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A. 
Arány akkor keletkezik, ha két egynemű meny-

nyisóget abból a célból hasonlítunk össze, hogy 
megtudjuk, hányszorta nagyobb az egyik a másik
nál. Itt tehát tulajdonképen osztást végzünk, amely
ben az osztandót az A. előtag-jétnak, az osztót az 
A. utótag-jimak, a hányadost pedig A.-mutató-nak 
hívjuk. Az elő- és utótag akármilyen nevezetű 
számok lehetnek; az A.-mutató azonban mindig 
nevezetlen szám. Az A. fogyó, ha az előtag nagyobb 
az utótagnál, növekedő, ha az előtag kisebb az 
utótagnál; előbbi esetben az A.-mutató nagyobb, 
utóbbi esetben kisebb az egységnél. Ha az A.-
mutató éppen az egység, akkor az összehasonlí
tandó mennyiségek egyenlők egymással. Össze
mérhetetlen mennyiségek A.-mutatója irracioná
lis szám. Sokan az A.-t viszonynak s a proporciót 
A.-nak nevezik. 

A.-on a rajzoló művészetien is az egyes részek 
méretének egymáshoz és az egésznek a méreté
hez való A.-át értik. Itt az A.-ok mekkorasága 
részint a tárgyak természetéből, részint pedig az 
ember szokásából állapítható meg, amennyiben az 
ember bizonyos móretekkel annyira megbarát
kozott már, hogy minden attól eltérőt helytelennek 
tart. Minthogy a művészeti utánzásnak az emberi 
alak a legkiválóbb tárgya, azért annak A.-ai a leg
fontosabbak a művészetben, nem csoda tehát, 
hogy e tekintetben a legrégibb idők óta beható 
tanulmányokat folytattak a művészek. Ezek a 
tanulmányok pótolták a művészeti anatómiát. Az 
emberi test magasságára nézve pl. azt találták, 
hogy az megközelítőleg nyolcszor akkora, mint 
az arc hossza. Persze ilyen dolgot nem lehet 
teljesen pontosan megállapítani, mert egyik em
ber A.-ai elütnek a másikéitól. A. tekintetében 
az egyiptomi művészet sok ezer alakja is eltér 
egymástól. A görög művészetben Polykleitos 
állapított meg egy közép-A.-t; mintaszobrát 
kánonnak nevezték, ami arra vall, hogy azt, ha 
nem is általánosan, de mégis legalább egy ideig 
irányadónak vették. A görögök az A.-t szimmet
riának (összemérés) nevezték. A renaissance-mű-
vészet korában Lionardo da Vinci a festészetről 
szóló iratának (Trattato della Pittura) 7-ik fejeze
tében tárgyalj a az emberi test A .-ait és mozdulatait. 
Utána Luca Paccioli könyvet írt az isteni A.-ról. 
Dürer Albert szintén írt e tárgyról. Megemlítendő 
1834-ből Schadow Gottfried ily című könyve: 
Polyclet, oder von den Maassen d. Menschen nach 
demGeschlechteu. Altér stb. (Berlin). Henszlmann 

Á. 
Imre véleménye szerint az ókoriak, kivált a gö
rögök, az emberi test A.-ainak szabályait az építé
szetre is alkalmazták. 

Zeising: Neue Lehre von den Proportionen des 
menschlichen Körpers stb. (Leipz. 1854) című 
munkájában sokszor megnyilvánuló erőszakolt-
sággal az A.-osságnak a természetben és a művé
szetben uralkodó törvényszerűségét az arany
metszet (1. o.) elvében vélte kifejezhetőnek. Sze
rinte, ha a jól kifejlett emberi alaknak első osz
tási pontját a köldökre helyezzük, akkor a test 
törzsének és főbb tagjainak választópontjai össze
esnek az aranymetszet szerint való felosztás 
pontjaival. A görög szobrokon végzett mérések 
eredményei nem sokban térnek el Zeising meg
állapításaitól. Megkísérelte ő feltevésének helyes
ségét az ó- és középkor legkiválóbb építményein, 
valamint a festészet legremekebb alkotásainak 
elrendezésén is igazolni. 

Aranyág, 1. kisközség Arad vm., 1. Székes
aranyág. — 2. A. (Hernyakova), kisközség Temes 
vm. temesrékási j.-ban, (1900) 1364 oláh s német 
lak. Van postahivatala és telefonállomása. 

Aranyalap: a mozaik, a tempera és a miniatűr 
képek megaranyozott háttere. Az A. a bizánci és 
a középkori festészetnek egyik állandó ismertető 
jele. Eredete talán arra a törekvésre vezethető 
vissza, hogy a kép becsét a drága anyag is növelje. 
Stiláris hatása az, hogy az alakokat szinte ki
emelve a mindennapi környezetből, szigorú ós 
ünnepies elszigeteltségben mutatja be. A keleti 
egyház rituális képein ma is széltében hasz
nálják. 

Arany alma. A magyar koronázási jelvények
nek, az ország ékességeinek — Clenodia Regni — 
egyike. Valószínűleg az Anjou-házbeli királyok 
korából származik; arany lemezből készült; ol
dalán az Anjouk családi címere látható. A koro
názási szertartásnál az ünnepélyes menetekben a 
horvát bán, mint országzászlós, viszi a király előtt; 
a koronázási mise alatt, mikor a szent koronát a 
király fejére teszik és a király a templomban föl
állított trónusra megy, az A.-t bal kezébe, a királyi 
pálcát pedig jobbjába veszi. Mint a szent koronához 
tartozó kincset, az A.-t is a koronázási jelvények
kel együtt őrzií. 

Aranyalmafa,tkp. a narancs. (Vali Mihály Házi 
orvos-szótáracskája szerint A. a. m. narancsfa.) 
A. és ezüstkörte mint mitoszi szó, oly szép gyü
mölcsfa, melyet a tündérek csábul a megkedvelt 
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királyfi kertjébe ültetnek. Általában a boldogság
nak és hatalomnak egyik fő jelképe vala, mint a 
paradicsomfa almája, a hesperidák kertjének almái, 
az avaloni boldog szigetek almabősége, hazánk 
aranyalmája (boldogsága). (Ipolyi M. Myth.) 

Arany amalgám, 1. Arany és Foncsor. 
Aranyázsió, 1. Ázsió. 
Aranybánya, 1. Arany. 
Aranybánya (Clausura), kisk. Sáros vm. alsó-

tárcaij.-ban, (woo) 378tót lak.; közelében arany-
és ezüstbányák voltak. 

Aranybegy.Oriolus galbula L. (áiiat),l. Sárgarigó. 
Aranybélyeg, 1. Fémjelzés. 
Aranyberill, drágakő, sárgaszínű berill (1. o.) 

Észak-Amerikából (Maine). 
Aranybiblia, képes kiadású biblia. 
Aranybibor, Cassius bibora (Purpurea minera-

lis Cassii). Cassius András állította legelőször elő 
Leydenben. Bíborszínű festék, amely keletkezik, 
ha stanno-klorid avagy stanno- és stanniklorid-
oldathoz igen híg aranyklorid-oldatot elegyítünk. 
Az A. színe a higítás fokától nagyon függ, továbbá 
függ az alkalmazott aranysó s ónsók mennyiségé
től ; ennek megfelelően összetétele is különböző. 
Régebben egyik felfogás szerint aranysó és ón-
oxid elegyónek, míg mások az aranyoxid, astanno-
és a stanni-oxid vegyületének vélik. Újabban kü
lönösen Zsiqmondy vizsgálatai kiderítették, hogy 
az A. kolloid-arany és kolloid-ónsav elegye. Már 
régi időtől fogva az üveg és a porcellán festésére 
használják; különösen az ú. n. rubinüveget készí
tik vele. Az arany felismerésére is lehet e vegyü
let képződését felhasználni. 

Aranybogarak (áiiat), Chrysomelidae, levélbo
garak, a bogarak (Coleoptera) rendjének egyik 
családja. Többnyire kicsi, élénk színű, fém
fényben ragyogó, zömök termetű bogarak. Fejük 
többé-kevésbbé mélyen süpped az előtorba, néha 
egészen el van rejtve alatta, csápjaik 11 izüek, 
lábaik 5 izüek, csakhogy az egyik tag csökevé
nyes. A szintén élénk színű, szemölcsös lárváik 
a növények lágy részeivel táplálkoznak. Körül
belül 10,500 fajban az egész földön el vannak ter
jedve. Hazánkban mintegy 508 faj ismeretes. Egye
seknek lárvái, minthogy bizonyos növényekre 
vannak utalva, ha nagyon elszaporodnak, kárté
konyak is lehetnek. Ilyenek pl. a Kolorádó-bogár 
(Doryphora decemlineata Say.), mely a burgonya
termést teszi tönkre; a Jwnvédbogár (Entomosce-
lis adonidis Pab.), a repcetermelésre rendkívül 
veszedelmes; a Lema melanopa L. és L. cyanella 
L. lárvái hazánkban nem egyszer az árpa, rozs és 
tavaszi búzában, továbbá a Haltica nemorum L., 
lárvái a konyhakerti, takarmány- és répa-vetemé-
nyekben okoztak károkat; a firkáló-bogár (Eu-
molpus vitis, Adoxus obscurus L.) a szőllőben, a 
földi bolhák pedig a repcében, a káposztában, a 
takarmány- és cukorrépában okoznak nagy káro
kat. A külföldi szebb színűeket ékszerül is hasz
nálják. 

Aranyborítás vagy szegélyszalag. Aranyszálú 
fonalból mintásán (1. Ábrás szövet) szőtt szalag, 
amely borításra, díszítésre vagy szegélymereví-
tésre használatos. 

Aranyborjú. Az a borjú, melyet Áron főpap 
Mózes távollétében a türelmetlenkedő zsidó nép 

követelésére készített és amely körül a zsidók a 
pogány istentisztelet módjára táncoltak. A zsidók 
történetében az A.-nak még egyszer jut szerep. Jero-
beám, hogy Izraelországot Judától teljesen függet
lenné tegye, a jeruzsálemi templom pótlására két 
szentélyt állított fel, ahol A.-t imádtak. A pró
féták nagy küzdelmet fejtettek ki e kultusz el
len, de ez csak akkor szűnik meg, mikor Izrael 
országa is letűnik a történelem szinteréről (722). 
Az A. talán az egyiptomi Serapis utánzata. Á mai 
nyelvhasználatban A. a. m. Mammon. 

Aranybrokát, 1. Aranyszövet. 
Aranybromidok. Az arany a brómmal három

féle bromidot alkot: a mono-, di- s tribromidot 
(AuBr, AuBr3 v. Au^Br,,, és AuBr3). Közöttük a leg
régebben ismeretes és egyúttal a legfontosabb az 
aranytribromid, mely az arany és a bróni közvetlen 
egyesülése útján képződik. Gyógyszerül használ
ják (epilepszia ellen). 

Aranybronz (kagyló-arany, festő-arany). A va
lódi kagyló-aranyat cukorral, mézzel v. gummival 
elegyített hulladék-arany füst jól összedörzsölt ke
verékéből készítik. Újabban használják az arany
klorid-oldatból finom csapadék alakjában kiválasz
tott aranyat is. A hamis A.-ot rózötvónyekből 
gyártják. 

Aranybulla, tágabb értelemben az az arany 
pecsét, mellyel a magyar királyok III. Béla óta 
jelentékenyebb okirataikat megerősíteni szokták; 
szűkebb értelemben pedig az az aranypecsétes 
szabad ságlevél, mellyel II. András magyar király 
Szt. István király alkotmányát 1222-ben helyreállí
totta s azt újabb intézkedésekkel bővítette. Azok 
a viszályok,nielyek egyrészt a királyi család tagjai, 
másrészt ezek és a főnemesség között elharapóz
tak, II. András alatt tetőpontjukat érték el. A király 
gondatlanul osztogatta a királyi és a várjószágo
kat s így ő maga jövedelmének nagy részétől meg
fosztatván, kénytelen volt mind újabb és újabb jö
vedelmi forrásokat nyitni, melyek a nemzetet sú
lyosan terhelték és jogait sértették. A meggazda
godott és nagy fegyveres erővel rendelkező urak 
pedig kényök-kedvök szerint nyomták és zsarol
ták nemcsak saját jobbágyaikat és a városok lako
sait, hanem a szabad birtokosokat is. II. András 
fia, IV. Béla ifjabb király, az elnyomott gyengébb 
nemesség élére állván, a főnemesek nem akadá
lyozhatták meg, hogy II. András ez állapotok javí
tására 1222. országgyűlést ne hirdessen. Ez az 
országgyűlés állapította meg azt a szabadságleve
let, mely 1848-ig a magyar alkotmány alapja volt. 

