek
gondolták az anyagnál, ez passziv, elszenvedi az
aktivfomiahatásait._F0rmaító
esserei=aforma
ad a dolognak valóságot, híres elve a középkori
bölcsészeinek, melyet most is széltében idéznek.
Ugyanaz az anyag sokféle formát ölthet, ugyan
az a forma sokféle anyagot formálhat. Mindennek
van formája és anyaga, forma külön, v. anyag kü
lön puszta abstrakció. P. ezután még általánosab
ban annyi, mint rend, elrendezés, kapcsolat módja.
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2. ábra. Hullámfüzérfa.
ábra. Verrierszárnyasfa.

1. ábra. Kettős karosgyertyatartó
(kandeláber-} alakú rácsosfa.

•i. ábra. Szárnyas gúlára.

5. ábra. Közönséges gúlafa ágai
irányító pálcákhoz feszítve.

6- ábra. Közönséges gúlafa.
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8. ábra. Karosgyertyatartó-alakú
rácsosra.

lAlakfa*

cikkhez.

9. ábra. Lantalakú szárnyasfa.

10. ábra.
Függélyes füzérfa.
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Mindaz, ami részekből áll, valami rendbe szorul,
az az ő formája. A legáltalánosabb formák: tér
meg idő, mert minden, ami van, térben és időbon
van. De a gondolkodásnak is vannak formái, itt is
a részeket különböző módon kapcsolhatjuk egybe,
rendezhetjük. Kant ismerettanában az A. és anyag
fogalmai a rendszer oszlopai. Az érzéki benyomá
sok adják a gondolkodás anyagát, melyet azután
egybekapcsolunk, rendezünk a tér, idő és gondol
kodás formáiban. A nyelvtan is formákkal foglal
kozik, a beszéd formáival. A logika a gondolko
dás formáinak tudománya.
Az esztétikában az A. fogalma elsőrangú fon
tosságú. Láttuk, hogy maga az A. fogalma részben
az esztétikai elmélkedésből származik, az egész
esztétikának egyik középponti fogalma. A m i vészi alkotás mindig anyagot formál, az anyagot
bizonyos módon elrendezi, részeit egybekapcsolja,
tehát míg itt az anyagot készen kapjuk, a formát
mi adjuk hozzá, azért a formán fordul meg, mi
lyen értéke van a műalkotásnak. A műalkotást
értéke teszi műalkotássá, értéket pedig főleg a
formának tulajdonítunk, nem a passzív anyagnak,
amelynek értéke főleg abban van, hogy simul a
formához, hogy többé-kevésbbé tökéletesen engedi
meg a forma megvalósulását. A szinek, vonalak
magukban véve csekély esztétikai értékűek ; ér
téket kapnak a formálásban. Minden műalkotás
ilyen összetett valami; van benne érzéki és értelmi
ölem, van benne élet, érzés, gondolat; a legegysze
rűbb népdal, a legprimitívebb rajz egész világot
rejt magában. De mennél összetettebb valami, an
nál fontosabb a részek összetevésének rendje, kap
csolata, szóval az A. Innét van, hogy bizonyos ér
telemben igaz, amit Herbart mond, hogy a szép
tisztán formai valami. Ugyanaz az anyag, téma,
tárgy más-más formában a legkülönbözőbb értékű
lehet. A formák formája pedig az esztétikában a
részek harmóniája, egymáshoz illeszkedése, egy
sége. Ennek tulajdonítjuk a legtöbb értéket. Hogy
anyag ós A. egészen egymáshoz illő legyen, hogy
a művész szándóka és a szándék megvalósulása
megfeleljen egymásnak, hogy érzés és kifejezés,
cél és eszköz egymáshoz illő legyen: adja meg a
műalkotásnak az A.-i tökéletességet, mely az
igazi műélvezet, az igazi szépség egyedüli for
rása. Egyediili vezére a művésznek ezekhez azon
ban nem a tudomány, hanem a természetes és nomesbitett ízlés.
Alakaluf, néptörzs, 1. Tűzföld.
Alakananda Y.Alaknanda, 1. Gangesz.
Alak-csere, alakváltozás (metamorfózis), nö
vénytani műszó, 1. Átalakulás.
Alakfa. (L. a képmellékletet.) A kertészetben
a gyümölcsfák (főleg a törpefák) különféle mes
terséges alakokban neveltetnek, részint, hogy
a szemre kedvező benyomást gyakoroljanak, ré
szint, hogy általok bizonyos helyek, p. falak, kerí
tések kihasználtassanak, egyszersmind feldlszíttessenek. Az A.-k rendesen korábban teremnek,
mint a közönséges fák, de életük rövidebb. Fel
nevelésük ügyes kertészt kivan s ápolásuk is foly
tonos gondot ád. Leggyakoribb A.-k a következők:
1. A gúlafa (1. a képmellékleten 5. és 6. ábra);
ez csakis szabad helyre való. Gúlának valamennyi
fát lehet nevelni, de legjobban alakítható így a
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körtefa. Egyik változata a szárnyas gúlafa (1. 4.
ábra); van 3—4 és 5 szárnyú gúlafa, ez utóbbi
a legkedveltebb. — 2. Az orsófa. így neveztetik
az olyan körülbelül 3 m. magas fa, mely egész
tetejéig csupa rövid oldalágakat visel. Többnyire
csak körtefákat nevelnek ilyen alakban; előnyük
e fáknak, hogy kevés tért igényelnek. — 3. A bokorfa, amelynek törzsén minden irányban úgy
fejlődnek az ágak, hogy koronája egy golyóalakot
képez (mint a golyóakácnál). — 4. A pányvafák
(redélyfa, palmetta). így nevezik az olyan fákat,
amelyek ágai mindig csak egy síkban terülnek
el. Nagyon sok változata van, ilyenek: a legyező
éi szárnyas-, a karosgyertyatartó- (1. 8. ábra), a
lant- (1. 9. ábra), a kör-, az «U»-alakú (1.1. ábra)
és a Verrierfa (1. 3. ábra); valamennyi között a
legkedveltebb a Verrier-féle pányvafa. Pányvafákat különösen az őszi barackból szeretnek ne
velni, de nagyon szépen nevelhetők a körték is.
— 5. A szegély fák (kordonok, girlandfák). így ne
vezik az olyan fákat, amelyek törzse csak egy, leg
feljebb két ágat alkot. Több változatuk van, ilyenek:
a függőleges (1.10. ábra), a vízszintes (1. 7. ábra),
a ferde és a kigyóclzó (1. 2. ábra) szegélyfa. Az
A.-k közül főleg a pányvafákat és a szegélyfá
kat karolják fel újabban, mert velők kis kertek
ben minden tért ki lehet használni s különben korai
termésük mellett megvan az az előnyük is, hogy
a fagytél könnyen óvhatok.
Alaki bűncselekmények, amelyek külső ered
mény nélkül is létesítik a deliktumot. Ilyen pél
dául a politikai jellegű bűncselekmények közül
az osztály- vagy nemzetiségelleui izgatás, mely
nél a törvény nem követeli meg bizonyos kül
sőleg észlelhető eredmény beállását. Ellenben
megkívánja ezt az úfly nevezett anyagi bűn
cselekményeknél mint pl. a gyilkosságnál a be
következett halált.
Alaki bűnhalmazat, 1. Bűnhalmazat.
Alaki esztétika az esztétika történetében az
az irányzat, mely a szépet tisztán a formai elemek
ben (fény, szín, alak, hang, mozgás) keresi. Ellen
tétben áll az ú. n. tartalmi esztétikával, vagy
idealizmussal e alapjában éppen olyan egyoldalú
álláspont, mint emez. A kísérleti vizsgálódás ki
mutatta, hogy a tartalomra, vagy jelentésre való
vonatkozást a legegyszerűbb térbeli formákból
sem tudjuk merőben kirekeszteni. Mihelyt pedig
a formáknak szimbolikus jelentést, vagy kifejező
erőt tulajdonítunk, elejtettük a forinalisztikus elv
szigorú alkalmazását.
Alaki felségjogok, 1. Államhatalom.
Alaki igazság. A biró kénytelen Ítéletét arra
a tényállásra alapítani, amely az előtte folyó
perben bizonyítást nyert és amely részben a tör
vények, részben az emberek gyarlósága miatt
esetleg a valóságos tényállásnak, az anyagi igaz
ságnak nem felel meg. A biró által megállapított
tényállásnak megfelelő igazság az A. A polgári
perben, ahol a biró inkább van kötve a felek ren
delkezéséhez, kevésbbé, a bűntetőperben, ahol a
biró a valóságos tényállást hivatalból nyomozza,
inkább érvényesül az anyagi igazság.
Alaki jog (jus formalej, a jogok érvényesíté
sére vonatkozó eljárási szabályok összesége, ellen
tótben az anyagi joggal, 1. Törvénykezés.
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Alaki kellékek, 1. Alakiság, Alakszerű jog
ügyletek és könyvelés.
Alaki képesítés, gazdatiszteknél, 1. Gazda
tiszti törvény.
Alaki képzés. A német pedagógiai irodalom
ban a XVIII. sz. vége óta használt kifejezés (for
maié Bildung). Eredetileg a latin és görög nyelv
tanulásának a hatását jelölték meg vele. Ma ezen
értjük általában a szellem, a gondolkodás kifej
lesztését. Az A. fogalmából hiányzik az oktatás
tartalma, az ismeretnyújtás, bizonyos foglalko
zásra való előkészítés stb. Tehát A. magában le
hetetlen, mindig együtt jár az anyagival, azaz a
szellemi tartalom gyarapításával. Az oktatás tár
gyai közül egyiknek alaki, másiknak anyagi mű
velés tekintetében nagyobb az értéke.
Alakiság vagy alakszerűség az az alak (szó,
írás stb.), amelyben az ügyletkötésre irányuló
akarat megnyilatkozik. Bizonyos állandó jellegű
vagy nagyobb fontosságú jogügylet A.-át a tör
vény szabja meg (1. Alakszerű jogügyletek). Az
A.-ok vonatkozhatnak általában az érvényességre,
a bizonyításra ós a kereshetőségre. A törvény ál
tal előirt A.-ok jobbára érvényességiek (pl. jegye
sek és házastársak közti jogügyletek közjegyzői
okirat nélkül érvénytelenek; a bizonyítás tekin
tetében sok esetben (pl. telekkönyvi bekebelezésre
szolgáló okiratoknál) két férfitanú előttemezése
van megszabva a végből, hogy szükség esetén a
jogügylet érvényes létrejövetelét perrendszerűen
igazolni lehessen. A kereshetőségi forma oly mó
don van megszabva, hogy a nélkül az ügylet ér
vényes ugyan, de bíróilag nem érvényesíthető.
Pl. a törvényes kamatlábnál magasabb kamat
birói úton csak Írásbeli szerződés alapján köve
telhető.
Alakítás (észt.), formálás, a. m. valaminek, ami
alaktalan (pl. agyag, viasz) alakot adni, esetleg
valami alakkal bírónak más alakot adni, valamit
átalakítni. Az előadó művészetben, főleg a színé
szetben annyit jelent, mint egy cselekvő egyént,
kit — ha a színművet olvasnók, — csak képze
letünkben jeleníthetnénk meg, a hang, az arc
játék, a taglejtés és a jelmez kifejező erejével
látható, jellemzetes alakban állítani érzékeink elé,
1. Alkotás.
Alakmajmolás (mimicry, mimetismus), az élő
lényeknek az a tulajdonsága, hogy némelyek
élettelen tárgyakat, továbbá valamilyen beren
dezés által (pl. méreg, erő, kellemetlen, undorító
íz és szag stb.) védett szervezeteket utánoznak.
L. Mimicry.
Alaknanda, vagy Alakananda, a Gangesz for
ráspatakja (1. o.).
Alakor, a búza (Triticum) soványabb fajainak a
neve. Van piros A. vagyis tenkely (1. o.) és fehér
A. (Triticum monococcum L.). Ennek a kalásza
oldalról lapított, sürüen zsind elvező, a tengelye