Szorosan alkotmány-alkotó jelentősége az A.-
nak nincs, mert lényegesen azokat a jogelveket és 
jogtételeket iktatta törvénybe, melyek az ősi alkot
mányból eredve, folytonosan éltek, hatályosak vol
tak a nemzet életében, s melyeket már Szt. István 
királyunk megkisérlett irott szabályokkal körül
írni. Az Una eademque nobilitas eszméjét, a ne
mesek köz- ós magánjogi egyenlőségének elvét, 
a szent korona tagjainak személyi és vagyoni 
sérthetetlenségét jogszerüle,g az A. előtt sem ta
gadták Magyarországon. Ámde a hűbéri esz
mék behatolása, a kormányzati fejetlenség a XIII. 
sz. elején, az uralkodó gyengesége nagy mér
tékben veszélyeztették azt, éppen úgy, mint a ki
rály törvényes, alkotmányos közhatalmát. Királyi 
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és köznemességi érdek tehát egyaránt sürgősen 
kívánta az ősi szabadságok és fejedelmi hatalom 
világos törvényekbe Írását, ünnepélyes deklará
lását, nyomatékos tiltakozását a nemzet több
ségének az oligarchikus törekvések, a nemzeti 
közhatalom megbontása ellen. Ezt tette az A. és 
éppen ebben rejlik jelentősége; ezért mondják 
róla, hogy az az alkotmányos királyság és köz
nemesség diadala volt a hatalmas, féktelenkedö, 
szuverenitásra törekvő urakkal szemben. Tör
ténelmünk tanúság reá, mily féltékenyen őrizte 
a nemzet A.-jában újból biztosított szabadsá
gait. Egyébiránt eléggé jellemzi az annak jelentő
ségéről folyton táplált közvéleményt, hogy azt a 
nemzet megnyugtatására több királyunk újból 
megerősítette, noha annak kötelező ereje anélkül 
is teljes maradott volna, s hogy III. András óta 
a legtöbb királyi hitlevél arról kifejezetten meg
emlékezik ós a koronázási esküben a király, ille-

II. András király aranybullája. 

tőleg trónörökös, annak hatályban maradt részeit 
külön is megtartani és megtartatni ígéri.", 

Az A. szövege, a kevésbbó fontos cikkek kiha
gyásával, a következő: 

«A Szentháromság ós oszolhatlan egység nevé
ben. Endre, Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-
és Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia örökös 
királya. Mivel mind országunk nemeseinek, mind 
másoknak is Szt. István királytól alapított szabad
sága némely királyok hatalma következtében, kik 
néha haragjukban boszút állottak, néha gonosz em
berek hamis tanácsaira is hallgattak, vagy saját 
hasznukat keresték, igen sok részben rövidséget 
szenvedett: nemeseink fenségünk és elődeink füleit 
gyakor ízben verdesték kérelmeikkel ós folyamodá
saikkal országunk javítása iránt. Kik tehát tarto
zásunkhoz képest az ő kérelmöknek mindenben 
eleget tenni^akarván, megadjuk mind nékik, mind 
országunk egyéb embereinek a szent királytól meg
adott szabadságot; és országunk állapotának javí
tására tartozó egyéb dolgokat is üdvösen rendelünk 
eképen: Rendeljük, hogy évenkint a szent király 

ünnepét, hacsak némi súlyos foglalkozás vagy be
tegség nem akadályoz, Székesfehérvárott tarto
zunk megülni. És ha mi jelen nem lehetünk, a 
nádor kétségkívül ott leszen helyettünk s ké
pünkben meg fogja hallgatni az ügyeket. Az összes 
nemesek pedig, aki csak akar, szabadon oda gyü
lekezzenek. (I. p.) — Akarjuk azt is, hogy sem 
mi, sem utódaink bármi időben le ne tartóztassák 
s el ne nyomják a nemeseket valamely hatalmas
nak kedvéért, hanemha előbb megidézték ós tör
vény rendé szerint elmarasztalták. (II. p.) — To
vábbá semmi adót, semmi szabad dónárokat nem 
szedetünk a nemesek örökségén; sem házaikban, 
sem falvaikban meg nem szállunk, hanemha meg
hivatunk. Az egyházak népeitől sem veszünk sem
minemű szerpénzt vagyis collectát. (III. p.) — Ha 
valamely nemes meghalálozik fiú nélkül, lányát il
lesse birtokának negyedrésze; a többiről tetszése 
szerint rendelkezzék és ha a halál közbejötte miatt 
nem rendelkezhetik, a hozzá közelebb álló rokonra 

IV. Béla király aranybullája. 

szálljon; és ha teljességgel semmi nemzetsége nin
csen, szálljon a királyra. (IV. p.) — Ha a király 
soreget akar vinni az országon kívül, a nemesek 
ne tartozzanak vele menni, hanemha az ő pénzén. 
Ellenben, ha sereg jönne az országra, mind
nyájan tartozzanak menni. (VII. p.) — A nádor 
országunk minden embere fölött különbség nél
kül biráskodjék; de a nemesek főben- ós birtok
banjáró ügyeit a király tudta nélkül el ne vé
gezhesse. (VIII. p.) — Ha külföldi tisztességes 
emberek jönnek az országba, az ország tanácsa 
nélkül méltóságokra ne emeltessenek. (XI. p.) 
— Fekvő birtok az országon kívülieknek ne ado-
mányoztossék. (XXVI. p.) — Egész vármegyéket 
vagy bármely méltóságokat örök birtokul nem 
adunk. (XVI. p.) — Négy jobbágyon, t. i. a nádoron, 
a bánon s a király és királyné udvarbiróin kívül. 

1» 
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két méltóságot senki se viselhessen. (XXX. p.) — 
Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind 
magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes 
legyen, hét oklevélpárba írattuk és arany pecsé
tünkkel megerősítettük; úgy, hogy egy pár kül
dessék a pápa úrnak, második a János vitézeknél, 
harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, 
Stödik az esztergomi káptalanban, hatodik a kalo-
jsaiban, hetedik a nádornál őriztessék, úgy hogy 
ízt az irást mindenkor szeme előtt tartván, se ő 
ie tévedjen le a felébb mondottak valamelyik pont
járól, sem a királyt vagy a nemeseket vagy má
sokat ne engedjen letóvedni. Hogyha pedig mi, 
vagy valamelyik utódunk bármikor ezen rende
letünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságuk
ban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi 
vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más urak 
nak s az ország nemeseinek, összesen és egyen
ként, jelenleg ós a jövőben nekünk ós utódaink
nak ellenállani és ellenmondani örökre. (XXXI. p.) 
— Kelt Klétusnak, az egyház prépostjának keze 
által a megtestesült igének ezer kétszáz huszon
kettedik esztendejében.)) (Szalay L. ford. szerint.) 

Az A.-át aláirtak ós megerősítették I. Lajos 
1351. (bár az ősiséggel nagyban módosította), 
Mária 1384., Zsigmond 1397., I. Mátyás 1464. s a 
koronázási esküben valamennyi. Az ellenállási zá
radékot (XXXI. p.) az 1687-ikiországgy. törölte el. 
Több hiteles másolatban maradt fenn; és pedig 
1318-ból az esztergomi primási levéltárban. 1351-
ből négy példányban (a cs. és kir. titkos levéltár
ban, a magyar orsz. levéltárban s a Görgey-
és a Teleki-családnál); 1384-ből 6 példányban 
(1—1 a cs. és kir. titkos és a magyar orsz. levél
tárakban) stb. A magyar A. az angol magna char
tától teljesen függetlenül, bár csak 7 évvel később, 
hasonló körülmények közt keletkezett, de Európa 
legrégibb két alkotmányos országának ez alap
törvényei közt feltűnően sok a hasonlatosság. Az 
A. hiteeségét Grossinger (Jus publicum Hungáriáé) 
már 1786. kétsógbevonta, de Kovachich és Fejér 
megcáfolták. 1869. Mircse János a velencei Mar-
cus-Könyvtár Zanetti-osztályának 503. kódexe 
alapján azt vitatta, hogy az A. nem 1222., hanem 
1233. kelt. Knauz a Magy. Tud. Akadémiában 1869 
jún. 21. megcáfolta. (V. ö. Knauz, A., Történelmi 
Tár. X., 1861. ós Akad. Ért. 1869. Wenzel, Az A. 
Akad. Ert. 1873. Mircse és Nagy Iván polémiája 
a velencei A. ügyében a Pesti Naplóban, 1869. 34 
ós 55. sz. Podhraczky (1869) és Torma K. cikkei 
1885. a Századokban, Szántó S., Az A. s a magna 
charta, Erdélyi Múzeum, 1881; Ferdinandy Géza, 
Az A., Budapest 1899; Lovas Imre, Az A. mint 
freskó, Századok, 1898; Karácsonyi J., Az A. 
keletkezése ós első sorsa (Akad. Ért. 1899); Han
tos Elemér, The Magna Charta ofthe English 
and of the Hungárián Constitution (London 1905). 
A magyar történetírás még számos más A.-t is
mer. Eaek közül diplomatikai tekintetben legjob
ban földeritette Salamon Ferenc a pestit, melyet 
IV. Béla állítólag 1244. adott Pest városa számára. 
(V. ö. Salamon, Budapest története. III. 34— 
84. lap.) 

Mint pecsét, nagyon kevés A. maradt az utó
korra. Az ilyen módon kiállított oklevelek min
den időben ki voltak téve annak a veszély

nek, hogy kapzsi emberek letépik róluk az arany 
pecsétet. így tett Vencel cseh király is, midőn 
1304. fiáért, az ifjú Vencel v. magyarosan László 
királyért sereggel hazánkba jött s Esztergom
ban a templom és levéltár kincseit megrabolta. 
A magyar nemzeti múzeumban három arany
bulla van; az egyik II. András király 1224riki 
oklevelén függ s a könyvtárban letett Kállay-
levéltárban őrzik (rajzát lásd a 3. oldalon); a másik 
kettő a régiségtár tulajdona, a kisebbik III. 
Béláé, a nagyobbik IV. Béláé (rajzát lásd ugyan
ott). 

Aranycianidok. Az arany a cianid-gyökkel két
féle aranycianidot alkot. Aranymonocianid, auro-
cianid vagy aranycianür, AuCN, keletkezik auro-
hidroxidból hidrogén cianid hatására; előállítják 
káliumaurocianidból úgy, hogy azt sósavval eny
hén melegítik, majdafolyadékot bepárologtatják ós 
a maradókot vízzel kimossák. Sárga, kristályos por, 
nedves levegőn és a világosságon megzöldül. Víz
ben, alkoholban, éterben ós hígított savakban old
hatatlan. Enyhe hevítéskor dicián-gázra ós szín
aranyra bomlik. Káliumcianid-oldatban komplex 
halogénsóvá, káliumcianoauritté v. káliumauro-
cianiddá (auro-kálium cyanatum), KAu(CN)2, oldó
dik. Színtelen, édesessós, fémes-ízű kristályok. Víz
ben oldódik; savak elbontják. Az aurocianidot 
skrofulózisnál és tuberkulózisnál, de eredményte
lenül, gyógyszerül használták. Aranytricianid, 
auricianid, aranycianid v. ciánarany, Au(CN)s. Elő
állítható a káliumauricianid (1. alább) savval való 
elbontása útján, 3 mol. vízzel kristályosodva, 
nagy, színtelen lemezek. Vízben, alkoholban és 
éterben bőségesen oldható. 50°-on megolvad, erő-
sebb hevítéskor elbomlik. Káliumcianiddal alko
tott komplex sója a káliumcianoaurát v. kálium
auricianid, 2KAu(CN)4, 3H20; állandó, színte
len lemezekben kristályosodó só. Előállítható auri-
cianidból káliumcianid-oldattal. Kristályvizét csak 
200°-on hevítve veszti el, magasabb hőmérséken 
elbomlik. Vízben bőségesen, alkoholban kevéssé 
oldódik. Mint igen erélyes baktérium-mérget a 
tüdőtuberkulózisnál ajánlották; manapság galvá-
nos aranyozásra használják. Az A.-at a színarany 
előállításánál értékesítik. 

Aranycompó (állat), a közönséges compónak v. 
cigányhalnak (Tinca vulgáris Cuv.) aranyos zo-
máncú színváltozata, melyet Cuvier mint külön 
fajt T. aurata, Agassiz pedig T. chrysitis né 
ven írt le. E színváltozat folyóvizekben ól, a 
közönséges zöldesfekete színű ellenben álló, mo
csaras vizekben. Parktavak részére különösen 
Csehországban ós Felső-Sziléziában tenyésztik. 

Aranycsalán (növ.), 1. Boglárrózsa. 
Aranycseppek, 1. Aranytinktura. 
Aranycsinálás, 1. Alchemia. 
Aranycsipke, kézi csipkevetéssel v. zsinór

vetőgépen aranyszálú fonalból készült csipke, bo
rítás v. sujtás, amely férfi és női ruhák díszíté
sére használatos. Az A.-bkel való díszítés való
színűen mór eredetű. Spanyolországban főleg a 
XVII. és XVIII. sz.-ban használták; újabb időben 
ismét divatba jött. 

Aranydiklorid, 1. Aranykloridok. 
Aranydrót, 1. Drót. 
Arany edények, 1. Edény. 



Aranyrgyháza — 5 — Aranyfestés 

Aranyegyháza, Szabadszálláshoz tartozó né
pes puszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kunszent
miklósi j.-ban, (1900) 531 lak. 

Aranyeleiántcsontmüvészet(chryselephantin 
technika; chrysos: arany és elephas: elefántcsont), 
a szobrászati technikának egy fajtája, mely Gö
rögországban már korán használatos volt, teljes 
kifejlését azonban csak Phidias idejében érte el. 
A szobrokon e két anyag úgy oszlott meg, hogy 
elefántcsontból készült a rubátlan test, aranyból 
pedig: a haj, a szakáll, a ruha és a jelvények. Az 
aranyelefántcsontszobrok készítésénél a követ
kezőképen jártak el: a szobor fa v. agyagvázára, 
melyet vasrudak tartottak össze, ráragasztották 
halenyv segítségével a faragott elefántcsontla
pokat és a vékony aranylemezeket. Ezután követ
kezett a csiszolás és a festés, mely csak egyes 
részekre, pl. ajkak, terjedt ki. A szemgolyókat 
rendesen drágakőből rakták be. Az elefántcsont
szobrok tartósságát különbözőképen biztosították: 
v. úgy, hogy a szobor magját csatornajáratokkal 
látták el, melyekben olaj keringett v. pedig me
dencébe gyűjtött vlz párolgásával. Ezenkívül né
hol külön hatóság is ügyelt a szobrok jókarban-
tartására. Az elefántcsontszobrászat legkiválóbb 
képviselői Phidias olympiai Zeusa, Athena Par-
thenosa és Polykletos argosi Hérája voltak. A 
hellenisztikus időkben uralkodók portraitszobrai 
is evvel a technikával készültek. V. ö.: Quatre-
mére de Quincy, Le Jupiter Olympien (Paris 
1814); Bliimner, Technologie und Terminologie 
der Künste (Leipzig 1879); Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire des antiquités (Paris 1892). 

Aranyelixir, 1. Arartytinktura. 
Aranyember, mindenben szerencsés ember, 

Jókai Mór 1873. megjelent Az A. című regé
nyének és az ebből készült színműnek Timár 
nevű hőse. 

Aranyér (haemorrhois) a végbél gyűjtőereinek 
kitágulása. Az érfal rugalmasságának csökke
nése miatt egyes érdarabok babnyi, sőt diónyi 
csomókká tágulnak ki. Ezek az aranyeres csomók 
v. a végbél záróizmán kívül (külső a. cs.), v. felül 
képződnek (belső csomók). Az értágulás okát a 
vér visszafolyásának gátoltságában kell keres
nünk. Leginkább makacs székszorulás (melynek 
folytán a végbólben pangó, beszáradt bélsár a 
gyűjtőeres keringést nehezíti), ülő életmód, a 
kapuér (véna portae) keringésének lassítása (máj
bajok), erős hashajtókkal való visszaélés, gyula-
dásos folyamatok a végbél körül, tálhajtott lovag
lás okolható keletkezéséért. Ez okok miatt gya
koribb férfiakon, mint nőkön, gyakoribb meglett 
korban, mint a fiatalkorban. Az A.-es csomók 
a záróizom környékén állandó hurutot okoznak, 
melynek váladéka viszketést, gyakori szókingert 
vált ki. Székelés közben a belső csomók kifor
dulhatnak, a záróizom összehúzódása folytán ki 
is szorulnak, ami heves fájdalmakhoz vezet. Et
től való félelmében a beteg székét visszatartja. 
Ez a székrekedés nemcsak újabb ok az A.-es 
baj fokozására, de a nyomán fejlődő vértorlódás 
az agyvelő felé főfájásra, kedvetlenségre, étvágy
talanságra vezet. A medencebeli vérpangás de
rékfájdalmakat, a hasban feszülés érzését, emész
tési zavarokat okoz. Fokozódásával a csomók 

megrepedhetnek, A.-es vérzés indul meg, 
ami ideig-óráig könnyebbülést okoz a betegnek. 
A vérzést követő jó érzést a régi orvosok úgy 
magyarázták, hogy a vérrel méreganyagok, más 
betegségek kóros termékei válnak ki a szervezet
ből. Ezért nevezték «arany» érnek a végbél 
gyüjtőereinek tágulását. Az A. kezelése első sor
bán a gyűjtőeres pangás megszüntetésében áll. 
Az emésztés szabályozása, az ülőéletmód megsza
kítása gyaloglással, testmozgással, könnyű szék 
előmozdítása megfelelő étkezéssel, hasmasszázs-
zsal, erős hashajtók kerülése a már kifejlődött 
csomókat meg nem gyógyítja ugyan, de növésü
ket megakasztja. A kifejlődött csomók eltávolí
tása (akár kimetszéssel, v. kiégetéssel) ajánlatos, 
ha gyakori vérzés a szervezet gyengítésével fe
nyeget v. gyuladás (phlebitis) szövődik az A.-hez. 
A csomók okozta fájdalmak szüntetésére hűvös 
ttlőfiirdök ajánlatosak, melyek a derékfájásokat 
is enyhítik. A kiforduló belső csomók visszatar
tására ajánlott gummidugók a bajt nem gyógyít
ják, de a kifordulással járó kellemetlenségeket 
enyhítik. 

Aranyércek, 1. Arany. 
Arany érdemkereszt. 1. Katonai és polgári 

érdemek jutalmazására szolgáló érdemkereszt, 
melyet 1. Ferenc József 1849. alapított. Jelvénye 
vörös zománcozott aranykereszt, az Alcantara-
kereszt mintájára, középpajzsa kerek, előlapján 
F. J. betűk, körülötte Viribus unitis felirat és két 
egymásba kulcsolódó kéz, hátlapján 1849. Két
féle alakja van, ú. m. koronás, amelyen a rendjel
vény az arany császári koronán függ és az egy
szerű, amelynél a korona hiányzik, helyét gyűrű 
foglalja el, mellyel a szalaghoz van erősítve. 
Szalagja vörös. A keresztet férfiak és nők is nyer
hetik. — 2. A. katonai lelkészek számára. Osztrák 
kitüntetés, melyet 1801 nov. 23. II. Ferenc csá
szár katonai lelkészek számára, főleg a csata
téren a lelkészi hivatás kifejtése körül szerzett 
érdemek jutalmazására alapított. Két osztálya 
van, ú. m. arany és ezüst. Jelvényük a lóhere
alakban végződő passzió-kereszt, rajta az arany 
keresztnél aranyszegélyű fehér, az ezüst kereszt
nél ezüstszegélyű kék kerek medaillonban Piis 
meritis felirat aranyban, illetve ezüstben. Szalagja 
fehér, három vörös csíkkal, a jelvényt a bal mel
len viselik. 

Aranyérték, 1. Valuta. 
Aranyeső (nov.), 1. Laburnum. 
Aranyéter. Az aranykloridnak hígabb éteres 

oldata, amelyet fémek tüzes aranyozására hasz
nálnak. 

Aranyév, az ötvenedik év, melyet valaki vm. 
állapotban v. pályán betölt. 

Aranyía, magyar sárgafa, 1. Szömörcefélék. 
Aranyfácán, 1. íácánfélék. 
Aranyfény v. aranylüszter, arany csilláma 

rubinvörös szín, melyet először a XV. sz. végén 
a gubbioi Maestro Giorgio alkalmazott majolikáin 
s melynek előállítása sok ideig titokban maradt. 
Kivált angol kőedényen és porcellánon fordul elő. 
Az A. annál erősebb s annál inkább uralkodik a 
vörös szín fölött, minél vastagabb a festék rétege. 

Aranyfestés alatt az arany-rézötvények fel
színének a színarany színére való festését értik. 



Aranyfilig-ránüveg — 6 — Aranygyapjas rend 

Ez az aranyfesték (couleur a bijoux, gold colour) 
2 rész konyhasóból és 4 rósz salétromból áll, 
melyet kevés vlzzol leöntenek, azután megfőznek 
és 3 rósz sósavval elegyítenek. Ha ebben a me
legített oldatban az aranytartalmú tárgyakat (5—6 
percig) ide-oda lengetik, felszínükön az ötvöző 
fém (ezüst-réz) feloldódik és a színarany vissza
marad. A fürdőből kivett tárgyakat meleg vízben 
mossák le. L. még Fémek (színezése). 

Aranyfiligránüveg, olyan flligránüveg, melybe 
aranyozott üvegszálak vannak beolvasztva. L. 
Üveg gyártása. 

Aranyfirnisz, aranylakk, 1. Festéklakk és 
Firnisz. 

Aranyflorénus, aranyforint (Goldgülden, Gold-
gulden). Firenze (Plórenc) aranypénzének, a flo-
rénusnak, mintájára a német Hanza-városok a 
XIII. és XIV. sz.-ban szintén kezdtek verni arany
ból florin és gülden v. gulden nevű aranypénze
ket, amelyek súlya és finomsága, evvel együtt 
pedig belső értéke is az idők folyamában nagyon 
széles határok között változott. Róbert Károly 
királyunk alatt 1335-ben nálunk is vertek A.-t. 
A pénzegységnek ez az elnevezése (florin, gul
den) legtovább maradt fenn D.-Németországban, 
Ausztriában és nálunk is, ámbár ezek az államok 
immár nem aranyból, hanem ezüstből verték 
folyópénzüket. Ausztria-Magyarország a XIX. sz. 
hetvenes éveiben újra kezdett veretni aranyforin
tokat, még pedig 8 és 4 frtos darabokban, arra 
való tekintettel, hogy mind a két állam bocsátott 
ki aranyban kamatozó járadékkötvényeket és a 
vámokat is aranyforintokban állapította meg. B 
8 és 4 frtos aranypénz verése akkép történt, hogy 
900 g színaranyból és 100 g rézből 155 darab 
8 frtos, illetve 310 darab 4 frtos, mindkét esetben 
tehát 1240 névleges aranyforint került ki. Bkkép 
a 8 frtos arany teljesen egyenlő belső értékű 
a francia 20 frankos arannyal, a 4 frtos arany 
pedig a francia 10 frankossal. A 8 és 4 frtos ara
nyok kiverése 1892. megszűnt ugyan, de a meg
levő darabok tovább is forgalomban maradtak, 
még pedig oly értékviszonyban, hogy 42 arany
forint egyenlő 100 aranykoronával. 

Aranyfonál, szövetekben és hímzésekben al
kalmazott disz. Legelébb bizánci és keleti szöve
tekben fordul elő s valószínűleg Kelet-Ázsiában 
kell keresnünk eredetét. A rómaiak «ex auro 
texteum»-nak nevezett szövete arannyal hímzett, 
vagy átdolgozott kelme volt, keletkezésének 
ideje ismeretlen. A középkorban az egyházi ruhák 
szöveteiben és brokátokban az aranyfonál már 
igen gyakori. Készítésmódja különböző, a vé
konyra nyújtott arany lemez állat belére, külö
nösen gazella-bélre boríttatik, ezeket aztán kes
keny szalagokra metszvén, lenfonalakra körül
csavarják. Néha állatbél helyett papyrust hasz
nálnak, néha maga az arannyal borított állatbél 
v. papyrusszalagok lesznek a szövetre vékony 
csíkokban ráapplikálva. Ny .-on aranyfonal a XIII. 
sz. vége előtt nem készült, az addig itt használt 
A. mind keletről, még pedig Cypruson keresz
tül hozatott be hozzánk s innét nevezték cyprusi 
fonálnak. A XIV. század elejétől, sőt már a 
XIII. században az olaszok, kiknek a brokátszö-
vésnél nagy volt az A.-szüksógletük, különösen 

Firenzében és Bolognában készíteni kezdték s az 
arannyal sárga selymet, gyapotot v. ritkábban 
drótot vontak be. Sőt a renaissance fénykorában a 
pompás genovai szövetek és ritkábban a velenceiek 
tiszta aranydróttal készültek, amelyet A.-lal kom
bináltak s legtöbbnyire az ismert gránátalma
mustránál használtak, midőn is sűrű csomókban 
magasan kiemelkedik a hímzés síkjából. Az akkori 
A.-ak szépsége, enyhe fénye ós puhasága az arany
szál készítési módjától függ s ezért próbálgatják 
manapság a régi készítési módot rekonstruálni 
és ebben az olasz technikához csatlakoznak. Kíná
ban és Japánban aranyozott papírral dolgoznak. 

Aranyfonálfü (n«v.), 1. Aranka. 
Aranyfoncsor, 1. Arany és Foncsor. 
Aranyforint, 1. Aranyflorénus. 
Aranyforrasztás, 1. Forrasztás. 
Aranyföveny, 1. Arany. 
Aranyfű (növ.), a Chelidonium maius és Ea-

nunculus ficaria magyar neve. 
Aranyfürdő, 1. Aranyozás. 
Aranyfürt (növ., Lynosyris Cass.), 1. Arany

haj. 
Aranyfüst, 1. Fémfüst. 
Aranygaluska, tésztás étel, mely következő 

módon készül: a fánktésztát formájával kibökdö
sik, egyenként olvasztott vajba mártogatva be
hintett formába rakják, kelesztik és esetleg cu
korral kevert tört dióval meghintve, aranysár
gára megsütik. 