törékeny. Kalászkái többnyire háromviráguak,
pelyvája csúcsa háromfogú. Egy- vagy kétnyári,
jun.-jul.-ban virágzik. Hegyes vidéken, sovány
földbe vetik, amelyben más jobbfajta gabona nem
boldogul.
Alakos céltábla, a katonaságnál valami alak
nak, rendesen egy gyalogos vagy lovas katoná
nak vászonra vagy kartonra ragasztott és lécekre
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erősített színes képe, mely lőgyakorlatoknál cél
táblául szolgál.
Alaköntés, az a művészet, mely olvadt fémek
ből az adott minta után alakok előállítását esz
közli. L. Vas- és, bronzöntészet.
Alákötés, 1. Erlekötés.
Alaksó, a kősóbányákban előre meghatározott
szélességű, vastagságú, s hosszúságú alakbaa
termelt kősódarab, melyért a munkást fizetik; az
alaksó kivágása mellett elaprózott sóért nem fizet
nek. Egy-egy darab alaksónak súlya 50 kiló.
Alakszántás, 1. Szántás.
Alakszer (sablon), eszköz, amellyel valamely
tárgynak alakját gépies módon előrajzolják v. ké
szítésénél alakját ellenőrzik.
Alakszerű, jogügyletek. Ahhoz, hogy vala
mely jogügylet érvényesen létrejöjjön, a jog
gyakran megkívánja, hogy a jogügyleti akarat
bizonyos alakban nyilvánuljon. Míg a kezdetleges
jogoknál az A. a szabály, a modern jogfejlődés,
legalább általánosságban, elégségesnek tartja az
alakszerütlen akaratnyilvánítást is. Az utóbbi ál
lásponton van a magyar jog is. Az A.-nek többféle
fokozata van. A törvény majd csak írásbafoglalást,
majd bizonyos alakú, pl. tanuktól láttamozott
okiratot, majd közokiratot kivan, majd megszabja
az okirat lényeges pontjait, vagy a felek cselek
ményeit (pl. a házasságkötésnél). Ide lehet számí
tani a dologi jogok szerzéséhez szükséges átadást
(1. o.) is. Hazai iogunk szerint 1. a kötelmi jog
ban okirat szükséges nevezetesen 5°,'o-nál na
gyobb kamat kikötéséhez, ügyvédi díjlevélhez,
részletívhez, 2. a kereskedelmi jogban A. szüksé
ges a részvénytársaság keletkezéséhez, a szövet
kezetbe belépéshez, kereskedelmi utalványhoz,
közraktári jegyhez, biztosítási ügylethez, 3. a
váltójogban a váltóhoz, 4. a családjogban a há
zasságkötéshez, továbbá közokirat szükséges a
a gyermekek vallására vonatkozó megegyezéshez,
valamint a házastársak és jegyesek között szá
mos jogügylethez, végül okirat az örökbefoga
dáshoz, 5. az örökjogban okirat a végrendelethez,
örökösödési szerződéshez és halálesetre szóló
ajándékozáshoz.
Alakszók, 1. Viszonyszók.
Alaktalan a kémiában és ásványtanban 1.
Amorf. — A. az esztétikában a formátlan, idonitalan (a mozgásban esetlen). Ez a rútnak egyik
nyilvánulása, a formai szépség feltételeinek (sza
bályosság, szimmetria, proportio, eurithmia) elha
nyagolása, v. a konkrét természeti tárgyak ren
des megjelenési alakjától, megszokott arányaitól
való feltűnő eltérés. Eleme a fenségesnek, mely
óriási méreteiben nem tűri a szerkezet szépségeit,
belejátszik a romantikus művészetbe,de a realiz
mus, valamint naturalizmus alkotásaiban sem
ritka. Ezen irányok hívei a rútnak és kivételesnek
visszaadását néha keresni látszanak. Sokszor,
pl. zenében a régi formák s hagyományos kere
tek széttöredezését nevezik — hibásan — formát
lanságnak.
Alaktan, a nyelvtannak az a része, mely a szók
nak alakjait magyarázza meg. Ez ismét három
részre oszlik: egyik a szóknak összetételét tár
gyalja, a másik a képzésüket vagyis egymásból
való származásukat, a harmadik meg ragozásukat
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v. hajlításukat. L. Összetétel. Szóképzés, Bagózás.
— A. a növénytannak az a része, moly a nóvénytagok alakbeli és fejlődésbeli kölcsönös el
helyezkedésűk, képződésük helye, útja-módja,
növekedésük, alakjuk, nagyságuk stb. viszonyai
(de az életműködés számbavétele nélkül) ismerte
tésével és törvényeivel foglalkozik. Ha ez az
ismertetés a növénytagoknak vagyis szerveknek
(orgánum) külső sajátságaira terjeszkedik, szerv
tan, fltognózia, organologia vagy organográfla
a neve; a szervek átalakulásainak ismertetése
(metamorfózis) szintén ennek egyik ága. Ha az A.
a növények belső szervezetét ismerteti, belsőalak
tan (anatómia 1. o.) vagy szövettan (1. o.) (liistologia, phytotomia) a neve. A külső A. a szervek
külső alakbeli sajátságait tárgyalja. V. ö.: P.
Pax, Alig. Morphologie der Pflanzen (Stuttgart
1890); Goebel, Organographie der Pflanzen (Jena
1898). — A. a, matematikában A.-nak a geometria
azon részét nevezik, amelyben mérésről még nincs
szó. Az ipari, iparművészeti és rajziskolákban az
A. szolgál arra, hogy a tanulók a különböző stí
lusokat s különösen azok ornamentikáját meg
ismerjék és iparművészeti tervezetek készítésére
felhasználják. — A. orvosi jelentését 1. Morfo
lógia.
Alaktégla, 1. Téglagyártás.
Ala-kul, két tó az orosz Dzsungáriában, az Alatau B. lábánál, K-re a Balkas-tótól 96 kni.-re. A
K.-i, vagyis Nagy-A. — Ais-kul — 2046 km 2
nagy és körülbelül 4 m. mély. A Ny.-i A., vagyis
Szasszyk-kul, melyet a K.-itől mocsaras, 21 km.
széles földszorulat választ el, 523'5 km2 területű.
Mindkét tó vizének sós íze van; halakban szegé
nyek ; partjaik alacsonyak.
Alakulási ösztön v. alakító ösztön (nisus formativus),tk. megnyilvánulása az életerőnek,melyből a szerves életet akarták magyarázni. Az A.
eszközölné, hogy a szervezet oly csodálatos cél
szerűséggel épül föl és tartja fenn magát. Ezt a
fogalmat mint teljesen üresét, csak úgy mint az
életerőét, a modern élettan elvetette.
Alakulási törvény, 1. Biogenetikai törvény.
Alakuló közgyűlés, 1. Részvénytársaság és
szövetkezet.
Alakvas v. alakító vas, 1. Kovácsolás.
Alakzat, mint retorikai műszó, beszéd-A.
(lat. figuráé) a szólás mindenféle művészi alakí
tását, a közönséges kifejezésmódtól való elté
rését jelenti. Tágabb értelemben a szóképek is
az A. közé sorozhatok, mivel az előadás színe
zésére szolgálnak; de a szoros értelemben vett
A. különbözik a szókóptől. A trópusban a szók kép
zettartalma változik, új képet iktatunk a kifeje
zésbe, mig a nyelvtani szerkezet változatlan, —
az A.-ban a beszéd alakja (pl. a szók kapcsolata)
szenved változást, de a szók megőrzik eredeti
jelentésüket; a képlet inkább a szemléletességet
növeli s a fantáziának szól, egészben véve a
költői nyelv sajátja, — a beszédnek A.-i el
változását pedig inkább az érzelmi felindulás
szüli, közvetlenebbül hat, s egészben retorikai jel
lemű. Megkülönböztetnek szó- és gondolat-A.-okat,
aszerint, amint a szólás művészi alakítása egy v.
több szóra terjed ki; más felosztás szerint hangbeli
és értelmi A.-ok vannak. A fonetikai figurák a szók
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hanganyagának sajátszerű alakításával töreksze
nek művészi hatásra, nevezetesen a szimbolikus
hang-A.-ok, mint a retorikai interjekciók, a hangfestés (onomatopoiia), továbbá a zenei termé
szetű A., mint a rím, asszonancia, alliteráció
és az eufónia, végül a szorosan vett szó-A.-ok,
melyek ismétlés (annominatio, epanalepsis, anadiplosis, epizeuxis, paronomasia; anaphora, epiphora, symploke, gradatio stb.), elhagyás (ellipsis,
asyndeton, zeugma) és a szók helyzeti v. értelmi
fölcserélése v. szembeállítása által keletkeznek
(antimetabole, anaklasis, amphibolia stb.). Az ér
telmi A.-ok a szólás értelmét emelik ki vagy szí
nezik sajátszerüen a kifejezés eszközeinek részint
halmozásával v. fokozásával (pleonasmus, synonymia, parallelismus, periphrasis, exergasia, accumulatio, auxesis, hyberbola), részint korlátozásá
val vagy gyöngítésével (elmellőzés, elhallgatás,
közbevetés, deminutio), részint a kifejezés külső
formájának v. belső tartalmának átalakításával
(felkiáltás, kérdezés, kételkedés, visszavétel, anakoinosis, dialogismus, apostrophe, látomás, para
doxon, oxymoron, euphemismus, irónia). A beszéd
némely más fordulatait a régibb retorika szintén
az A.-okhoz számította (megelőzés, megengedés,
személyköltés, jellemrajz stb.), melyeket az újabb
elmélet kirekeszt onnan, mert a beszéd egész tar
talmára nézve a rendes előadásmódtól eltérő ala
kulások ugyan, de magukban véve nem A.-ok és
nem járnak a szólás sajátszerű alakításával.
A. a filozófiában. Logikai vagy szillogisztikus
A.-oknak nevezzük azokat a különböző alakokat,
melyeket a következtetés a középfogalmak külön
böző állása következtében vesz föl.
A. a katonaságnál, a csapatok és vonatok össze
állításának módja menet, nyugvás és harc köz
ben ; ennek megfelelőleg megkülönböztetünk me
net-, táborozási ós harc-A.-okat. L. még Menet,
Táborozás és Harc.
A. a nyomdászatban, az oldalak hosszásági és
szélességi mérete. — A. ipari szempontból, 1.
Színnyomás.
Alakzó. 1. A. vagy /braa,technikai értelemben
eszköz arra, hogy segítségével valamely alakot
öntés vagy sajtolás útján létesíthessünk. Az ön
tödei forma egy üres test, mely megömlesztett
fémet a kivánt alakításban képes magába fogadni.
A kelmefestészetben használt forma vagy A.-i
olyan nyomófa, mely lapján a festékkel léte
síteni szándékolt alakot pontosan kivésve magán
hordja. A könyvnyomdászatban forma v. A. alatt
olyan cink-, fa- v. acéllapot értünk, mely papiros
lapra nyomandó alakot, képet, rovatot stb. kivésve
vagy maratva magán hordja vagy valamely be
tűkből összerakott szöveg, táblázat stb.-nek lenyo
matát tartalmazza.
2. A.-k vagy idomszerek (ném. Lehreyi, Leeren), különböző technikai mérőműszerek, melyek
kel különböző alakú és méretű tárgyak méreteit
vagy bizonyos méreteihez fűzött számait ponto
san és könnyen meg lehet állapítani, különösen jó
szolgálatokat tesznek a tömegben szállított tár
gyak átvétele alkalmával, valamint az esztergá
lyos, gyalus és kovácsmunkáknak bizonyos alak
v. méret szerinti készítésénél. Vannak pl. olyan
esztergapad-A.-k, melyek az esztergályozandó
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tárgynak, pl. egy oszlopnak szelvény alakját egy
lemezlapba vágva hordják. Közlő tengelyeknek
és a rájuk erősítendő kerék pontos elkészítéséhez
a gyűrűs mérörudat ú. n. kalibert (1. ábra)