Aranyglét, 1. Ólom oxidjai. 
Aranygyapjas rend (el tusán, el toison de Oro, 

ordre de la toison d'or). Ausztriának és Spanyol
országnak legmagasabb rendjele, melynek eredete 
közös. Alapította Jó Fülöp burgundi herceg 1429 
jan. 10-én Briiggeben harmadik neje, Izabella por
tugál hercegnővel történt egybekelése alkalmából, 
a Megváltó, Mária és Szt. András tiszteletére, a ke
resztény hit ós az anyaszentegyház védelmére, az 
erény ós j ó erkölcsök növelésére. Bógebbi írók azon 
állítása, hogy Fülöp a rendjelt egy régebbi szerel
mesének emlékére alapította volna és a rend jel
vénye, az arany gyapjú, a hölgy aranyszőke haj
zatát jelképezné, a mondák sorába tartozik. A 
rend tagjainak számát Fülöp herceg 24-ben álla
pította meg. Az alapszabályokat IV. Bugen pápa 
1433. és X. Leó pápa 1517. megerősítették. A fel
vételnél eleitől fogva fő kellékek voltak: előkelő 
nemesi származás és kiváló szolgálatok. Az első 
két században a rendet, melynek kezdettől fogva 
is csak egy osztálya volt, fejedelmi személy elmek 
és a legmagasabb nemesség tagjainak adomá
nyozták. A nagymesterek a burgundi hercegek 
voltak és a rendnek 1430 november 27-iki első 
szabályzata kimondotta, hogy ha a burgundi 
hercegi ház flágban kihal, a nöörökösre száll át 
a nagymesterség. Merész Károlynak 1477 január 
2-án bekövetkezett halálával beállt ez az eset, 
leánya Mária 1477 aug. 19-én Miksa osztrák fő
herceghez (I. Miksa császárhoz) ment nőül ós a 
házasság által a nagymesteri móltóság is a Habs
burg-házra szállott. Midőn V. Károly császár le
mondott a trónról, a Habsburg-ház spanyol-német
alföldi ága maradt a nagymesteri méltóság birto
kában. Az 1725-iki bécsi békében a nagymesteri 
állás tekintetében az a megegyezés történt, 
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hogy úgy a császár, mint a spanyol király orszá
gaikra nézve átveszik a rend adományozásá
nak jogát. Mária Terézia 1741. férjére, Ferenc 
császárra ruházta a nagymesteri méltóságot. 
II. Fülöp király XIII. Gergely pápától engedélyt 
nyert arra, hogy a rend tagjait, a káptalani vá
lasztás mellőzésével, maga nevezhesse ki, s ez 
a jog fennmaradt a rend alapszabályainak későbbi 
változtatásainál is. A rendtagok számát 1430-ban 
31-ben, 1516-ban 51-ben állapították meg, később 
és jelenleg is a rend tagjainak száma korlátozva 
nincsen. Úgy Ausztriában, mint Spanyolország
ban a rend tagjai közé csakis fejedelmi személyek 
és a legmagasabb főnemesség tagjai vehetők fel, 
amíg azonban Ausztriában kizárólag csak róm. 
kat. vallásúak vehetők fel, Spanyolországban a 
rendet protestánsok is elnyerhetik. A rend jel
vénye Ausztriában arany kosbor, mely lángokat 
szóró, arany szegélyű, fehér pettyes tűzkövön 
függ. A tűzkő felett aranyszegélyű, kék színű, 
csokoralakú fogóval ellátott acél, rajta a sárkány
ölő Jason domborművű képe, a fogón a rend jel
mondata : «Pretium non vile laborum». Az egész 
jelvény arany karikán függ. E jelvényt ünne
pélyes alkalmakkor tüzet szóró tűzkövekből és 
acélokból alkotott láncon, rendszerint pedig vörös 
szalagon viselik. A rend szabályai szerint a rend 
tagjaira nézve a jelvény állandó viselése kötelező. 
A rend öltözéke Ausztriában vörös bársonyöltöny, 
fehérrel bélelve, vörös föveg, cipők és harisnyák, 
ezenkívül fehérrel bélelt bíborszínű köpeny, sze-
gélyzetón a tűzkő és acél motívumaival és a «Je 
l'ay emprisa jelmondattal. Ezt az öltözéket azon
ban márévekótanemhasználják. A spanyolországi 
rend jelvénye a főalakban, az arany gyapjúban 
megegyezik az osztrák jelvénnyel, de részleteiben 
eltér tőle. Mindkét rendjelvényt nyakban viselik. 
V. ö. Chifletius, Breviárium ordinis Velleris 
aurei (Antverpen 1651); Pinedo y Salazar, His
tória de la insigne orden de Toyson de oro 
(Madrid 1787); Reifenberg, Histoire de l'ordre de 
la Toison d'or (Brüsszel 1830); Zoller, Der Orden 
vomGoldenenVliess (Altenbnrg 1879); Armorie-
liguestre de la Toison d'or (Paris 1890); Keroyn 
de Lellenhove, Le Toison d'or (Brüsszel 1907). 
Rajzát 1. a Rendjelek táblán. 

Aranygyapjú, 1. AtJiamas, 
Arany gyártása, 1. Arany. 
Aranygyökér (n»v.), 1. Lilium. Némelyek az 

Ornithogalum-ot is így nevezik. 
Aranygyöngy, 1. Gyöngy. 
Aranyhaj, aranyfürt (nőv.), az Aster linosyris 

magyar neve. 
Aranyhal (áiiat), a pontyfélék (Cyprinidae) csa

ládjába tartozó halfaj ; tudományos neve: Caras
sius auratus L. vagy pedig helyesebben, mint
hogy az újabb rendszerezök a közönséges kárász 
(Carassius vulgáris Nils.) szinváltozatának tart
ják, Carassius vulgáris var. auratus L. Alapszíne 
rendesen cinóbervörös aranyos zománccal; a vörös 
alapszín nélküliek az ezüsthalak; vannak arany 
meg ezüst árnyalattal, esetleg feketével tarkázot-
tak is. Az A.-at Kínában, ahol king-jó-n&k nevezik, 
és Japánban régóta tenyésztik. Innen először Por
tugáliába vitték be, még pedig egyesek szerint 
1611., mások szerint 1691., illetve csak 1728-ban. 

Annyi bizonyos.hogy Pompadour asszony idejében 
már Franciaországban is ismerték, mert több ada
tunk van, hogy mint valami rendkívülit, A.-acská-
kat ajándékoztak neki. Angliába Worth Fülöp 
vitte be 1728-ban, illetve mások szerint 1691-hen. 
Amerikába Európából került át az A. Ma mint 
szobai ós kerti aquáriumokban tenyésztett díszhal 
az egész müveit világon el van terjedve. Sok, rész
ben nagyon különös torzalakja van, melyek Ja
pánból 1872. kerültek Garbonnier híres francia 
díszhaltenyésztő útján Európába. Ilyen a telesz
kóphal, melynek rendkívül nagy, kiduzzadt szemei 
sajátságos, különös külsőt mutatnak, továbbá 
az uszályos A., melynek minden úszószárnya, 
különösen kormányúszója feltűnően nagy. E két 
alaknak kereszteződéséből származott az uszályos 
teleszkóphal, melyet aquáriumkedvelök nagyon 
sokra becsülnek. Érdekes torza az is, melynek 
szemei a fejtetőre húzódtak és szembogaruk egye
nesen felfelé tekint. 

Az ikrából kikelő porontyok az első évben fekete 
színűek s csak egyenként fejlődnek a testükön 
ezüstszínű pikkelyek, melyek végre belepve az 
állat testét, azt ezüstszínűvé változtatják. Később 
az ezüst szín is módosul, lassankint vörös színt 
vesznek fel az állatok, s mennél öregebbek, annál 
szebbekké válnak. Kivételesen olyan A.-ak is 
találhatók, melyek már porontykorukban vörös 
színűek s később ezüst színt vesznek fel, sőt olya
nok is, melyek már kezdettől fogva vörösek. 

Üvegmedencékben tartva, az állat felnöveke
dése a medence nagyságától függ; tág medencében, 
ha nem rakunk abba sok halat, megnőnek 15 cm. 
nagyságra. is, míg szűk helyen csak 6—8 cm. 
hosszúak maradnak. Ha medencékben tartjuk, ak
kor minden 3-adnap vizüket meg kell újítani, de a 
megújításnál a régi vizet soha sem szabad egészen 
leereszteni. Medencéjükbe kavicsokat kell rakni, 
s ha lehet, valami vizi növényt is belé helyezni. 
Közönségesen legyekkel, zsemlyemorzsával, to
vábbá kiszárított s porrá tört hússal szokás az 
A.-akat etetni. V. ö. Christian Wagner, Wasserkul-
tur (Bremerhaven 1880); Mulertt, Der Goldflsch 
u. seine systematische gewinnbringende Zucht 
(Stettin 1892); Schulte vom Brühl, Der Goldflsch 
u. seine Pflege (Wiesbaden 1898); Bade, Der 
Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz 
(Magdeburg 1900); Bade, Das Süsswasser-Aqua-
rium (Berlin 1909). 

Aranyhegy, alacsony tető (212 m.) a Fertőmel-
léki hegységben, Sopron vmegyében, Euszt közelé
ben, a legkitűnőbb ruszti bor termőhelye. 

Aranyhímzés.Ázsiában legrégibb időktől fogva 
gyakorlatban van és Kómában a császárok alatt 
s később Bizáncban keresett cikk; egyházi ós 
világi ruhák díszítésére használják. Részint onnét, 
részint a Spanyolországot és Szicíliát fogva tartó 
araboktól tanulták el az olaszok s később tőlük 
az Alpokon túl lakó népek. A renaissance idej ében és 
azután Franciaországban igen gyakori. A régi A. 
az aranyszál enyhe fényénél fogva szebb, mint az 
újabban készült. Munkailag az A. vagy lapos, 
hogyha az alappal egy síkban van, vagy magas, 
ha erősen kiemelkedik. Ilyenkor alá van töltve. 
Különbség az is, hogy az aranyszál az alapszövetre 
csak rá van-e varrva vagy át van öltve; az utóbbi 
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technikát korlátozza az aranyszál r vastagsága, 
merterösebb szálaknál részint az átöltés nehezebb, 
részint a szövet rongálódik a vastag szál által 
történő szakítás miatt. 

Aranyhomok, 1. Arany. 
Arany-horda, Sir-Orda, tulajdonképen a. m. 

arany tábor v. székhely. A nagy mongol nép-
családnak egyik nyugati ága a kipcsak (v. kap
ósak) nevet viselte ós ez elnevezéssel illették a kö
zépkori írók Oroszország déli részeit is, neveze
tesen a Fekete-tenger ós a Kaspi-tó között elte
rülő síkságokat. Nagyobb terjedelmű, volt a mon
golok által a XIII. sz.-ban alapított kipcsaki 
khánság v. az A. birodalma. Déli Oroszország 
sorsát 1224 óta az A. khánjai intézték egészen a 
középkor végéig. A kipcsaki khánság fővárosa 
Sarai (Serai) volt, melyet Batu khán alapított 
1242. A várost utóbb Timur mongol khán rommá 
változtatta ós csak 1836. akadtak kutatók ismét 
annak nyomára (a mai Zaryzin és Zarev városok 
táján). Az A. utolsó khánját, Kucsuk Mohamme-
det, az oroszok ölték meg 1502. V. ö.: Hammer-
Pwrgstall, Gesehichte der Goldenen Horde in 
Kiptschak (pest 1840), Howorth és Lane-Poole 
munkáit 1. Monqolok alatt. 

Aranyhulladék v. vakarék, az arany feldol
gozásánál keletkező hulladék (reszelő, forgács, 
vésőpor, salak, tégelydarabok stb.), melyet újból 
megolvasztanak; az arany feldolgozásánál 16 rész
ből csak 8 rósz érvényesül, 7 rósz hulladók lesz 
és egy rész egészen elvész. 

Arányi, 1. Béla, kegyes tanítórendi áldozópap, 
szül. Budapesten 1844 ápr. 13.1861. lópettakegyes 
tanltórendbe, 1869 óta tanár volt a szegedi, buda
pesti, kecskeméti főgimnáziumokban, 1878. igaz
gató Nagybecskereken, 1889-től Trencsónben, de 
hat év múlva lemondván, tanárnak ment Váczra. 
A tanári pályán 45 évet töltött. Számtani tanköny
veket, útleírást ós természetrajzi cikkeket írt. 

2. A. Dezső, énekművész, szül. Szatmár
németiben 1859. 1890. Brünnben lépett fel elő
ször mint színpadi énekes; onnan Berlinbe s más 
nagyobb németországi városokba ment. A 90-es 
évek elején a budapesti operához szerződött, de 
azóta többször vendégszerepelt a külföldön. Neje: 
szül. hangé Emília, szintén neves operaénekesnő, 
kiváló sikereket aratott Német, Olasz- és Orosz
ország különböző színpadjain. 1891. ment nőül 
A.-hoz, de 1908. Grossgmainban meghalt. 

3. A. Lajos, a kórbonctan rendes tanára a 
budapesti egyetemen, szül. Komáromban 1812., 
megh. Nagymaroson 1887 júl. 29-én. Tanulmá
nyait Budapesten végezte. Az 1831-iki nagy ko
lera alatt a pesti kórházakban a betegek ápolásá
ban tevékeny részt vett, ennek utána lépett csak 
az orvosi pályára. 1837. orvosdoktorrá avatták, 
majd Bene Ferenc mellett volt tanársegéd 2 évig; 
azután külföldre ment, ahonnan visszatérve, 
1843—44-től fogva mint magántanár a kórbonc
tant tanította. 1861. nevezték ki a kórbonctan 
rendes tanárává és mint ilyen 1874-ig működött, 
amikor is nyugalomba vonult. A magyar tudo
mányos Akadémia 1860. vette fel tagjai sorába; 
1869. érdemei elismeréséül a magyar nemességet 
kapta. A. nagyszámú (kb. 40) orvosi munkáj 
főleg a kórbonctan ós törvényszéki orvostan kö-1 

rébe vág. Sok népszerű előadást tartott a magyar 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésein; 
ő volt az első, ki az első segélynyújtás kérdését 
írásban ós képekben ismertette. Emellett jó hír
névnek örvendett mint archeológus is; 15 régé
szeti munkát írt, melyekben főleg a vajdahunyadi 
vár restaurálását sürgette és a visegrádi ásatá
sokról értekezett. Vajda-Hunyad vára c. munkája 
(Pozsony 1867) 79 ábrával, máig is legbővebb le
írása Vajdahuny adnak. 

4. A.Miksa,magyar-francia író,bölcsei, doktor, 
szül. Trencsénben, 1858 máj. 13.1882. a közokta
tási minisztérium megbízásából tanulmányok vé
gett Parisba ment. Két óv múlva hazatérvén, 1884. 
átvette a Gazette de Hongrie szerkesztését s vitte 
1887-ig; 1885. a francia akadémia kinevezte tiszt
jévé. Francia nyelvre fordította György Endre 
munkáját: A magyar kis földbirtokos osztály hi
teléről, és Gaal Jenőét: Az amerikai verseny be
folyása nyersterményeinkre; munkái még: Eloges 
de Lukács, Mignet et Thiers, 1886 (Trefort után), 
Description financiére et commerciale des foréts 
du royaume de Hongrie, 1886 (Bedö Albert után 
3 köt.), Le petit agneau, 1885 (Bérezik után) stb. 
Később a Netc- York biztosító társaság igazgatója 
lett Budapesten, innen pedig a társaság párisi 
képviselőjévé nevezte ki. Parisból írja cikkeit 
Az Újság lapnak; ezek egy részét Párisi leve
lek és tanulmányok címen egybegyűjtve kiadta 
(Budapest 1908). 

Aranyida (ezelőtt: Aranyidka), kisk. Abauj-
Torna vm. csereháti j.-ban, az idai völgy egyik 
mellékszurdokában, (1900) 635 tót és magyar lak., 
postahivatallal, u. t. Jászó; ezüstbányákkal; m. 
kir. ezüstbányamű, ezüstkohó és hivatal. Ezen
kívül magánosok is űznek ezüstbányászatot. A. 
Apátka (Opáka) teleppel 1767-ig Kassa birtoká
hoz tartozott, akkor a város a bányakinestárnak 
adta el, mely akkor alapította az apátkai és rékai 
rózkohókat, melyek 1827-, illetőleg 1807-ig állot
tak fenn. Aranyércei már Mátyás király korában 
ismeretesek voltak; de ma aranyat nem termel
nek. A jelenlegi ezüstbányászat a XIX. sz. elején 
kezdődött meg, amidőn Svaiczer Gábor feltárta a 
ma is müvelés alatt álló István, Bódog, Három
ság, József és Ubocsi János teléreket; 1856. a 
Ferenc József és Délnek lejtő, 1876. az Új- és 
Erzsébet telér, 1891. a Thekla és Peek telér tára-
tott fel; a rékai fonesormü 1824. épült. A telérek-
ben ezüsttartalmú kénesantimon ércek és jameso-
nit fordulnak elő ; az ezüstérc sokszor az egész 
telérhasadékokat kitölti, néha csak foltokban, 
fészkekben v. finom szemekben behintve fordul 
elő. Gyakori még kisebb-nagyobb szemekben a 
réz, vas és vaspát is. 

Arany ifjúság, a francia jeunesse dorée után 
ma a nagyvárosok hangadó ifjúságának közneve. 
Eredete a francia nagy forradalom terrorista ve-
zérférflainak bukása után keletkezett ellenforra
dalom idejéből való, amikor gúnynevük volt az 
ellenforradalom vezető ifjainak ; de általánossá 
csak akkor lett, amikor 1824. Mignet, Thiers, 
Proudhomme egyidejűleg így nevezték munkáik
ban a forradalom korának párisi ifjúságát. 

Aranyjáradék, aranyra szóló ós aranyban ka
matozó állami járadékadósság. Ilyen A.-adósság 
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nálunk ezidőszerint az 1880. VIII., 1881. XI. és 
XXXIL, 1887. XXXII., 1888. VI. és végül az 
1892. XXI. t.-c. alapján kibocsátott 4°/0-os magyar 
A.-kölcsön. A kölcsön eredeti névértéke 634 mil
lió arany forint, vagyis (42 arany forintot 100 
K-val számítva) 1509 és »/2 millió K, effektív ér
téke pedig 1155-8 millió K. A kibocsátási árfolyam 
átlagban 74'416 volt. Az első magyar járadék-
adósság igen kedvezőtlen körülmények között jött 
létre 1875. (XLIX. t.-c). A 6°/0-os A.-ból kibocsát
tatott összesen 400 millió frt, átlagban 77"13.S8 
eladási árfolyam mellett. Befolyt aranyban 
308.535,271-54 ( t t 357.068.792-971/, frt becsérték
ben). A kibocsátási költségek tettek 10.564,718-28 
frtot. Ezen 6°/0-os A. beváltására létesült a 4°/0-os A. 

Aranyka. Magyar szöllöfajta. Fürtje gyér, bo
gyója majdnem gömbölyű, zöldes-sárga, húsos, 
vékonyhéjú. Későn érik. 

Aranykapu. Gazdag aranyozással, festéssel és 
faragással díszített templom v. középület kapuját 
hívták a közéletben A.-nak. Ilyenek pl. a freibergi 
dóm, a szászországi annabergi Anna-templom 
kapui és mások. 

Aranykémlő tük, 1. Fémjelzés. 
Aranykén, antimonpentaszulfid, 1. Antimon 

szulfidjai. 
Aranykeret v. ráma. A szivacsos és puha fából 

készült keretet és az ezzé feldolgozandó lécet be
vonják hegyi krétának enyves pépjével, ezt simít
ják, csiszolják, rárakják a hasonló képlékeny 
anyagból (Massa) készült domború díszítményeket, 
polimenttel vonják be az összes aranyozandó ré
szeket és aztán vagy pálinkával teszik ezt raga
csossá, vagy más, az arany színére festett ragasztó 
anyaggal kenik be és a füstaranyat megfelelő esz
közzel felrakják. A díszítményeket, gipsz, fa v. fém
mintákkal, rézből nagy gyárakban gépekkel ké
szítik. Az A. és lécgyártás főként Német- és 
Franciaországban kivitelre dolgozó nagy gyárak
ban folyik. Magyarországon mint sanyarú hely
zetben levő kézműipar szerepel. 

Aranykert, Ipolyinak Karcsayból vett idézete 
szerint (v. ö. Magy. Myth. 63. s a reá való hivatkozást 
65. és 327. 1.): «midőn Csallóköz tája még oly 
gyönyörű volt, hogy .á.-nek neveztetnék, sok 
tündér lakta akkoron; a nagy Duna szigetei 
voltak legkedvesb mulató lakhelyeik, ott járt haj
danta Tündér Ilona is, mint hattyú úszkálva 
a Dunán. Vizi tündérpalotáikban mondhatlan fény 
és gyönyörűség uralkodott, aranytól ós gyémánt
tól ragyogott ott minden, vizi tartományaik messze 
terjedtek el onnét egész a tengerig*. Honi mon
dánk ez A.-je tehát aféle tündértanya lenne, aminő 
a Hesperiseké s az avaloni v. armorikai a görög 
és kelta regékben. (L. a Herakles, Hesperisek és 
Artus cikkeket.) 

Aranykészítmények, 1. Arany. 
Aranykloridok. Az aranynak a klórral 3 klo

ridja ismeretes.sBzek az aranymonoklorid (AuCl), 
az aranydiklorid (AuCl2 v. Au3Cl4) és az aranytri-
klorid (AuCl8). Aranymonoklorid v. auroklorid 
világossárga por. Az alkálifémek kloridjaival bom-
lékony komplex sókat: kloroauriteket alkot, pl. 
NaAuCl3. Aranydiklorid v. auroauriklorid,vörös-
barna, törékeny tömeg, amely higroszkópos. 
Aranytriklorid v. auriklorid, vörösbarna kristá

lyos tömeg; enyhe melegítéskor aranymonoklo-
ridra s klórra bomlik. Vízben könnyen oldódik; 
az oldatból redukáló szerek aranyat választanak 
le. Az aranytriklorid sósavval kristályos vegyüle
tet alkot, AuCl3.HCl, melynek neve hidrogén-
kloroaurat. E vegyületet megkapjuk, ha aranyat 
királyvízben oldunk ós az oldatot besűrítjük. Vilá
gossárga, tűalakú kristályok, amelyek a hevítés
kor könnyen elbomlanak. Vizes oldatából redukáló 
anyagok, pl. fémek, ferro-sók, arzénessav szín
aranyat választanak ki. A papirost, vásznat, sely
met, pamutot és bőrt a világosságon vörösre festi. 
Stanno-só az aranykloriddal ú. n. aranybibort v. 
Cassiusbibort (1. Aranybibor), ammóniával pedig 
durranó aranyat alkot. Aranykószítmények elő
állítására és aranyozásra használják. Sói, a fém-
kloroauratok közül fontosabbak: az ammonium-
a kálium- és a nátriumaranyklorid v. kloroaurat 
(Sel d'or, Figuier- v. Gozzi-só)- Ez utóbbi só úgy 
készül, hogy az arany királyvizes oldatát klór
nátrium-oldattal elegyítve beszárítják. Világos
sárga kristályos por; összetétele: 

NaAuCl4.2H20 v. AuCl3.NaC1.2H20. 
Auronatrium chloratum néven gyógyszerül (szi-
fllis, mirigydaganatok ellen) használják; alkal
mazzák továbbá üveg- és porcellánfestésre és 
fotográfiai célokra. 

Aranykor, a régi hitvallásokban az a korszak, 
melyben az ember bűnt és vétket még nem ismerve, 
az istenek tiszteletének és mindennapi kötelessé
gei lelkiismeretes betöltésének élt. A görögök hite 
szerint Dike uralma alatt volt az A., a ró
maiaké szerint Itáliában Satumus (Kronos) ural
kodása alatt élték e boldog korszakot. Később 
általában valamely nép szellemi és anyagi virág
zásának korát értették e néven, s azt értjük ma 
is. Ilyen volt a római irodalom A.-a Augus-
tus uralkodása alatt; ebben az értelemben beszél
hetünk a saját irodalmunk A.-áról; a nem
zeti élet virágzását festi Jókai Erdély A.-a 
című regényében. Magyar mondáinkban külö
nösen a hajdan Aranykert (1. o.) nevű Csallóköz 
szigetéről, mint a boldog és a jó embereket bol
dogító tündérek lakóhelyéről szólók említenek ily 
édeni kort, melynek az emberek erkölcsi sülye-
dése vetett véget. 

Aranykorona,Franciaországbanrégebben(1339) 
vert aranypénz, amelynek verete a képlapon ko
ronát mutatott. A Németországban ma pénzül szol
gáló 10 márkás aranynak a forgalomban szintén 
korona (Krone) a neve. Az A. 1892 óta Magyar
ország és Ausztria törvényes pénze. Oly arany-
ötvényből verik, amelynek 9/io-része arany, VJO-

része pedig réz, vagyis amelynek 0-900 a finomsága. 
Vernek 20 és 10 koronás darabokat. Egy kg ötvö
zött aranyból 147'6 drb 20 koronás, illetve kétszer 
annyi 10 koronás, mindkét esetben tehát 2952 A. 
kerül ki. Mondhatjuk úgy is, hogy 1 kg színarany
ból 164 drb 20 koronást, illetve 328 drb 10 koro
nást, mindkét esetben tehát 3280 A.-t vernek. A 
20 koronás arany nyers vagy teljes súlya 6-775067 
g, a 10 koronásó 3'387534 g. Forgalmi súlyát 1. 
e szó alatt. A 20 koronás arany átmérője 21 mm, 
a 10 koronásé 19 mm. A veret mindkettőnél egy
forma. A magyar érmek képlapján (avers) a király 
teljes kópét látjuk koronázódlszben. A kép körül 
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a felirat: Ferencz József I. K. A. Cs. és M. H. S. 
D. Ap. Kir. (azaz: P. J. Isten kegyelméből Ausztria 
császárja és Magyar-, Horvát-, Sziavon-, Dalmát-
ország apostoli királya). A kép alatt a verés év
száma. A hátsó lapon (revers) a magyar korona 
országainak egyesitett címerét tartó angyalok lát
hatók, a címer felett Magyar királyság felirattal, 
alatta pedig K. B. betűk a verés helyét (Körmöcz-
bánya) jelzik. Ugyanitt ki van téve a darab név
értéke (20, illetve 10 korona). A darabok karimá
ján, bemélyedő betűkkel, a király jelmondata van 
kiverve: Bizalmam az ősi erényben. Legújabb 
időben vernek 0900 finomságú aranyból 100 K 
névértékű darabokat is, amelyek súlya ötször ak
kora, mint a 20 koronásoké. A veret egészen 
olyan, mint ahogy fentebb leírtuk. Ezek a 100 
aranykoronás darabok szintén törvényes pénzül 
szolgálnak. 