1. ábra. öyiirüs alakzó (kaliber).

2. ábra. Marok-alakzó.

használjuk, melynek gyű
rűjével a leesztergályo
zott tengely átmérőjét,
csapjával pedig a ráillesz
tendő kerék furatát mé
rik. Ez a mérőszerszám
egy pontosan kifúrt gyű
rű ós egy gondosan bele-

3. ábra. Fokozatos drótmérő.
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nak végén és a mélyedós fenekén egy bizonyos
átmérőjű körnek megfelelően kidolgozott olyan
hosszú lap van, mely a mérendő hengert a közép
ponttól egyenlő távolságban levő három ponton
érinti, a másik végén pe
dig ugyanilyen "körnek
megfelelő furatot lehet
pontosan megmérni. A
fokozatos drótmérő (3.
ábra) 14 különböző vas
tagságú drót pontos mé
reteinek megállapítására
alkalmas acéllemezből
készült A., míg a 4- ábrán
bemutatott drótmérő ókszerű bevágásával a vé
kony drótok mérésére
való. Ezeket a szerszá
mokat a tárgyak nemé
nek megfelelően bizo
nyos vastagságokra ké
8. ábra.
szítik ós a keresett számú
Srófmenet-osztályozó.

9. ábra. Lyukmérő.

10. ábra. Henger-átmérő.

4. ábra.
Drótmérő.

5. ábra.
Állítható srófos vastagságmérő.

drótok kikeresésére valók. A kérdéses tárgynak
száma a neki megfelelő nyíláshoz van ütve. Gyak
ran használják a drótok mérésére az ú. n. drótgyű
rűket is, melyek
végéhez acélrudacskával úgy
hajlíttatnak,
hogy két végük
között csak egy
finom rés ma
rad. Ezeket a
gyűrűket cso
mókba fűzik és
minden gyűrü11. ábra. Mélységmérő.

6. ábra. Sróf- és sróftok-magmérő.

7. ábra. Srólmenet-mérő.

12. ábra. Tolómérő.

illesztett csapból áll. Többnyire öntöttvas, de
gyakran keményített acélból is készül. Ide tarto
zik a bordás öntöttvasból készült egyszerűbb A.
is (2. ábra), melynek egyik végén levő két ágá