Aranykönyv (libro doro), ama könyvnek címe, 
melybe mindazoknak a velencei nemeseknek ne
veit jegyezték fel, kiknek elődei a nagy tanács 
tagjai valának és ennek révén a kormányzásra 
jogosan befolytak (L. Velence). A francia csapatok 
bevonulása után 1797 jún. 4. az A.-t elégették. A 
francia restauráció után A.-nek hívták a francia 
pairek névjegyzékét is. 

Aranykösöntyü, aranyból készült s drága kö
vekkel kirakott nyaklánc; a történelemben külö
nösen hires Mária Antoinette ilynemű ékszere s 
az ezzel kapcsolatos botránypör, melynek fősze
replői Rohan bibornok s a kalandor De Lamotte 
grófnő voltak. 

Arany középszerűség (középút), a helyes mér
ték a túlságos sok és a szerfölött kevés közt; Ho
ratius Aurea mediocritas-a. 

Aranykulcsos, 1. Kamarás. 
Aranykúra. A régi orvosok nagy jelentőséget 

tulajdonítottak neki a bujakór kezelésében. Az 
aranyport 0'02—0.20 g. napi mennyiségben ad
ták belsőleg. E század közepétől fogva a kéneső 
e térről teljesen és méltán kiszorította az aranyat. 

Aranykút (Arunkuta), kisk. Kolozs vm. mócsi 
j.-ban, (i9oo) 848 oláh és magyar lak., marha-
tenyésztéssel, gőzmalommal; u. p. Magyarfráta, 
u. t. Magyarszovát. 

Aranylakk az európai iparban nem egyéb, mint 
aranyfirnisz. A kinai, japán stb. A.-ról 1. Lakk. 

Aranylakodalom. Mint az 50 éves jubileumok 
közül még az aranymise, úgy a házastársak 50 
éves együttélésének öröm- és hálaünnepe esküvő
jük 50. évfordulóján, szintén a ritkaságával és be
cses voltával valamennyinél kiválóbb fémnek, az 
aranynak nevét viseli jelzőül. Az A. egyházi szer
tartása a jubiláló házaspárnak az oltár előtt való 
újra-megáldásában áll, amelynél azonban az eske-
tés elmarad. Az 50 éves évforduló nevezetességé
ről 1. Jubileum. 

Aranyléc, 1. Aranykeret. 
Aranylegenda, legendák gyűjteménye Vora-

ginoi Jakab XIII. századbeli genovai dominiká
nustól. Magyarul Jánosi Gusztávtól. 

Aranylégy (állat), az aranyos-zöld döglégy (Lu-
cüia caesar L.) népies neve. L. Döglégy. 

Aranyleletek. Az arany őskori fölhasználásá
nak számos emléke maradt fönn azokon a vidé
keken, amelyeknek folyóiban termés-aranyat lel

nek s amelyeknek hegyei könnyen hozzáférhető 
aranyércben bővelkednek. Spanyolország, Íror
szág és Magyarország voltak az őskor legfőbb 
aranytermelő központjai, ezek árasztották el 
arannyal Európa más vidékeit. Pranciország nyu
gati részén, de főleg Dániában és Svédországban, 
már a korai bronzkorban (1900—1600. K. e.) ész
lelhető az arany nagymérvű beözönlése. Az É.-
európai bronzkori sírokban lelt aranyékszerek 
alakja, anyaguk halvány zöldessárga színe arra 
vall, hogy ezek erdélyi aranyból Magyarországon 
készültek. Görögországban a mykenaei korszak 
(1900—1050. K. e.) fejedelmi várainak birtokosai 
gyűjtöttek jelentékeny aranykincseket. Ezeknek 
anyagát talán Thrakia és Makedonia aranybányái 
szolgáltatták, bár későbbi időben nem volt isme
retlen a görögök előtt Magyarország gazdagsága. 
Herodotos is megemlékezik a Maros (Maris) men
tén lakozó agathyrsek aranyékszereiről, még a 
K. u. X. sz.-ban is aranytermő vidék hírében áll
hatott Magyarország, mert a Waltharlied is Pan
nóniáinak mondja az aranyat. Az arany az óskor 
népeinél kettős szerepet töltött be, tetszetős színe, 
fénye, nyujthatósága, könnyen feldolgozható volta 
becses ékszeranyaggá tette és súlya szerint mér
legelve az adás-vétel eszközéül is szolgált. Mint 
ilyen, bizonyos meghatározott formákba öntve ke
rült forgalomba. Az egyiptomi falfestményekből és 
feliratokból tudjuk, hogy a leigázott etiópiaiak, 
hittiták ós különböző szíriai törzsek aranyrudak-
ban, téglákban és karikákban rótták le adójukat. 
Több hazai leletben fordultak elő ékszer gyanánt 
viselésre nem alkalmas aranykarikák, legtöbb a 
máramarosi kincsben, összesen 22 drb. A kari
kák súlyadataiban bizonyos törvényszerűség mu
tatkozik, 9 g.-ot megközelítő súlyú egység több
szöröseinek, hatszoros-, tizennyolcszoros- és har
minchatszorosának felelnek meg; úgy az egység, 
mint annak többszöröse arra mutatnak, hogy ha
zánk ősnépeinél a babilóniai súlyrendszer volt 
alkalmazásban. 

Nagy őskori aranyleleteink zöme a bronzkor 
végéről és a hallstatti korból (Kr. e. 1000—500) 
való. Nevezetesebb a féregyházi kincs, mely 16 
súlyos arany karperecet tartalmaz. Közülök a leg
nagyobb 330 g. súlyú. A karperecek a bronzkor 
egyik legrégibb, de egyszersmind leghosszabb 
életű formájához tartoznak, úgy, hogy még a két
ségtelenül hallstattkori fokorui kincsben is vol
tak hasonlók, ezenkívül még tizennyolc csavart 
arany nyakperec, két flbula, melldísz, kisebb-
nagyobb gombok s egy trébelt lemezöv került ez 
utóbbi leletből a nemzeti múzeumba; összesen 
három kilogramm súlyban. Az otüakai kincs 
három hatalmas trébelt boglárból áll, a boglárok 
14 cm. átmérőjűek, súlyuk egyenként 80 g. kö
rül jár. A berlini múzeumban levő dáljai kincs 
fibulát, karperecet, diadémot stb. tartalmazott. A 
legnagyobb őskori aranylelet lehetett a Magyar
országon előkerültek között a czófalvi, ez azonban 
elkallódott, a lelethez tartozó kilenc arany fokos 
közül egy jelenleg a bécsi udvari múzeumban 
őriztetik. A szkíthák és kelták magyarországi tar
tózkodása idejéből is maradtak fönn aranykincsek, 
az előbbieknek tulajdoníthatjuk a 600 g. súlyú 
rakamazi nyakperecet és a Gyomún kiásott ók-
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szoreket; a Herczegmárokon lelt díszes tróbelt 
karperec pedig a kelta műipar remeke. A római 
időből (III. sz. Kr. u.) való a két osztropatakai 
lelet, a gazdagabbik a bécsi, a kisebb a Nemzeti 
Múzeumban. A krásznai aranylelet tizenöt arany-
rudacskából állott, olyanokból, mint a pecsétviasz-
rudaeskák, a szerémi (Sirmium) pénzverőhivatal 
bélyegével, a három császár, Constantán, Valen-
tinianus és Gratianus arcképével ós Sirmium vá
rosjelképével vannak megjelölve. A régibb közép
kori kincsek közül legnevezetesebb a két szilágy
somlyói kincs. Az elsőnél 14 rendkívül nagy arany 
emlókpénz, Constantinus, Valentinianus, Gra
tianus és Valens császároktól, egy díszes nyakék 
s gránátokkal berakott bulla találtatott, a máso
dik leletnél három nehéz aranycsészét, egy bő 
karperecet és 19 nagy ruhakapcsot (flbula) ástak 
ki földmunka közben. A szilágysomlyói kincs ger
mán fejedelmi kincs a Kr. u. V. sz.-ból s tárgyai 
főleg a gránátdísz szépsége miatt nevezetesek ép 
úgy, mint a pusztabakodi és az apahidai slrlelet. 
A Kr. u. VIII. sz.-ból való az Attila kincse néven 
ismert nagyszentmiklósi aranylelet (1. o.). 

A külföldi A. között nevezetes az a kincs,amelyet 
Sehliemann ásott ki Trójában s amelynek Pria-
mos kincse nevet adott, továbbá a mykenaei kor
szak különböző aranytárgyai. Dániában több 
aranybádogból trébelt bronzkori edény jött nap
fényre. Kétségtelenül a legnagyobb őskori arany
tárgy az eddig ismertek között az a lóra való 
szügypáncól, melyet Írországban leltek s amelyet 
a British Museum gyűjteménye őriz. Két csak
nem azonos példányban ismeretes az az ismeret
len rendeltetésű aranytárgy, amelynek a tanagrai 
szobrokon látható női kalapokra emlékeztető for
mája miatt aranykalap nevet adtak, egyik Schif-
ferstadtban, a másik Avantonban került elő, amaz 
a bajor nemzeti múzeumban, az utóbbi a Louvre-
ban van. Zürichben félgömb alakú hatalmas tálat 
leltek, amely, mint az előbbiek is, a hallstatti kor
ból való, ugyancsak a hallstatti korból való a 
michalkovi (Galicia) aranykincs, benne fokorui és 
dáljai kincseink formái ismétlödnek, de a lelet 
sokkal gazdagabb emezeknél. A szkithák pompa
szeretetéről a keresi és egyéb déloroszországi sír
halmokban fennmaradt csodás gazdagságú arany
kincsek tanúskodnak. B kincsek zöme a Kr. e. 
V—IV. sz.-ból való és a görög művészet erős ha
tását viselik magukon. Jellemző példája az antik 
művészet ós a szkitha ízlés keveredésének a vet-
tersfeldei (Poroszország) aranylelet is. Híres a 
podmokli kincs Csehországban, sok ezer kelta 
aranypénz, melyeket József császár mindjárt be
olvasztatott. Franciaországban a rennesi műbecsű 
szép római csésze. A petreoszai kincs, mely Eo-
mániában került napfényre, most a bukaresti mú
zeumban van és megmaradt része is húsz kg.-ot 
nyom, berakott gránátok ékesítik. Az I. Childerik 
frank király sírjában Tournayben, Belgiumban lelt 
nagyhírű kincsnek is a granátdísz szépsége a fő-
nevezetessége. 

Irodalom. Pulszky Ferenc, Magyarország Archaeológiája I. 
köt, Budapest I. II. 1897; Hampel József, A régibb közép
koremlékei Magyarhonban, u. p. 1894; u. a., Alterthümer 
des frtihen Mittelalters in Ungarn I—III., Braunsehweig 1905; 
n. a., A nagyszentmiklósi kincs, az Archaeológia Értesítő új 
folyamának IV. köt.-éoen Odobesco Le Trésor de Pétrossa, 

Paris 1900; A. FnrtwSngler, Der Schatzfnnd von Vetters-
felde ; Antiqnités du Bospore Cimérien, Szt. Petervár 1854; 
K. Hadaczek, Zlote Skarby Michalkowskie, Krakó 1904. 

Aranylemez, 1. Fémfüst. 
Aranylile (áiiat), 1. Lilefélék. 
Aranylovacska (Goldenes Eössel). Párisi öt-

vösmű a XV. sz. elejéről, zománccal és drága
kövekkel gazdagon díszes. Az oszlopokból felépí
tett alsó részben egy szolga lovat vezet, két oldalt 
két lépcső visz fel egy lugasba, melyben a Madonna 
ül gyermekével ölében. A lugas előtt térdel VI. 
Károly francia király s vele szemben egy lovag 
tartja a király sisakját. Abajorországi Alt-Oetting 
templomának tulajdonában van. 

Aranylüszter, 1. Arany fény. 
Aranymenyegző, 1. Aranylakodalom. 
Aranymérleg, 1. Mérleg. 
Aranymetszet (sectio aurea), adott egyenesnek 

két részre osztása oly módon, hogy a kisebbik 
rész olyan arányban álljon a nagyobbikhoz, mint 
emez az egész vonalhoz. Ha az egész vonal mér
tékszáma a, a nagyobbik részé x, akkor a kisebb 
a—x és az előbbi értelmezés szerint (a—x): x=x: a, 

—1+V5Í 
ahonnan: x2 = a2 — ax és x = s 'a = 

0-619 a; vagy közelítőleg a nagyobbik rósz az 
egésznek f része, mert f = 0'625. Tehát pl. ha 
az egész egyenes vonal hosszúsága 8 dm., akkor 
ennek az A. szerint való felosztás után nyert 
részei 5 dm és 3 dm hosszúságúak. 

Zeising német esztétikus a múlt sz. közepén az 
A.-ben vélte feltalálni az emberi test formai szép
ségének okát, sőt az összes természeti tárgyak s mű
vészi alkotások uralkodó, rejtett morfológiai elvét. 
Későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy ez a fel
tevés túlzott. Az A. nem az egyetlen arány, amely 
tetszik, hanem csak egyike a tetsző arányoknak s 
mellette a szimmetria (1:1) legalább is ilyen mér
tékben érvényesül. Nem is találjuk az A.-et teljes 
matematikai pontossággal azokon a tárgyakon, 
melyek esztétikailag hatnak. Sokszor ezek méretei 
csak megközelítik az A. szabatos számarányait. 
Fechner után Witmer foglalkozott ezzel a kérdés
sel behatóbban ; utolsó műve: Analytical Psycho-
logy (1902). L. még Arány. 