nek megvan a maga száma (a drót-szám). A sró
fos mérőeszközzel (5. ábra) nagyon pontosan
lehet a rúdalakú tárgyak átmérőjét megálla
pítani. A kengyelalakú test alsó részén egy
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állandó helyzetben levő nyúlványa, míg a vele
szemben levő ágában ogy finom metszésű sróf
van, melynek emelkedési magassága 1 mm. ós
így az minden teljes fordulat után pontosan egy
mm.-el közeledik vagy távolodik az ellennyulyányhoz. A sróf felső szárán levő hüvely ponto
san 10 részre van körben beosztva s oldalára egy
vékony lap fekszik, mely végével az osztatokra
mutat. Ezen hüvelynek egyik körosztattól a má
sikig való fordítása Vio mm.-nyire távolodnak v.
közelednek a mérő csúcsok. A srófmonetek ellen
őrzésére ós pontos méreteinek megállapítására a
srófmenetméröt (Gewindelehre, 7. ábra) hasz
nálják, moly a sróftok menetének mérésére a b)
srúfvágatú acólrúddal, a sróf meneteinek mérésére
pedig az a) acólsróftokkal bír, míg a tok sima
furatának méretét a c) sima végére esztergályo
zott rúdfejjel ellenőrzik. A 6. ábrán látható
srófmag és srófszár mérésére való, acél lemezből
készült A. közepén fúrt lyukak a sróftok sima
furatainak átmérőjót, a szélébe vágott rések pedig
a hozzájuk való sróf rúd külső átmérőjét adják
meg. A 8. ábrán bemutatott srófmenetmérö egyes
acéílapokból van összeállítva, melyeknek szélébe
az egyes srófmenetek alakját vágják be ésa hozzá
való számok a megfelelő lapokról olvashatók le.
A lyukak átmérőjének megállapítására ékalakú
lapot (9. ábra) használnak, melynek osztó-vona
laihoz írt számok a lyukak átmérőit mm.-ben adj ák
meg. Ilyeneket használnak az aranyművesek is a
gyűrűk átmérőjének megállapítására. A nagyobb
átmérőjű hengerek belső átmérőjének meghatáro
zására állítható csúcsú mérőszerszámot (10. ábra)
használnak, melynek A és B részei egymásban el
tolhatók és beállíthatók úgy, hogy tompa csúcsaik
a mérendő henger két szembon fekvő pontjait
érintik és az oldalán látható állítósrófokkal rög
zíthetők. Az oldalára vésett osztás az átmérőt
mm.-ben adja meg. A mélységmérő szerszám (11.
ábra) a lyukak mélységeinek mérésére való. A
lapos acélból készült kereszt vállait ráfektetik a
lapok szólére s a belesrófolt csúcsos srófot a for
dítható hengerrel addig srófolják a lyukba, míg
vége a lyuk fenekét éri. A lapos részre vágott osz
tások a mélységét mm.-ben, a hengeres részre
körben vésett osztások pedig a mm., tizedrészeit
jelzik. A 12. ábrán látható tolómérő a legkülön
félébb tárgyak szélességének, hosszának, átmérőjénekstb. pontos megállapítására való mérőeszköz.
Szerkezete egy e fejjel ellátott pontosan beosztott
a—b rúdból áll, melyen a második fejet képező
kivágott hüvelyen d) rész végig eltolható ós az
ugyancsak vele tolható hüvellyel beosztott mikro
méter sróffal a kivánt méretre pontosan beoszt
ható. Az e fej keretének belső szélére egy 9 mm.
hosszú rész 10 részre van osztva és szolgáltatja
a noniust.
Alakzó ív (ném. Lehrbogen). Az íves állvá
nyoknak az a része, melyre a boltozat belső
felülete (az intrados), a falazás tartama alatt, köz
vetlenül támaszkodik. Egysoros vagy egymással
szilárdan összekötött kétsoros rövid pallókból áll
és külső perifériája az intrados hajlását követi.
Az A.-eket 1—2 m.-nyi közökben állítják fel s a
boltozat nagysága és vastagsága szerint alul meg
támasztják ([. íves állvány).
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Alalakuság (pseudomorphismus).
Gyakran
találni a természetben szabályszerű kristályokat,
melyeknek geometriai állandói meghatározhatók
és amelyeknek alakjai a szimmetria minden kö
vetelményének ós az indexek racionalitásáról
szóló törvénynek megfelelnek, meljTek kristály
alakja azonban nem felel meg az anyagnak, fizi
kai magatartásuk legkevésbbó sem egyezik a
kristályalakkal. Az ily kristályok ritkán állanak
egyszerű egyénből, hanem t öbbó-kevésbbó finoman
szemcsés halmazai az egyéneknek. Keletkezésükre
nézve másodlagos és pedig metamorf ásványok
(1. Metamorfizmus), vagyis elsődleges ásványok
ból keletkeztek oly módon, hogy ezek kristály
alakja megmaradt, csak az anyag változott meg.
Minthogy az anyagnak ezek szerint álalakja van,
az új képződményt (Hauy szerint) pszeudomorfózisnak, pszeudomorfózának (Afterkrystalle Werner szerint), magát a tüneményt pedig Á.-nak,
pszeudomorfizmusnak, nevezik. Az Á. nagyjelen
tőségű, mert nagyban hozzájárul az ásványátala
kulási folyamatok megértéséhez; bizonyos pszeudomorfózák előfordulása sok oly átalakulás le
hetőségét bizonyítja, melyet különben kevésbbé
valószínűnek tartanának.
A pszeudomorfózákat általában két csoportba
foglalják. 1. Elváltozási vagy metaszomatikus
pszeudomorfózák. A) Paramorfözák, melyek úgy
keletkeztek, hogy nemcsak a külalak maradt meg,
hanem az anyagot sem érte kémiai változás, csak
a szerkezete alakult át, pl. midőn az ömlesztés
által nyert egyhajlású rendszerű kén-kristály hu
zamosabb állás után, közönséges hőmérsékletnél
(96"-on alul) átalakul rhombos rendszerűkristályok
halmazává, külső egyhajlású alakját megtartva.
Ilyen eset dimorf ásványoknál fordul elő, pl. kalcit
aragonit után, rutil brookit után. B) Átalakulási
pszeudomorfózák. a) Kilúgzási pszeudomorfózák,
midőn az eredeti anyagból bizonyos alkatrósz el
távozott, pl. vörösvasérc (Fe203) magnotit (Fe304)
után; a magnetit alakja megmaradt, de anyagából
FeO szénsavas víz által kilúgoztatott. b) Epimorfózák, melyek alkatrész hozzájárulása által ke
letkeztek, pl. gipsz (CaS0 4 - j - 2Ha0) anhidrit
(CaSOJ után ; itt az anhidrit anyagához víz járult
hozzá; c) Allomorfózák, melyek alkatrészek ki
cserélése folytán keletkeztek, még pedig a) Részle
ges allomorfózák, melyeknél az eredeti anyagból
alkatrósz el is távozott, de már fel is vétetett; pl.
limonit (H6Fe409) pirit után:
HeFe409 = 4FeS 2 — 8S + 60 + 3H 2 0.
(Találni oly limonit hexaedereket, melyek belse
jében ott van a pirit mag.) (i) leljes allomorfózák,
eltolási (talán helyesebben kiküszöbölósi) pszeudo
morfózák, melyeknél az eredeti anyagból semmi
sem maradt meg ; pl. kvarc (Si02) fluorit (CaF2)
után. Ezek a pszeudomorfózák végeredményben
azonosak az alábbi pleromorfózákkal, amelyektől
csak keletkezés tekintetében különböznek. Mind
ezen átalakulási — tehát tulajdonképpeni —
pszeudomorfózákra jellemző, hogy a tartalom
tisztán kémiai folyamat útján alakult át. 2. Ki
töltési-, burkolási- v. hiposztatikus pszeudomorfózák; tulaj donkép csak tágabb értelomben véve
pszeudomorfózák. A) Perimorfózák (Keungott
szerint) burkolás útján keletkeztek. Az eredeti
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kristályt más anyag vonja be (inkrusztáció), amelyesetben a burok az általa bezárt mag alakjával
bír, pl. kvarc kalcit után = kvarc-burok kalciton;
sőt a formát kölcsönző mag, az eredeti anyag, kilúgzás által el is tűnhetett, ott hagyván üresen le
nyomatát a burok belső oldalán, pl. ugyancsak
kvarc kalcit után, de belül üresen. B) Pleromorfózák, kitöltés útján keletkeztek oly módon, hogy
a mag kilúgzása után (inttltráció folytán) annak
helyét esetleg ugyanazon anyag mint a burok,
tölti ki, pl. a kvarcburokban a kalcitlenyomatot
ugyancsak kvarc — amidőn a (mikroszkóppal jól
megkülönböztethető határral bíró) magot képző
kvarc erősen odasimult a (más szerkezetű, de
ugyanazon anyagból álló) burkot alkotó kvarc
hoz — v. más anyag, pl. a kvarc burkolatú hematit-kalcit formában, amely úgy keletkezett, hogy
a kalcitra telepedett kvarcburkolatot a kalcit anya
gának (CaCOs) eltávozása után a hematit anyaga
(Fe203) töltötte ki. Ily esetbon utoljára a burkoló
anyag el is tűnhetik, pl. hematit-pszeudoniorfóza
kalcit után kvarcburok nélkül, amidőn az ered
ményt tekintve a kristály eltolási pszeudomorfóza
is lehet. V. ö.: Blum, Die Pseudomorphosen des
Mineralreiches (Stuttgart 1843. Mit vier Nachtragen 1847—79). Bővebben foglalkozik még e
tárggyal Tschermak Mineralogiájában.
Alalia (gör.), némaság, az a beszédzavar, midőn
a beteg artikulált (emberi beszédhez szükséges)
hangokat nem ejthet ki, mert beszélő szervei v.
a környéki beidegzésük hibás. — Alalia idiopathica, hallónémaság (1. o.).
Alalit (ásv.), 1. Diopszid.
Álalkanna, 1. Báránypirosüó.
Alalkomenai, Ithakának, Strabo szerint Asteria szigetének városa.
Alállatorvos, a katonaságnál a legalsórendű
állatorvosi tiszti rangfokozat.
Alalosz (gör. «beszélni nem tudó». «Antropopitecus alalos»-nak nevezte el Haeckel az ember
(antropos) és a majom (pitecus) között keresett át
fogó lényt, mely az ember őse lehetett, de még
beszólni nem tudott. De Mortillet G. az ember előfutárjának mondta (précurseurs de l'homnie) és
ő adta az antropopitecus nevet.
Alálövés (tat.) az olyan lövés, melynél a löve
dék a céltárgy előtt csap le; ellentétje a túllövés.
Alamak. az Andromeda csillagalakzat 2. nagy
ságú y csillaga.
Alaman, Lucas, mexikói államférfiú és törté
netíró, szül. 1775., megh. 1855 jul. 2-án. A spanyol
cortesben a gyarmatokat képviselte, de már 1823.
visszatért hazájába. Áldásos tevékenységet fejtett
ki Santa Anna elnöksége alatt mint kül- és bel
ügyminiszter. Művei: Dissertaciones sobre la his
tória mejicana (Mexico 1844—49, 3 köt.) és His
tória de Mejico (u. o. 1849—52, 5 köt.). Összes
munkái 1900. s köv. években jelentek meg.
Alamana (Hellada), az ókori Spercheios, folyó
Közép-Görögországban; a Thermopylai mellett a
Zitunii-öbölbe torkollik. Az ókorban torkolata jó
val belebb volt.
Alamanni, Luigi, olasz költő, szül. Firenzében
1495 okt. 28., megh. Amboiseban 1556 április 18.
Családja, mely a Mediciek pártjához tartozott,
egyike volt a legelőkelőbbeknek. X. Leó pápa
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helytartója, Giuliano bibornok egy ízben igazság
talanul bánt vele s ezért A. összeesküvést forralt
jótevője élete ellen. Ettől fogva zaklatott életet
élt. Előbb Genovába ment, hol Doriával szövet
kezett. 1532-ben Parisban találjuk I. Ferenc szol
gálatában. Ez idő alatt írta legtöbb munkáját.
Mint költő a didaktikai iránynak hódolt s e téren
a fóldmívelésről irt La coltivazione című ver
ses munkája (1546) korának legkitűnőbb irodalmi
terméke. Kisebb, vegyes költeményeit Opera toscane címmel adta ki 1532. Lefordította Sophokles
Antigone-ját, írt egy Flóra című színdarabot s
egy kötet gúnyverset adott ki Epigrammi toscani
címmel (Mondovi 1570).
Alamannok (Alamanni, hibásan: Alemanni),
germán törzs. Ők magukat szueveknek ne
vezték s a középkorban hercegségük Svábén
nevet viselt; e név mellett azonban a rómaiak
alatt divatos Alamannia név is fenni áradt. Az
A.-ról először 213. történik bővebben említés;
akkor a felső Majna mellett laktak és Caracalla
császárt legyőzték. Azóta ismételve neki rontot
tak a limesnek vagyis határsáncnak; 253. átkel
vén az Alpokon, Milánóig pusztítottak, elfoglalták
283 körül a limes mögött elterülő romanizált
tized-földet. Julianus császár Elszászt elragadta
tőlük a strassburgi ütközet után 357.; de Aetius
halála (454) óta aEajnán átváló előnyomulásuk ke
vés ellenállásra talált és újra elfoglalták Elszászt.
496—500 körül Ghlodvig frank király ugyan
meghódította őket, de egy részök a keleti gótok
királya, Theodorich oltalma alatt mégis vissza
vonult Rhaetia földjére. A keleti gót birodalom
bukása után ezek is frank uralom alá jutottak.
Külön hercegeik voltak. Nagy Károly alatt eltörpült
ugyan a hercegség, de az új német királyságban
a X. sz. elején Alemannia mégis ismét külön
hercegséggé alakult, míg 1096. a Staufen és Záhringen hercegi családok között kettévált. Amazok
birtokát azóta Alemanniának, emezekét sváb her
cegségnek nevezték. Az A. nyelvjárása is két
főágra szakad, melyeket svábnak és A. neveznek
(1. Német nyelvjárások). Az A. törvénykönyvéről
1. Germán népjogok.
Irodalom. Dahn, Urgeschichte der roman.-german. Völker,
I, és: Deutsche Geschichte I. II.; Wietersheim-Dahn, Gesch.
der Völkerwanderung (2. kiad. 2 köt. 1881; Kaufmann,
Deutsche Gesch. bis auf Kari den Grossen (2. köt. 1880—81 :
Bacmeister, Aleman. Wanderungen (1867); Hollander, Die Kriege
der A. mit den Roméra (1874). V. ö. különösen Stülin, Gesch.
Wttrttembergs (1882); Birlinger, Rechtsrheinisches Alamanien.
(Stuttg. 1890); Cramer, Geschichte der A., (Leipzig 1899):
Dahn. Die A., Leipzig 1892)-.