Aranymetszet, 1. Könyvkötészet. 
Aranymező (Bebeny), kisközség Szolnok-Do

boka vm. csákigorbóij.-ban, (1900) 1012 oláh lak., 
a Szamos mellett, lakói halászattal foglalkoznak, 
vasúti állomás és táviróhivatal; u. p. Kucsulát. 

Aranymise, ünnepélyes mise, melyet a pap fel-
szenteltetésének 50. évfordulóján mond. 

Aranymohur, keletindiai aranypénz •= 15 rú
pia, kb. 29 korona. 

Aranymon obromid, 1. Aranybromidok. 
Aranymonocianid, 1. Aranycianidok. 
Aranymonoklorid, 1. Aranykloridok. 
Aranymonoxid, aranyoxidul vagy aurooxid, 

Au20. Barnás ibolyaszínű por. Vízben oldhatatlan; 
250°-on színaranyra és oxigén-gázra bomlik. 

Aranymosás, 1. Arany. 
Aranyműves-iskolák, 1. Iparoktatás. 
Aranymüvesség, 1. Ötvösség. 
Arany-nyomat, a könyvnyomtatásnál kétféle 

van, az egyik az ú. n. bronzolás, amikor is meg
felelő festékkel előnyomják a szedést s azt azon 
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frissen behintik arany v. bronzporral, gyengén 
bedörzsölik s kellő száradás után letisztítják. Tar
tósabb és szebb a lap-arannyal való nyomás, amit 
e célra épített fűthető tégelynyomó sajtókon vagy 
könyvkötészeti aranyozó sajtón végeznek. Ennél 
a szintén előre nyomott sorokra felvagdalt arany -
fiistlapokat raknak, ezeket kissé megnyomkodják, 
azután a lapot a fűtőkészülékben újabb nyomás alá 
bocsátják; pár perc alatt a nyomás kész; a fölös
leges aranyat ecsettel vagy gyapottal letisztítják. 

Aranynyúl (áJJat), 1. Aguti. 
Aranyod (ezelőtt Alsó-A. és Felső-A.), kisk. 

Zala vm. zalaszentgróti j.-ban, (1900) 509 magyar 
lak.; u. p. és u. t. Zalaszentgrót. 

Aranyopál, aranysárga csillogású opál. 
Arany oroszlán-rend, 1. hesseni nagyhercegi 

rendjel, melyet II. Frigyes hessen-kasseli tarto
mánygróf 1770 aug. 14. alapított, házának ős
anyja, magyarországi Szt. Erzsébet védnöksége 
alatt egy osztályban. I. Vilmos hesseni választófe
jedelem 1818 jan. 1. a rendet újjászervezte és négy 
osztályba osztotta, 1851 aug. 20. I. Frigyes Vilmos 
választó a rend II—IV. osztályaiból egy új ren
det, a Vilmos-rendet alapította és az I. osztályból 
az arany oroszlán házi rendet alkotta. 1866-ban 
a hesseni választófejedelemség Poroszországgal 
egyesíttetvén, a rend a porosz rendjelek közé 
átvétetett, de 1875 aug. 27. ezek sorából töröl
tetett. 1876 jún. 6. óta a rend mint hesseni nagy-
hercegségi arany oroszlán házi rend adományoz
tatik. Jelvénye koronás, arany, ágaskodó oroszlán, 
melyet tojásdad arany karika vesz körül, előlapján 
a rend jelmondatával: Virtute et Fidelitate, hát
iapján Fridericus II. D. G. Hassiae Landgravius 
insfc. 1770. Szalagja karmazsin vörös, melyen a jel
vényt a jobb vállon át a baloldalon viselik. Csillagja 
nyolcsugarú, ezüst, kerek középpajzzsal, benne a 
hesseni oroszlán, körülötte a jelmondat. — 2. Nas-
saui arany oroszlán házi rend, Luxemburg nagy-
hercegségi érdemrend, melyet 1858 jan. 29. Há
gában III. Vilmos hollandi király és 1858 aug. 16. 
Wiesbadenben Adolf nassaui herceg közösen ala
pítottak. 1873 márc. 13. a hollandi király az egy 
osztályú rendjelet még három osztállyal és 1882 
márc. 29. egy újabb (az V. osztállyal) bővítette. 
Mint luxemburgi házi rend a nagyhercegség 
legmagasabb rendjele, s mint ilyen fejedelmi 
személyeken kívül csakis a legmagasabb udvari 
és hivatali méltóságok viselői nyerhetik el. Jel
vénye fehérzománcos máltai kereszt, sarkaiban 
arany N. betűkkel, arany szegéllyel, aranysze
gélyű kerek középpajzsa kék színű előlapján a 
nassaui oroszlánnal, hátlapján Je maintiendrai 
felirattal. Csillagja ezüst, rajta a rendjelvény kö
zéppajzsának előlapja, körülötte arany szegélyű 
fehér karikában a rend jelmondata. Szalagja na
rancssárga, két sötétkék szélcsíkkal. 

Aranyos, folyó Erdélyben, mely Torda-Aranyos 
vmegye nyugati határán, a Bihar-hegység keleti 
oldalán, a Kalinyásza és Kukurbeta( Bihar) hegyok 
tövében fakadó csermelyekből támad. Két főforrás-
pataka a Nagy- és Kis-A., amaz a vidrai gyönyörű 
völgy szorosán szép vízesést alkotva folyik végig 
ós Ponor s Topánfalva közt egyesül az ÉNy. felől 
jövő Kis-A.-sal. Az egyesült A. ezután Torda-
Aranyos vmegyét hasítva, Szolcsváig K.-re, onnan 

ÉK.-re, Egerbegyig K.-re folyik s innen Tordáig 
DK.-re fordulva, Vajdaszegnél a Marosba szakad. 
Nevezetes az aranyhomokról, melyet magával 
hord s melyet a folyó mentén épült falvak lakói he
lyenként kimosnak. A folyó hossza 130 km., széles
sége Topánfalvánál 30—36 m., Tordánál 50 m.; 
közepes mélysége amott", , itt 1V2 m.; a Nagy-A. 
forrása 1760 m. magasságban, a Marosba való tor
kolata 270 m. magasságban van, egész esése tehát 
1490 m., Tordán aluli részében azonban alig 4 mé
ter. Nagyobb mellékvizei a baloldalon (É. felöl) a 
Jára, Hesdát, mely a tordai hasadékot alkotja és 
a Túri patak, a jobbparton (D. felől) az Abrud. 
Az A. vízkörnyékén 103 község van. A folyó leg
régibb latin neve Crisola, később Auratus volt. 
L. Téglás Gábor, Alsóvidrán, a Kis-A. völgyében. 
(Földr. Közi. 1882. X.); Czirbusz Géza, Karszt
jelenségek az A. középső szakaszában (u. 0.1890. 
XVIII.). 

Aranyos 1. (Aries), kisk. Hunyad vm. hunyadi 
j.-ban, (1900) 128 oláh lak., u. p. és u. t. Vajda-
hunyad. Az 1908. XXX. t.-c. értelmében a kor
mány az itteni vasbányajogosítványokat megsze
rezte. — 2. A., nagyk. Komárom vm. csallóközi 
j.-ban, (1900) 1683 magyar lak. Igen régi helység, 
már 1094. említtetik Aureus locus név alatt, ne
vét a Duna aranyat hordó fövényéről vette, me
lyet lakói kimostak. Róbert Károly király 1327. 
elsőszülött fiának, Lászlónak jegyajándék fejében 
adta. A község mellett sáncolta el magát 1849. 
az osztrák sereg egy része. Környékén számos 
kőkori és római leletre bukkantak. Van vasúti 
állomása, posta- és táviróhivatala. — 3. A., kis 
fürdő 1. Abaújalpár. 

Aranyos-Besztercze, folyó, 1. Besztercze. 
Aranyosd, kisk. Nyitra vm. nyitrazsámbokréti 

j.-ban, (1900) 714 tót lak., u. t. Eibény, u. p. Sissó. 
Aranyosfürdő, 1. Abaújalpár. 
Aranyosgyéres, 1. Gyéres. 
Aranyos-hegység, a délmagyarországi hegy

ségben a Szemenyik csoportjának egyik kis tagja, 
Krassó-Szörény.vmegye Ny.-i részében a Berzava 
és Poganis völgye közt; legmagasabb csúcsa az 
551 m. magas Aranyos (Arenyis). Az A.-et a neogén 
korszakban izzónfolyó állapotban kitódult trachit 
alkotja, melynek kihűlése után képződött hasadó
kait érces telérek töltik ki; hozzá kristályos palák 
s neogén üledékek támaszkodnak. A hegység fő
helye Németbogsán. V. ö.: Halaváts Gyula, Az 
A.Krassóvmegyében. (Földr. Közlemények. 1891.) 

Arányosítás: meghatározása a részesedés mód
jának és mértékének, mely az egyes közbirtoko
sokat (1. Közbirtokosság) közösben maradt nemesi 
javaik és haszonvételeik tekintetében megilleti. 
A nemesi birtok rendszere a régi magyar jogban 
a családi vér- és jogközösség eszméjén alapult (1. 
ősiség és Adományrendszer) s ez — a leszár
mazás elágazásának, valamint az idő folytán be
állott jogutódlási eseteknek szükségszerű folyo
mányaként — a családi tulajdonközösség saját
szerű alakulatát hozta létre, mely szükségessé 
tette a közösségi viszony és az abból származó 
egyéni jogok tüzetes szabályozását. A mérték, 
amely szerint az egyes közbirtokosnak a közös
ségben való részesedése meghatározható, és amely 
az egésznek bizonyos hányadrészében nyer kife-
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jezést, az arány (proportio). A közös nemesi javak 
főtárgyait (szántó, rét stb.) az egyes közbirtokosok 
rendszerint a természetben felosztva bírták. A jó
szág egyes tartozékaira, jelesül egyes haszon
vételekre, mint pl. a korcsmáltatási jogra, a lege
lőre, erdőre, a vadászati és halászati jogra nézve 
azonban a közbirtokosok rendszerint közösségben 
maradtak. 

Arányos képviselet (franc, représentation pro-
portionelle, ném. Proportionwahl), v. kisebbségi 
képviselet, a választójognak oly berendezése, mely 
azt célozza, hogy annak eredményeként a válasz
tók kisebbsége is számarányához mért képviselet 
hez jusson. A ma általában elfogadott választó
kerületenként való választásnál (ú. n. reprezenta
tív rendszer) ez el nem érhető, mert többnyire a 
kisebbség úgy van eloszolva, hogy minden kerület
ben kisebbséget alkot s ekkor nemcsak kisebbségi 
képviselete nem lesz, hanem egyáltalán nem nyer a 
törvényhozásban képviseletet. A törvényhozó tes
tület igy voltakép a választókerületeknek lesz 
összesített, nagyított képe s nem az egész országé. 
Egyes politikai nézetek, bizonyos társadalmi osz
tályok képviselői abból teljesen kimaradnak. A 
többséget már előre a választás dönti el s nem a 
törvényhozó testületnek esetenként való szava
zásai. 

Aranyoslóna, kisk. Torda-Aranyos vm. felvin-
czi j.-ban, az Aranyos folyó mellett, (1900) 1394 oláh 
lak.; u. p. Gerend, u. t. Gyéres. 

Aranyosmarót, nagyk. Bars vm. aranyos-
maróti j.-ban, a Zsitva mellett, (1900) 2786 magyar, 
tót és német lak.; Bars vm. székhelye, szép me
gyeházzal; van itt kir. törvényszók ós ügyészség, 
járásbíróság, szolgabírói hivatal, kir. tanfelügyelő
ség és adófelügyelősóg, államópitészeti hivatal, 
közjegyzőség, adóhivatal, állami erdőgondnokság, 
pénzügyőri biztosság, vmegyei közkórház, kaszinó-
egylet, a vöröskereszt-egylet fiókja, takarékpénz
tár, népbank, agrár szövetkezet, állami polgári 
leányiskola s számos egyesület. Itt van Haas Fü
löp és fiai bútorgyára, gr. Migazzy-féle tehenészet 
és sertéstenyésztés, kályhagyár és hengermalom, 
téglagyár, mümalom, majolikafestészet stb. Vas
úti állomás, posta- és táviróhivatal. A. 1075. 
Maurod néven említtetik Géza király oklevelében. 
Az Árpádok alatt a Zsitva homokjából aranyat 
mostak itt s akkor kunok lakták. 1386-ban Ghy-
mes várhoz tartozott és a Forgáchok bírták. 
1530. és 1573. a törökök feldúlták, 1615. már itt 
tartotta a vármegye közgyűlését, de a székhely 
végleg csak a XVIII. sz. végén került ide. 1779. 
Migazzy Kristóf bécsi bíboros és váczi püspök sze
rezte meg az uradalmat, melyet most gr. Brdődy 
Imróné, szül. Migazzy Irma bir, kinek itt szép 
kastélya van (alapját a Paluska-család vetette 
meg a XVII. sz.-ban). A kat. templom, melyet 
Migazzy Kristóf 1785. épített, műkincsekben gaz
dag. Gróf Migazzy Vilmos főispán, ki A. fellendü
léseért sokat tett, 1887. díszes mauzóleumot emel
tetett családja részére. 