A l a m a u i i o r u u í l e x (lat.), 1. Barbár törvé
nyek.
Alamár (áiiat), a nagy pelónek (Myoxus glis
L.) népies neve. L. PeleAlameda, város az északamerikai Kalifornia
állam ugyanily nevű county-jában, a San-Francisco-öböl K.-i partján, szemben San-Franciscoval,
(i9oo) 16,414 lakossal, számos szép villával.
%
Alámetszés, az épületek homlokzatán lévő víz- . •
szintes párkányok alsó felületén készített bevágás,
hornyolás, az ú. n. vízorr, csepegtető, miáltal az
esővíz nem folyik végig a falon, hanem a párkány
alsó éléről lecsepeg.
Alaminos, Antonio de} jeles spanyol tengerész
a fölfedezések korában. O volt a Gubából kiinduló
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kutatások főkormányzója. Vezette 1513-ban Poncé
de León hajóhadát és fölfedezte a Golf-áramla
tot Floridánál; ő vezette 1517. Fernandez de Cordova hajóhadát, amely Mexikó keleti partját ku
tatta ki a Jatalpáig, 1519. pedig Montejoval egész
Tampicoig.
Alamizsna (gör.), erkölcsi jó cselekedet, mely
szerint felebarátunk szükségén segítünk. Fele
barátunk szüksége lehet testi v. lelki; de a nyelv
szokás az A.-t az előbbire vonatkozólag érti. Az
első keresztények az A.-t a gyülekezetnek (köz
ségnek, egyháznak) adták, hogy az a szükségben
levőket gyámolítsa. L. Szegényügy.
Alamizsnapénzek, amelyeket özvegyeknek,
árváknak és általában szűkölködőknek társulatok,
intézetek vagy alapítványok nyújtanak. Ezek
végrehajtás tárgyai nem lehetnek.
Alamizsnás (franc, aumónier): így nevezték a
francia királyi udvarnál az 1300-ik évtől alkalma
zott azt az egyházi férfiút, ki a királyi alamizsná
kat kiosztani szokta. Mikor későbben a királyi
udvarhoz több ily alamizsnást neveztek ki, kö
zülök az egyik a főalamizsnási (grand-aumónier)
tisztet és címet viselte (a XV. sz. közepe körül).
A főalamizsnás hivatalához nagy befolyás volt
kötve. A francia király föalamizsnásává többnyire
bibornokot neveztek ki. Angliában egy püspök,
mmtLord high almoner kezeli az alamizsna alapot.
Alamizsnás Szent János, 1. János szentek.
Alamizsna-zsacskó, 1. Aumóniére.
á la m o d e (franc), divat szerint, divatos. A
monsieur a la mode kifejezés elterjedt gúnynevük
volt azoknak a kalandoroknak és szerencselova
goknak, akik a harmincéves háború után fantasz
tikus katonaruhában jártak, noha soha sem voltak
háborúban. Később ezt a kifejezést az idegen,
főképen francia viselet és beszédmód majmolóira
alkalmazták.
Alamor, kisközség Alsó-Fehér vni. kisenyedi
j.-ban, (i9oo) 1643 oláh és magyar lak.; gabona-,
kukorica- s bortermesztéssel, barom- és juhtenyész
téssel, gőzmalommal; a gróf Telekyek ősi kasté
lyával.
Alamos (Reál de los A.), város a mexikói
Sonora állam déli részén, 80 km .-nyire a kaliforniai
öböltől, Rio Mayo és Rio del Fuerte folyók között,
7000 lak., arany- és ezüstbányászattal.
Alámosás, az a jelenség, mikor a folyóvíz a me
derpart lábát, mely gyakran laza föld-, iszap- vagy
kavicsréteg, elhordja, míg a támaszát vesztett me
derpart végre leszakad. Hídoszlopoknál v. hídfők
nél is előfordul, hogy a víz nemcsak mellőle,
hanem alóla is elhordja a mederfenék anyagát
és a híd összedől. Olyan zsilipek vagy más muépitmények is, melyeknek nagy egyoldali viznyomást
kell kiállaniok, ki vannak téve az alámosás vesze
delmének, ha laza talajra épültek.
Alán. község Lika-Krbava vm. zenggi j.-ban,
(1900) 236 lak., u. p. Krivi put, u. t. Zengg.
Alán, a népvándorlás korában szerepelt szarmata
nép, melynek hazája a Kaukázus ÉNy.-i szólétől
a Donig ós Meotisz-tóig (a mai Azovi-tengerig),
valamint a Káspi-tóig terjedt, hova a Kr. u. évti
zedekben költöztek az Alsó-Jaxartes és Arai vidé
kéről. A kínaiak kb. Kr. e. 120-tól említik őket
an-cai (a. m. aors, 1. Erza-mordvin) és a-lan-na
Révai Nagy l£xtkoim. I.
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néven: Ammianus Marcellinus ós az örmény kró
nikások a rógi masszagetákkal zavarják össze
őket; az arab íróknál aszi, az orosz krónikákban
jasszi (1. Jász), a szomszédos kaukázusi népeknél
osszi, osszét a nevük (1. Osszét). A rómaiakkal
Nero korától fogva kerültek összeütközésbe, mi
dőn egész a Dunáig kalandoztak. Aurelianus föl
szólította őket a porzsák ellen viselendő hadjá
ratra s halála után elpusztították Kis-Ázsiát, de
Tacitus császár 276. határaik közé szorította őket.
A IV. sz. első felében az Arszakidák alatt voltak,
350 felé pedig a hunnok uralma alá kerültek. Egy
részük már előbb Magyarország területére ván
dorolt, másik részük pedig a hunnokkal egyesülve,
a két gót állam megdöntése után 380 körül
árasztotta el a Duna vidékét. 406. a svévekkel ós
vandalokkal pusztítva berontottak Itáliába és
Galliába. Egyik részük a Loiretól délre maradt,
olőtünt 451. Aetius szövetségesei közt Attila el
len s később elveszett; egy más részük 409.
Spanyolországba nyomult, a Ny.-i gótoktól 418.
vereséget szenvedett és Lusitaniába szorult, majd
a vandalokkal egyesülve meghódították Afrikát
(Karthágót), hol csaknem egy századig (439—534)
tartott a vandálok és A.-ok királyainak uralma.
Akik a hunnokkal együtt maradtak, azok Kandak
(Candax) nevű vezérük alatt az Al-Duna mellett,
Imák hunnjai szomszédságában, a Dobrudzsától
Ny.-ra Szisztováig telepedtek le. De még mindig
maradt egy tekintélyes rész a Kaukázustól É.-ra,
mely jelentékeny szerepet vitt a VI—IX. sz.-beli
hunn-magyar fajta népek történetében (1. Dulá) és
kulturális fejlődésében. Az Al-Duna vidékén és a
Balkánon utoljára a kunokkal együtt tűnnek föl,
így pl. Philippopolis 1323-iki örségében Itilisz és
Temir vezérlete alatt levő A. lovasok is voltak.
A IV. sz.-beli Ammianus Marcellinus magas ós
szép termetüeknek s kevéssé szőke hajúaknak
mondja őket; királyuk nem volt, hanem válasz
tott birák igazgatták őket. Több mint nyolcszáz
évvel később szintén úgy találta a magyar Julianus barát, hogy a hány falu, annyi fejedelem, kik
folytonos harcban vannak egymással. V. ö.: Táubler E., Zur Geschichte der Alanen (Klio, Beitrage
zur altén Geschichte, Leipzig 1909). A hunnokkal
való viszonyukról ós a kinai adatokról : Hirfli
Fr. (Etlmographia 1901—6. fűz. és Keleti Szemle
1900, 2.). A magyarságra gyakorolt hatásukról:
Munkácsi B., A. nyelvemlékek szókincsünkben
(Ethnographia 1904, 1—19). L. még Asz, Jász
és Osszét.
Aland, az Élbe baloldali mellékfolyója a porosz
Magdeburg kerületben. Az Élbe közelében Werbeimél ered és Schnackenburgnál torkol. 38 km.-en
át hajózható.
Aland (ejtsd: oiand), szigetcsoport a Balti-tenger
É.-i részében a Botten-öböl bejáratánál az é. sz.
59° 40' és 60° 30' között. Mintegy 300 szigetből és
szirtből áll, amelyek közül csak mintegy 80 lakott.
Négy szoros, vagyis sund szoigál útul a Baltitenger és a Botten-öböl között; ezok közül a leg
szélesebb a-Svédország felőli Áiands Haff. Az AboBjörneborg finn kormányzósághoz tartozó sziget
csoport területe 1426 km-, 18,413 lak., akik svéd
származásúak: fóldmiveléssel, állattenyésztéssel
és halászattal foglalkoznak. A főszigetnek, Á.-nak
18
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640 km a területe, 10,000 lak. Rajta 100-150
m. magas vörös gránittömegek (Geta-hegy, Asgarda-hegy) találhatók.A sziget egyetlen városa
Mariehamn (1897) 756 lak. A szigetcsoport biztos
kikötőkben is gazdag. A II. Miklós cár uralma
kezdetén épült Bomarsund erősséget a krimi há
ború idejében 1854. a szövetségesek megtámad
ták és 6 napi ostrom után aug. 16. megadásra
kényszerítették. Az erősséget ezután földig rom
bolták és Oroszországnak a párisi békében köte
leznie kellett magát arra, hogy az A.-okon többé
erősséget építeni nem fog.
Alanin vagy aminopropionsav. Egybázisú,
CH8.CH.H2N.COOH összetételt monoaminokarbonsav. A proteinek, illetőleg albumózok bomlás
termékeinek egyike. Színtelen kristályos anyag.
Víz és híg alkohol oldja.
Alaninek v. glikokollok, az aminosavak (1. o.)
ama homológ sorozata, amelyek zsírsavakból szár
maztathatók úgy, hogy alkil-gyökük egyik hidro
génjét amido-gyökkel helyettesítjük. Ilyen A. a
következők: glikőkoll v. glicin, v. aminoecetsav,
CH3.(NH2).COOH; alanin v. a-aminopropionsav,
CH3.CH(NH2).COOH, leucin v. a-aminokapronsav
v. a-aminoizobutilecetsav
(CH3)2: CH.CH2.CH(NH2).COOH.
Az állati szervezetben több alaninnak igen fontos
a fiziológiai szerepe. Az A. a proteinekből (1. 0.),
ezeknek folytatólagos hasadása v. bomlása révén
is keletkeznek, tehát a proteinek hasadásának v.
bomlásának végső termékei között szerepelnek.
Alanorsi név alatt Scythia (szittyák földje) leg
északibb lakóit említik a régi történetírók.
Alantbor (n8v.), 1. Örvénygyökér.
Alantika, hegylánc Adamauában, melyet Barth
2500—3000 m. magasra becsült.
Alantkámfor, 1. Helenin.
Alántól, az Inula helenium gyökeréből előállí
tott, C1(1H160 összetételű, kámforféleség. Gyógysze
rül is használatos.
Alantos tisztek (néni. Subalteme Offlziere)név
illeti meg a közös hadseregben és a magyar kir.
honvédségnél a főhadnagyokat, hadnagyokat és
a haditengerészetnél még a zászlótartókat is.
Alanttermő. Szőllőfajta, mely leginkább ha
zánk északkeleti borvidékein van elterjedve.
Fürtje nagy, tömött; bogyói középnagyok, göm
bölyűek, zöldesfehérek, levesek. A fürtök a termőhajtások alján képződnek, innét a fajta neve.
Középérésű. Rövid művelés mellett is bőven te
rem ; bora jeles minőségű.
Alanus ab Insulis (Alain de Lille, Alain de
Byssel), skolasztikus bölcsész, akit nagy tudo
mánya miatt ecDoctor universalis etmagnus«-nak
neveztek. Életéről nem sok biztosat tudni. Bizo
nyos, hogy egy Alain nevű skolasztikus filozófus,
aki a XII. sz.-ban élt, egyebeken kívül egy híres
teológiai munkát is irt: De arte (sive de articulis)
fldei catholicae s két nagy filozófiai költeményt, de
Planctu naturae (a természet panaszáról), mely
ben az ember hibáit panaszolja s Anti-Claudianust,
a középkor egyik leghíresebb latin költeményét.
Tőle való a Doctrinale altum seu liber parabola
rum c. verses mű is.
Alany (a nyelvtanban), annak a személynek v.
tárgynak megnevezése, melyről valamit állítunk
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(vagy tagadunk). Az A.-nak nyelvtani alakja az
A.-eset. Néha egészen határozatlamil, általánosság
ban gondoljuk az AA (általános A.), sakkor magya
rosan többnyire nem fejezzük ki külön szóval, ha
nem az igét többes 3. személyben mondjuk: Letép
ték a rózsát. Némely kifejezéseket A. nélkül szok
tunk használni s nem is mindig gondolunk hozzá
juk A.-t; ezek az A.-talan mondatok, ós igéik az
úgynevezett személytelen igék. Pl. villámlik, este
ledik, alkonyodik.
Lélektani szempontból az én tudata neveztetik
A.-nak, szemben e tudat egyéb tartalmával, mely
tárgya a tudatnak. Logikai szempontból az A.
amaz alkotó része az Ítéletnek, melyről valamit'kijelentek. Az esztétikai kritikában A.-inak mondjuk
azt az ítéletet, melyben a megitélésre nem tar
tozó A.-i szempontok, az itélőnek vm. véletlen
hangulata, előítélete, ellenszenve, hajlama jutnak
érvényre.
A.-talan itéletek&'iok az ítéletek, amelyeket sze
mélytelen igékkel fejezünk ki. De ezek nem iga
zán A. nélküli ítéletek, ami abból is kitűnik,
hogy más nyelvekben megfelelő igék nem sze
mélytelenek, viszont a más nyelvekben személy
telen igék a magyarban nem azok. A költészetben
A.-i költészetnek nevezzük a lírát. A.-iság, midőn
az én-t, ennek sajátságait és tartalmát szembe
állítjuk más egyének éw-jével.
A.-t, növénytani értelemben, különösen a kerté
szek szeretik használni anyatő v. vadtő helyett, 1.
Ojtás. A gyümölcskertészetben az olyan fát mond
ják A.-nak, amelyet más fa gallyával ojtanak,
azaz nemesítenek.
Alany, 1. Nikkel.
Alanya, 1. Méh.
Alányergelés, a. m. terhelés által erősen
igénybe vett hosszabb fagerenda (kötőgerenda
vagy szarufa) két végének vagy közepének meg
erősítése (bunkószerü meg
vastagítása)
egy párhuza
mosan alája
fektetett s az
előbbivel —
vaskapcsok,
csavarok se
gítségével —
erősen össze
kötött ú. n.
nyeregfával
(rövidebb gerendával). A főgerenda és a nyeregfa
szoros összeköttetését a vaskapcsokon kívül foga
zással, ékelóssel is biztosítjuk (1. az ábrát) a felső
vízszintes gerendát kötőgerendának, az alatta
lévő rövidebbet nyeregfának, a felső ferde geren
dát szarufának nevezzük. A nyeregfa alatt,
keresztben fut a falra fektetett két sárgerenda.
Pahidaknál, nagyobb tető vagy állványszerkeze
teknél alkalmazzuk.
Alanyeset, 1. Alany és Eset.
Alanyi ítélet, 1. Alany.
Alanyi jog, valamely személynek egy v. több
jogviszonyon alapuló jogosítványa, 1. Jog.
Alanyi költészet (subiectiv k.), a költészetnek az
az ága, melyben az előadott gondolatvilág közép-
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pontja maga az alany (t. i. a költő). Az A. eszerint
a költő belső világának megnyilatkozása s a külső
világot is a költő bensejónek visszatükrözése vé
gett festi. (L. Lirai költészet.) Ellentéte a tárgyi
költészet, melynek tartalma egy a költőn kivül
álló tárgyra vonatkozik.
Alanyi ragozás, 1. lárgyas ragozás.
Alanyiság, 1. Szubjektivitás.
Alanyi tényálladek, 1. Bűntett tényálladéka.
Alanytalan ítélet, 1. Alany.
Alanytalan mondatok, 1. Alany.
Alaotra, Madagaszkár legnagyobb tava, a d.
ez. 17° 30', a k. h. 48° 30' alatt. A tó 42 km. hosszú
és ti—7 km. széles; posványos partokkal. Kifo
lyása K. felé a Maningori.
A lap, 1. Telekkönyv és Betétszerkesztés.
Alap, alapzat (épít.), valamely építménynek leg
alsó, rendszerint a földbe sülyesztett része, amelylyel az építmény a talajra: az A.-fenékre tá
maszkodik. Amidőn az A.-zat nagyobb mélységre
hatol be a talajba (mélyalapozás), nemcsak az
A.-fenéken való támaszkodás tartja az építményt,
hanem rendszerint az A.-zat ós a környező talaj
között létrejövő súrlódás is; sőt bizonyos talaj
viszonyok között, amidőn t. i. határozott teher
bíró szilárd talajréteg nagy mélységre sincsen, az
A.-zat szerkezeti berendezése túlnyomóan ezen
súrlódás kihasználásán alapszik. Valamely A.ozás helyes megoldásához első feltétel: a talajvi
szonyok ösmerete, ami a talajkutatás különböző
módjaival (próbagödrök ásatása, rendszeres talajfúrás stb.) szerezhető meg. Bnélkül az A.-ozás|megbízhatúan meg sem tervezhető. Ha az építményt
teljesen vagy túlnyomóan az A.-fenék ellenállása
tartja (vagyis a súrlódásnak nincsen jelentősége),
az A. méreteit az A.-fenék biróssága szabja meg;
az építmény súlyából és terheiből a szükséges
alapszélességet a tervezők azon az alapon hatá
rozzák meg, hogy az A.-fenék legnagyobb nyo
móigénybevétele (vagyis az egy négyzetcentimé
terére eső legnagyobb nyomás) ne haladjon meg
egy bizonyos határértéket, amelyet az A.-fenék
talajminősége szerint 0\5 kg. és 6-0 kg. között
szoktak felvenui. Hogy konkrét esetben milyen
nagyra vehető a megengedhető A.-nyomás, va
lamint az alapok szerkezetének és építésének
többi kérdéseivel a mérnöki tudományok egyik
fontos fejezete: az A.-építéstan (1. Alapozás) fog
lalkozik. — Jogi szempontból, 1. Alapítvány.
Alap'(ezelőtt Alsó-Alap), nagyközség Fejér vm.
sárbogárdi j.-ban (1900) 2744 magyar lak., kik kö
zül 759 Felsőalap pusztán lakik. Keserüvize for
galomba nem jut, de kezdetleges fürdőül szolgál.
Postahivatal; u. t. Czecze.
Alapa (lat, a. m. «arculcsapás»), a rómaiaknál
a felszabadítás jele, mert a rabszolgáknak felsza
badítása enyhe arculcsapással történt.
Alapajevszk, város az orosz Perm kormányzó
ság Veivhoturije kerületében, a Neiva mellett,
(1897) 8652 lakossal, postával, négy nagy vasöntő
vel, melyek évente másfél millió pud öntöttvasat
és egy millió pud vasúti sínt szállítanak. A várost
1704-ben alapították.
Alapakkord, 1. Alaphang.
Alapanyag, a porfíros közeteknek amaz apróbb
elegyrészek képezte tömege, melyben a nagyubb
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elegyrészek mintegy be vannak ágyalva. L.Erup
tív kőzetek.
Alapárok az az árok, melybe az épület alap
ját rakják. Az A. oly mélyre ásandó, hogy az
épület alapfala a kifagyás ellen biztosítva legyen
ós míg a teljesen szilárd, teherbiró talajt el nem
érik (1. Alapfal). Szilárd talajban az A.-kot dú
colás nélkül, laza talajban azonban csak kellő és
elővigyázatos dúcolással kell kiemelni.
Alapbasszus (franc, basse fondamentale), Rameaunak (Traité d'harmonie, 1722) egy elneve
zése. Ért alatta egy zenemű akkordjainak alap
hangjaiból alkotott sort. Ez nem a tényleg meg
csendülő basszus, hanem egy elképzelt, ideális
szólam. Pl. ebben az akkord-menetben:

nem a legmélyebb szólam (c fe d) az alapbasszus,
hanem a d ad, mert a négy akkordnak, ha ter
cekben építjük fel valamennyit (a c e, d f a, a c e,
d f a) ezek a tulajdonképeni alaphangjai.
Alapcsavar, mellyel nagyobb rengéseket szen
vedő gépeket kötnek a kő- vagy falazott alap
hoz.
Alapcsillagok (fundamentális csillagok), azok a
rendesen fényesebb csillagok, melyek helyzete
rektaszcenzió és deklináció szerint és saját moz
gásuk különösen pontosan ismeretes. Ezek segít
ségével határozzák meg a többi állócsillag rektaszcenzióját, mely közvetlenül nem volna meg
figyelhető. Eszerint bármily csillag rektaszcenziój a
adva lesz, ha valamely alapcsillaghoz viszonyí
tott delelési időkülönbségéhez adjuk a megfelelő
alapcsillag rektaszcenziój át. Bessel volt az első,
ki a saját, valamint a Bradley megfigyeléseiből
vezette le nagyobb számú A. lehetőleg pontos he
lyét. Rendkívüli fontosságuknál fogva az alap
csillagok rektaszcenzióit és deklinációit ú. n. csil
lag-katalógusba foglalják össze.
Alapegység, 1. Mértékrendszer és Egység.
Alapelv, 1. Alaptétel.
Alapeszme (észt.), az a jelentősebb gondolat,
mely köré valamely művészi alkotásban a többi
csoportosul, v. amely a műben kifejezésre jut. Az
esopusi mese ezt, mint tanulságot, egyenesen ki
mondja s a tanköltészet is tételekben állítja elénk.
Másutt az A. nem jelentkezik ilyen világosan.
Valamely mű gondolati tartalmában v. meseszövósében nem nyilatkozik meg mindig határozot
tan formulázható vezető gondolat, mely az egész
nek mintegy tengelyéül szolgál. Tévedés tehát,
ha némely költeménymagyarázók mindenáron
erőszakolják a költemények alapgondolatának tóteles formulázását s minden költői műben tudo
mányos v. erkölcsi értelemben vett eszmét ke
resnek. L. Célzatosság és Iránykbltészet.
Alapfal. Az építészetben az a falazat, mely az
egész épület terhét hordja s azt a teherbiró talajra
átviszi. A pincétlen épületeknél a külső talaj szi 18*
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nétöl az alapárok fenekéig menő falat hívjuk
A.-nak, míg alápincézetteknél azt a falrészt, mely
a pincepadló alatt van. Az A.-nak oly szélesnek
kell lennie, hogy az alapárok fenekének minden
cm3-jére az altalaj minősége szerint (ingovány,
homok, szikla) 0'50—10-00 kg. tehernél több ne
jusson (budapesti házaknál átlag 2-5—3-00 kg.).
Sokszor ezt egyszerű, egyenes alapfallal el lehet
érni(l. az 1. ábrát). Néha azonban e célnak eléré
sére az A.-at fölülről lefelé folytonosan szélesbí-

1. ábra.

Alapfal.

2. ábra.

teni kell, mikor is lépcsőzetes A.-at készítenek
(1. a 2. ábrát). Az A.-at oly mélyre kell leereszteni,
míg csak teljesen biztos, teherbíró talajra nem
jutunk (1. Alapárok). Az alapfalazáshoz rendsze
rint téglát v. terméskövet használnak s nem rit
kán cementbe falazzák. Az A. 0-15 m.-rel készí
tendő szélesebbre, mint a fölötte lévő pince- v.
földszinti fal. Ez a falvastagítás 16 cm.-rel (2
téglasor) kezdődik a pincepadló alatt. Az A.-at
megszakítás nélkül falazzuk végig akkor is, ha fö
lötte (ajtó, kapunyílás stb. miatt) pince v. földszinti
fal nincsen. A vízépítészeiben szintén fontos, hogy
az A. az áteresz vagy zsilipfenék szintjében, ke
resztirányban végig f alaztassék, s mintegy össze
kösse a két oldalfalat, hogy az áramló víz a ta
lajt ós az oldalfalakat alá ne mossa.
Alapfogalom. A fogalom rendesen oly tárgyak
összefoglalása, melyek bizonyos sajátságokban
megegyeznek; a háromszögek sok mindenben kü
lönböznek, de abban, hogy háromszögük összege
egyenlő két derékszöggel, mind megegyeznek.
A fogalmak alkotásában fokról fokra haladhatok
fölfelé ; a háromszög, négyszög, sokszög fogal
mából még általánosabb fogalmat alkothatok, az
egyenoldalú sík zárt alak fogalmát; innét még
fölebb emelkedhetem a sík alak fogalmához, stb.
Ezeket a felső ós legfelső fogalmakat szokás
A.-nak nevezni. Ugyanaz a jelentése van a kate
gória szónak (1. o.).
Alapfok, a melléknév azon alakja, mely a tu
lajdonságot minden összehasonlítás nélkül, egy
szerűen megjelöli. A tulajdonság fokozottabb
mértékének kifejezésére szolgál a közép- és felső
fok; 1. Fokozás.
Alapgondolat, 1. Alapeszme.
Alapgödör. Egy épületnek a talajban kiásott
pincetömbjót nevezik az építészek A.-nek. Az A.
fenekéről ássák le azután mélyebbre az alap
árkokat.
Alaphang, hármas értelmű: 1. tercekben föl
épített akkordnak (ha ez ú. n. alapállásban van)
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a legmélyebb hangja, pl. g h d /'-ben a g ; 2. a
hangsorok első hangja, a tonika : 3. az a hang,
mely kiváltja a részhangok vagy felhangok (1. o.)
sorát.
Alaphegység v. öshegység, a szilárd földréteg
első képződményei, kristályos palás és szemcsés
kőzetek, az előbbiek gyakran rétegezve, de mind
szerves maradványok nélkül, különösen gnájszcsillámpala, agyag-csillámpala, gránit, szienit,
szemcsés mészkő stb. Igen elterjedtek és hatalmas
tömegekbon fordulnak elő.
Alaphitágazat, minden oly hitágazat, melyet
föltétlenül el kell fogadni s mely az üdvözülés
veszélyeztetése nélkül el nem hanyagolható.
Alaphittan, 1. Dogmatika.
Alapismeretek. Jelentheti az alapfogalmak is
meretét valamely tudományban, v. azokat az is
mereteket, melyek a megismerés kezdetét, alap
ját, anyagát teszik.
A l a p i s t a e , a római császárok idejében a
színpadokon bohócok, kik egymást arcul ütötték
(alapa = arculütés).
Alapítás, a szó legtágabb értelmében meg
teremtése valamely új intézménynek, vállalatnak,
s bármely új dolognak. így lehet szó országok,
királyságok, dinasztiák A.-áról, s lehet szó apró
vállalkozások, üzletek A.-áról is. Szűkebb érte
lemben az A. —nem tekintve a hitbizományi A.-t
(1. Hitbizomány) — mint börzei műszó közgaz
dasági vállalatnak, illetve az erre alkalmas tár
sasági fonnának: a részvénytársaságnak v. szö
vetkezetnek létesítését jelenti.
Korábban a törvényhozások a részv.-t. A.-át kormányengedélyhez kötötték. (Engedélyezési rend
szer, így ma is Ausztria, Bosznia stb.). A XIX. sz.
60-as éveitől kezdve azonban Anglia és Francia
ország nyomán a törvényhozások áttértek az
ú. n. normatív feltótelek rendszerére, melynél az
A. bizonyos feltételek igazolása mellett elvileg
mindenkinek szabad. A 70-es éveknek, az «alapítások korszakának» tapasztalatai alapján újabban
a törvényhozások a feltételeket szigorították. (így:
az 1884 július 18-iki német törvény, mely lénye
gileg az 1897. évi keiesk. törvénybe is átment.)
Jogi értelemben az A. közvetítő közreműködés
a társaság megalkotása, különösen a társasági
szerződés létrehozása körül. Az alapítók, midőn
részvényjegyzés végett a közönséghez fordulnak,
mintegy megbízást kérnek, s a társaság terveze
tét is magában foglaló részvényjegyzési ív alá
írása által az aláíróktól megbízást kapnak, hogy
képviseletükben a megalakulás teendőiben eljár
janak, a jegyzést a leendő részvényesek nevében
elfogadják v. visszautasítsák stb. A társaságnak
— mely az A. szakában még nem létezik — nem
képviselői.
A magyar k. t. szerint a részv.-társ. alaku
lásának s így A.-ának feltételei: 1. az alaptőke
biztosítása részvényaláirás által a társaság terve
zetét magába foglaló aláírási íven, a részvény
névértéke után legalább 10°/0-nak egyidejű befize
tésével (az alapszabályok bemutatásakor azonban
már 30°/0 befizetése igazolandó). 2. az alapszabá
lyok megalkotása, az aláírás zárhatáridejétől szá
mított két hó alatt az alapítók által egybehívandó
alakuló közgyűlésen. Ez a közgyűlés megválasztja
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a társ. igazgatóságát is, ha csak azoknak kineve
zését az alapítók az aláírási tervezetben maguk
nak tenn nem tartották, s határoz az alapítók fel
mentése v. felelősségüknek esetleges megállapí
tása iránt. 3. a társaság bevezetése a cégjegyzékbe,
mely alkalommal az alapszabályok bemutatandók,
s az emiitett feltótelek teljesítése igazolandó. A
cégbejegyzés körüli teendő már az igazgatóság
nak feladata. (Keresk. törv. 149—160. §-ai.)
Az alapítók a részvényekre befizetett pénzekért
az aláíróknak v. jogutódaiknak mindaddig felelő
sek, míg az alakuló közgyűlés őket fel nem menti.
(K. 1.152. §.) Az alapítók, kik a tervezetben tudva
valótlan adatokat közölnek, 3 hónapra terjedhető
fogságra (fogházra) itélendők. (K. t. 259. §.)
A szövetkezetek A.-ása az alapszabályok létesí
tésével és a társaságnak a cégjegyzékbe való be
vezetésével nyer befejezést. (K. T. 224. §.).
A német keresk. törv. szigorításai közül kiemelendök: Legalább ö alapítónak kell lenni, akik
maguk is részvényeket jegyeztek. Az igazgató
ság és a felügyelő bizottság köteles megvizsgálni
az A. körülményeit. Ha az alapítók valamelyike az
igazgatóságnak v. a felügyelő bizottságnak tagja,
a felülvizsgálást külön revizorok teljesítik. Az
alaptökének netán be nem Űzetett részéért, a rész
vényesek elmulasztott befizetéseiért az alapítók
felelősek. Ugyanily felelősség terheli az ú. n.
kiboesájtó pénzintézeteket (Emissionshauser), a
melyek a részvények forgalombahozatala érdeké
ben nyilvános hirdetéseket tesznek közzé stb. L.
részletesen Részvénytársaságok, Bankok, Szövet
kezetek és Vasút címszók alatt.
Alapító, 1. Alapítás.
Alapító bankok. így nevezzük azokat a pénz
intézeteket, amelyek a birtokukban levő és náluk
betétek útján összegyűlendő tőkéket egyéb üzle
teken kívül ipari és közlekedési vállalatoknak
részvények alapján való megteremtésére használ
ják fel. Az A. maguk kezdeményezik a vállalatot,
sőt sokszor maguk is írják alá és tartják meg a
részvények legnagyobb részét, abban a remény
ben, hogy az így megteremtett vállalatban job
ban gyümölcsöztetik majd tőkéjüket, mint a kö
zönséges bankügyletekben; továbbá abban a re
ményben is, hogy a vállalat felvirágzása esetében
magasabb áron adhatják majd el a birtokukban
levő részvényeket, mint amilyen áron ezeket át
vették.
Alapító levél, olyan okirat, mellyel valaki köz
célokra, ezek ellátására bizonyos összeget, vagy
járulékot biztosít. Legrégibb hazai A. Szt. István
királyé, amelyet a pannonhalmi apátságnak adott.
Alapított adósság (fundált), régibb értelemben
olyan adósság, melynek törlesztésére és kama
taira külön alapot v. meghatározott jövedelmi
forrást jelölnek ki. Ilyenek voltak Magyarország
vasúti kölcsönei, amelyek a pályatestre s a vasúti
jövedelmekre voltak betáblázva; újabb értelemben
az A. az, mely hosszabb időre vétetik fel v. melynek_ visszafizetése egyáltalában nem terveztetik,
1. Államadósság.
Alapítvány. Alap az a különleges célra ren
delt vagyon vagy jövedelmi forrás, melynek ál
laga és hozadéka a meghatározott célra fordít
ható ; A. pedig állandó jellegű oly vagyon, amely
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nek csakis tiszta jövedelme használható fel a
kijelölt célra. További különbség lenne az, hogy
az alapok nem alkotnak különálló vagyontöme
get, mint az A.-ok, hanem csupán az alapító va
gyonának külön rendeltetéssel bíró elkülönített
részét. Hogy az A. jogszerüleg fennállhasson 08
ilyennek elismertessék, szükséges, hogy az meg
engedett célra legyen rendelve és hogy annak
képviseletéről gondoskodás történjék. Az A. cél
ját az alapító akarata szabja meg és az A. mind
addig erre a célra fordítandó, míg ez lehetet
lenné vagy közérdek kárára nem válik. Ilyenkor a
közhatóság, ha az alapítólevél erről nem gondos
kodott, más, hasonló vagy rokon célt fog megje
lölni, mely az alapító akaratához legközelebb áll.
Míg a német polg. tvk. 89. §-a az A. létrejöttét
hatósági jóváhagyástól teszi függővé, nálunk a
közhatósági felügyelet nem terjed ki a jóváhag3rásra, hanem csupán a fennálló A. felhasználá
sának ellenőrzésére szorítkozik. De maga ez az
ellenőrzés és felügyelet is, melyről már az 1723.
LXX. és az 1790. XXIII. t.-c. óta több törvény
rendelkezik, máig sincs szabályozva és bár két
ségtelen, hogy az A.-ok kivétel nélkül az állam fel
ügyeleti joga alá tartoznak, tény az, hogy az
államnak ez a jogköre a maga teljességében nem
gyakoroltatik, mert az e részben 1896 jan. 9-én
kelt képviselőházi határozat ellenére a kormány
által kezelt A.-ok az áll. számvevőszék ellenőrzése
alatt ma sem állnak, azokról az A.-okról pedig,
amelyeket egyes községek és hitfelekezetek ke
zelnek, legnagyobb részt tudomással sem birunk.
A cél és a kezelés módjának tekintetbe véte
lével az A.-ok következő nemeit különböztetik
meg: egyházi és világi A.-ok, köz- és inagánA.-ok. A vallás-, tanulmányi, egyetemi s egyéb
akár egyházi, akár világi köz-k.-o)í felett való
állami főfelügyelet gyakorlásának nyilvántartó,
ellenőrző és jogi szakközege a közalapítványi
kir. ügyigazgatóság (1. o.). A magán-k.-dk. egyik
legpregnánsabb alakja a családi A., mely főleg
abban különbözik a családi hitbizománytól, hogy
az A.-i vagyon nem az egyes családtagok tulaj
dona, hanem saját különös rendeltetésében birja
jogi fennállásának — jogalanyiságának — erő
forrását s hogy az A.-nyal, mint jogi személylyel szemben a kedvezményezett családtagok csu
pán követelési viszonyban állanak, míg a családi
hitbizomány kötelékéhez tartozó vagyonnak a bir
tokban levő családtag (hitbizományi birtokos) a
tulajdonosa, akinek tulajdoni jogát az utódlásra
hivatott családtagok érdekének megóvására szol
gáló elidegenítési tilalom korlátozza.
Alapítványi hölgy. Valamely nemes hölgy-ala
pítvány tagját nevezik A.-nek. Ilyenek a lerézia
savoyai hercegnőről nevezett intézet Bécsben; a
Mária Terézia királynőről nevezett intézet Prá
gában^ brünni és a gráci stb. alapítványok tagjai.
Ez intézetekbe csak olyan hölgyek vétetnek fel,
akik az előírt őspróbát le tudják tenni. Az őspróba
minőségét és terjedelmét az egyes intézetekre
érvényes alapszabályok határozzák meg. Az
intézet tagjai alapszabályszerű javadalmat élvez
nek, jelvényt, ünnepi alkalmakkor külön ruhát
viselnek, kamarási rangjuk van, udvarképesek, s
jóllehet hajadonok, «madame»-oknak címeztetnek.
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Rendesen kétfélék, ú. m. valóságos és tisztelet
beli tagok.
Alapítványi javak és erdő, 1. Közalapítványi
javak és erdő.
Alapjogok alatt az alkotmányjogi műnyelvben
az állampolgároknak azokat az egyéni jogait ér
tik, amelyek az állampolgári szabadságot és jog
egyenlőséget vannak hivatva megvédeni az állam
hatalom közegeinek netáni túlkapásaival szemben.
Franciaország 1791-iki s 1793-iki alkotmányho
zása ezeket «Emberi jogok»-nak (Droits de
l'homme) nevezte. Az 1791-iki francia «Constituante» vagyis alkotmányozó gyűlés által alkotott
« Constitutiom életbelépte óta szokták némi rend
szerességgel beleiktatni ezeket a jogokat a mo
dern államok törvényeibe, különösen ezek alap
törvényeibe (1. Alaptörvény).
Magyarország törvényhozása nem ismer még
eddigelé formaszerint kodifikált A.-at. Az iroda
lom azonban ilyenektll szokta felsorolni: a sze
mélyes szabadságot, a tulajdon sérthetetlensé
gét, a vallásszabadságot, a sajtószabadságot, az
egyesülési és gyülekezési jogot, a kérvényezés
és panaszemelés jogát, a jogegyenlőséget, nemzeti
egyenjogúságot, a tanszabadságot. Mindezeket
a jogokat különböző tételes törvényeink külön
böző rendelkezései védelemben részesítik, anél
kül, hogy A.-nak neveznék, vagy maguk a tör
vények hozataluk módjában vagy elnevezésük
ben más törvényektől, mint külsőleg is felismer
hető alaptörvények különböznének. Az írók rész
ben eltérően sorolják fel az A.-at, aszerint amint
egyiknek vagy másiknak tulajdonítanak az em
beri szabadság szempontjából alapvetőbb jelensé
get. Alkotmányjogunkban bizonyos értelemben
tételes alapjogot állapítottak meg az Arany Bullá
nak és Werbőczy hármas könyvének (az I. könyv
9. fejezete «primae nonus») a nemesek szabad
ságait biztosító rendelkezései is. (L. Magyar
ország alkotmánya.)
Alapkő. Különösen nagyobb, emlékszerű épü
letek, mint templomok, közpületek alapozásánál
bizonyos ünnepélyességekkel elhelyezett első kő.
Alapkő-letétel maga az ünnepélyesség. Az A.-nek
kiszemelt kockára — melynek egy üregébe érme
ket, pénzeket, nemkülönben az épületre és az épít
tetőkre vonatkozó irott adatokat tesznek — elhe
lyezésekor jelenlevő előkelőségek rangsorozatban
három-három kalapácsütést tesznek. — A. mal
moknál a legalsó őrlőkő (1. Malom).
Alapkönyvek vagy első feljegyzési könyvek
azok, melyekbe az üzleti eseményeket keletkezé
sükkör azonnal a keletkezés sorrendjében beve
zetjük. A könyveket 1. az egyes könyvelési rend
szereknél.
Alapkör (techn.); a fogaskerekek szerkesztésé
hez a fogak alsó részén húzott kör. L. Fogaskerék.
Alapkötés. Az egyszerű szövetek készítéséhez
két fonálrendszer kell. A szövet hosszirányában
haladó fonálrendszert Iámnak v. felvetőnek, a
szélesség irányában haladót pedig vetőnek, bevető
nek, v. vetüléknek mondják. B két fonalrendszer
szálai, hogy szövetet alkossanak, különböző mó
don keresztezik egymást. A fonál-keresztezéseket
kötésnek hívják. Valamennyi kötés, még a leg
változatosabb is, három elemi kötésre bontható,
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Alapkötés

amelyeknek A. a nevök. A kötések jelzésére koc
kázott papirost — patronpapirost — használnak,
amelyen azokat a kockákat szokás befesteni, ahol
a láncfonál fedi a vetőt. B mintarajzon (patron,
dessin) az ismétlésekig terjedő részt mintaelem
nek nevezik.
A három alapkötés megnevezése, mintarajza s
jellemzője a következő: 1. A vászonkötés (1.
ábra) jellemzője,
hogy mintaeleme
csak 2 lánc- s köt
bevetőfonálból áll, s
hogy a kötőpontok
két átló irányában
1. ábra. 2. ábra. 3. ábra.
haladnak. Bza kötés
adja a legmerevebb
szövetet. 2. A sá
voly-kötés (serge —
Köper, 2. ábra) jel
lemzője, hogy min
4. ábra. 5. ábra. 6. ábra.
ta-eleme legalább 3
láncból s 3 vetőből
áll s hogy a kötő
pontok csak egy átló
irányában haladnak.
A sávoly-kötés sok
kal lágyabb szövetet
7. ábra. 8. ábra. 9. ábra.
ad a vászonkötósnél.
3. Az atlaszkötés (szatin, 3. ábra)
jellemzője, hogy a minta-eleme leg
alább 5 lánc- s 5 vető-fonálból áll, s
hogy a kötőpontok szót vannak szórva. 10 libra_
A szövet egyik oldalán főleg a bevető
fonal, a másikon főleg a láncfonal látható. Ez a
kötés adja a legfényesebb és leglágyabb szövetet.
A most ismertetett A.-ek s ezek változatai
néhány szövetfajnál külön elnevezést nyertek,
így a vászonkötés a gyapjuiparban posztókötésnek,
a selyemiparban tafotakötésnek neveztetik; a vá
szonnak az aváltozata, amelyet a A.ábra tüntet elő,
vagyis amelynél a kötőpontok többszörös lánccal
s vetéssel állíttatnak elő, szalmakötésnek (Panama
kötés), míg az 5. ábrában előtüntetett változata,
amelynél a kötőpontok egyszerű lánc, de többszörös
vetülékkel készülnek, vetülék irányú bordás vagy
recés kötésnek (Rips travers), a 6. ábrában elő
tüntetett pedig, amelynél a kötőpontok többszörös
lánc, de egyszerű vetülékkel készülnek, lánc- v.
hosszirányú bordás v. recés kötésnek (Rips á long)
neveztetik.
A sávoly kötés leggyakrabban használt alakja a
2. ábrában látható 3 fonalas egyszerű sávoly
vetülékoldala, amelynek csinvat (Drell) a neve,
míg a 7. ábrában jelzett 3 fonalas sávoly
láncoldala fönalgónak (croisé) neveztetik; igen
gyakori továbbá a 8. ábrában látható 4 fona
las kettős sávoly, amely keresztbe szőtt (a kártolt
gyapjuiparban Óircas, a fésűs gyapjúnál Kas
mír) és a, 9. ábrában előtüntetett 4 fonalas szét
szórt kettős sávoly, mely téli posztó (Tüffel) nevet
visel.Az atlasz-kötés leggyakrabbanhasználtalakja
a 10. ábrában látható 5 fonalas atlasz-kötés láucoldala, amely a selyem-, fésűs gyapjú- s pamutiparban szatén, atlasz (satin, atlas, bristol), a kártolt
gyapjuiparban pedig simulékony posztó (doszkin)
néven ismeretes.