Aranyosmegyes, kisk. Szatmár vm. szatmári 
j.-ban, (i9oo) 3142 oláh és magyar lak., vasút
tal, távíróval és postával. Nagy templomát a Bá-
thoriak építették gót ízlésben; benne van a Wes-
selényiek sírboltja. A. vidékén sok kő, bronz és 

népvándorláskori leletre bukkantak. Már az Ár
pádok korában vára volt, mely 1278. a Kaplony-
nembeli Jákó András tulajdona volt, ki IV. Béla 
királyt egy alkalommal buzogánnyal megtámad
ván, összes birtokait elvesztette, melyeket Miklós 
erdélyi vajda nyert el, kitől a Meggyesi-család 
eredt. 1493-ban Báthori István és András elfog
lalták a várat, melyet utódaik száz évig bírtak. 
A család fiúutód nélkül halván ki, 1626. a vár 
Lónyay Zsigmondra szállt, ki azt 1630. kibővítette 
és helyreállította. Ennek leánya Anna, Kemény 
János erdélyi fejedelem neje 1669. hűtlenség 
miatt elvesztette a várat, mely akkor lerombol
tatott; a birtok zálogként a kamaráé lett, 1732. 
Wesselényi Ferenc örökölte, ki a vár helyébe 
várkastélyt épített. 

Aranyosmellóki hegység, 1. Erdélyi ércJiegy-
ség. 

Arányos osztalék, 1. Osztalékrendszer. 
Arányos osztás szerint akkor bontunk fel egy 

egészet részekre, ha azt akarjuk, hogy a részek
nek egymáshoz való aránya olyan legyen, mint 
bizonyos megadott számoké. Ilyen osztás szük
sége merül fel pl. akkor, ha valamely közös üz
leti vállalathoz az üzlettársak különböző nagy
ságú összegekkel járultak s a mutatkozó hasznot 
igazságosan akarják egymás között felosztani. 
Hogy a számítási eljárást megismerjük, legyen a 
hozzájárulás összege az üzlettársak részéről 150, 
250 ós 350 K, az üzleti haszon 150 K, akkor, 
minthogy az összes befektetett tőke 750 K volt, 
1 K után 150 : 750 =0 - 2 K a haszon és így az első 
üzlettárs 150X0-2=30, a második 250X0-2=50, 
a harmadik 350X0-2=70 K hasznot kap. Itt 
30 : 50 : 70 = 150 : 250 :350. Ezt a számítási el
járást társaságszabálynak is szokás nevezni. A 
tárgyalt eset egyszerű A. volt. Néha azonban az 
adott arányszámoknak nemcsak egy, hanem több 
sora szerint kell a részekre bontást végezni. Ez 
az összetett A. esete. Ilyen pl. a következő: va
lamely fuvarozáshoz az első fuvaros 6 napon át 
4 kocsival, a második 8 napon át 5 kocsival járul 
hozzá s osztozniuk kell a 256 K fuvarbéren. Ebben 
az esetben az összetartozó arányszámokat (6 ós 4, 
illetőleg 8 és 5) megszorozzuk egymással s azután 
úgy járunk el, mint az egyszerű A. esetében. 

Aranyospatak, kisk. Zemplén vm. varannói 
j.-ban, (1900) 79 tót lak., u. p. Sókút, u. t. Varannó. 
Nevét aranyfövenyet hordó patakjától és hajdani 
aranyércbányáitól vette. 

Aranyospolyán (Pojana de Ariesiu), kisközség 
Torda-Aranyos vm. tordai j.-ban, (i9oo) 1064 ma
gyar ós oláh lak.; uradalmi ménes és juhászat 
van itt. Vasúti állomás; u. p. és u. t. Torda. 

Aranyosrákos (Iiátis), kisk. Torda-Aranyos 
vm. toroczkói j.-ban, (íaoo) 866 magyar és oláh 
lak., jó dohánnyal; u. p. Borév, u. t. Várfalva. Ha
tárában egy labirintus nevű helyen római épü
letre bukkantak. 

Aranyos-Rákosi Székely Sándor, 1. Székely. 
Arányosság. Ha két mennyiség oly módon függ 

össze egymással, hogy bármiként változtassuk is 
őket, mórtékszámaik aránya állandó marad, ak
kor a két mennyiséget arányosnak mondjuk. így 
pl. tudjuk, hogy 1 1. 4° C hőmérsékletű alkohol 
súlya 0-8 kg.; ha most az alkoholból 2-szer, 3-szor, 
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4-szer stb. akkora térfogatú mennyiséget veszünk, 
akkor annak kg.-okban kifejezett súlyát úgy nyer
jük, hogy a 1.-ékben kifejezett térfogatot 0'8-del 
megszorozzuk, Ha tehát a kg.-okban kifejezett 
súlyt s, a literekben kifejezett térfogatot t jelenti, 
akkor s = 08 t. Az olyan számot, mint itt a 0-8, 
amellyel egy változó mennyiséget meg kell szo
rozni, hogy egy másik, az előbbihez kapcsolt (vele 
arányos) változó mennyiség értékét megkapjuk, 
A.-i tényezö-nék. nevezzük. Ha a fentebb tárgyalt 
esetben a súlyt nem kg.-okban, hanem pl. g.-ok-
ban óhajtottuk volna kifejezni, akkor a l.-ék szá
mát nem 0-8-del, hanem 800-zal kellett volna 
megszorozni. Látjuk ebből, hogy az A.-i tényező 
értéke lényegesen függ attól, hogy milyen egysé
gekkel mérjük a számításba vett mennyiségeket. 
L. még Arány., 

Aranyossy Ákos, festő és grafikus, szül. 1872. 
Kassán, megh. u. o. 1898. Tanulmányait Mün
chenben kezdte Hollósynál, a rézkarcot u. o. Raab 
iskolájában tanulta. Művei közül legismertebb 
néhai Bubies kassai püspök arcképe, amelyet rézre 
is karcolt. Ez sokszorosításban sokfelé elterjedt. 

Aranyosszék, azelőtt a hét székely szék egyike 
volt; kiterjedése 349-88 km2, lakóinak száma U870) 
19,680, székhelye Pelvincz volt. A hagyomány 
szerint a Székelykövön álló Toroczkó várából 
győzték le a székelyeket; e vár lett az A. 
magva. Legrégibb kiváltságlevele 1291 márc. 12. 
kelt III. Endre királytól s ebben 29 helység van 
felsorolva. Az 1876. évi XXXIII. t.-c. Torda-
Aranyos vmegyóvel egyesítette (1. o.).V. ö.: Orbán 
B., A Székelyföld leírása (V. K., Pest 1871). 

Aranyosszentmiklós, kisk. Szolnok-Doboka 
vmegye kékesi j.-ban, (1900) 373 oláh lak., u. p. 
és u. t. Kékes. 

Aranyos tyúk, 1. Hamburgi tyúk. 
Aranyos vára. A régi Közép-Szolnok (most 

Szilágy) vmegyóben a Szamos mentén kb. a mai 
Köd falu mellett állott. Az Árpád-korban a Gút-
keled nemzetség Lotárd ágáé volt azon joggal 
együtt, hogy a Szamoson sót szállító hajóktól 20 
db. kősót szedhessen vámul. Ez ág 1316. hűtlenné 
lett s A.-t a királyi seregek a király számáraelfog
lalták. A XIV. sz. végén a Kusalyi Jakcs családé 
lett s nemsokára rombadőlt. 

Arany oxidjai, az aranynak oxigénnel alko
tott vegyületei. Ilyenek az aranymonoxid, arany
oxidul v. aurooxid: Au20 és az aranytrioxid, 
aranyoxid vagy aurioxid: Au^Oj. Az aranyoxidul
oxid : AUjO.AujOg kevéssé ismeretes. 

Aranyozás. A. alatt értik a nem fémes vagy 
fémes tárgyak bevonását arannyal. A nem fémes 
tárgyakat, nevezetesen a fát és gipszet leginkább 
az enyves vagy vizi A.-sal vonják be. Először 
a tárgyat forró enyvbe itatják és ezután kréta 
és enyv keverékével egyenletesen bekenik, en
nek az alapnak utolsó fölkent rétegét teljesen 
megszikkasztják és csiszoló kővel megsimítják. 
A nagyobb gyárakban a sima felszínű, körkerek, 
ovális, íves, egyenes vagy hullámos lécekre kent 
alapot 3—6 mm. vastag vaslemezből kivágott 
alakzóval terítik el. Az elkészített alap díszit-
ményi részleteit körkerek, egyenes, hegyes vagy 
félhátu metsző éllel ellátott kisebb fajtájú vésők
kel javítják ki, illetve készítik el. 

Az így elkészített alapra rakják az alzat-ot 
(poliment), ezt iszapolt homokhijas kövér agyag-
földből (3 kg.) készítik, melyhez meleg állapotá
ban velencei szappant (45 g.), fehér méhviaszt 
(25 g.), szarvasfaggyut (20 g.) és valrátot (10 g.) 
kevernek, s ha az elegy kihűlt, megfelelő mennyi
ségű kölni enywel vagy gelatinnal eresztik föl. 
Ezzel a mázzal kétszer-háromszor bekenik az alza-
tot, s ha megszáradt, vízben oldott pecsétfölddel 
(bolusz) vörösre festik. Ha ez is megszáradt, nemez
zel vagy serteecsettel addig dörzsölik, míg fényt 
nem kap. Mielőtt erre az alzatra rátennék az ara
nyat, l/4 rész szesz és s/4 rész víz keverékével meg
nedvesítik és a megnedvesített fólszinre az úgyn. 
aranyozó árral borított aranyfűstöt különböző 
nagyságú ecsettel reá nyomkodják. A fényezendő 
részeket vérkővel, acháttal vagy tűzkővel csiszol
ják, a fénytelenül hagyandókat pedig melegített 
enyves vízzel v. sellákoldat-mázzal bágyasztják. 

A fémeket tűzben, hidegen, nedvesen vagy a 
galvánfürdőben aranyozzák meg. A tűzi A.-t 
már az ó-korban ismerték, használata a közép
korban oly " nagy volt, hogy Németországban 
1403-ban a bearanyozott sárgaréz és róztárgyak 
eladását megtiltották, nehogy a vevő közönsé
get megcsalhassák. 1603-ban a rezített acél- és 
vas- tárgyak be-A.-át kezdték el. A tűzben ara
nyozandó réztárgyakat ós réztartalmu ötvénye-
ket a zsiradéktól ós oxidoktól való megtisztoga-
tás után (1. Csávázás) foncsorozó vízzel (salét
romsavas kénesőoxid) megnedvesítjük, arany-
foncsorral bevonjuk, majd leöblítjük, megszárít
juk és végül izzítjuk, hogy a kéneső elszálljon. 
A tárgyon maradt aranyburkot vízzel lemosván, 
sárgarézkefókkel megmunkáljuk és vérkővel meg
fényezzük. Az A. szinhatása élénkebb és vörösebb 
lesz, ha belemártjuk 32 rész sárga viaszt, 2 rész 
rézrozsdát, 3 rész vörös pecsétföldet és 2 rész 
timsót tartalmazó ömledékbe, az úgynevezett 
aranyozó viaszba. Ha a viasz-fürdőből kivett tár
gyat széntűz felett perzseljük, a rátapadt réz
rozsda rezet választ ki, mely az arannyal vörös-
színű ötvónnyé elegyedik. A vas- és acél-tárgya
kat kéneső, cink, vasvitriol, víz és sósav elegyében 
foncsorozzák meg és ezután aranyozzák be. A be
aranyozott ezüst (a vermed) az alapfém fehér színe 
miatt soha sem hat úgy, mint a bearanyozott réz 
vagy ennek ötvényei. Az aranyozott tárgy fényét 
8 rész salétromból, 7 rész konyhasóból és 5 rész 
timsóból álló elegy ömledékével bágyaszthatjuk. 
Ez a bágyasztópép a melegben klórgázt fejlesztve, 
aranyat old. Hogy a tűzben való A. sok fáradság
gal járó műveletét könnyítsük, a tárgyat galván-
uton előbb megfoncsorozzuk, ezután bearanyozzuk 
és végül perzseljük. 

A tűzi A.-nak ellentétje az angoloktól 1698. elő
ször használt és német találmánynak mondott ú. n. 
hideg A., melyet rézre, sárgarézre, tombakra, al
pakkára és ezüstre használnak. E célból klórarany
oldatba itatott vászonrongy elégetett hamvát, az 
aranyrevét (Goldzunder) megszenesített ós sósvlz-
zel v. ecettel megitatott parafadugóval a megtisztí
tott fém felszínére dörzsöljük ós végül vérkövei 
megfényezzük. Ez az előbbinél nem tartósabb, de 
szebb; ezért a tűzben gyengén aranyozott tárgya
kat még hidegen is bearanyozzák. A kémia foko-
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zatos fejlődésével az aranyozóipar is lépést tar
tott. A nagyobb kémiai ismereteket kívánó ned
ves A. már az újkor találmánya. Ha a megtisztí
tott alpakkából, fehérbádogból, rezített vasból, 
rézből, rézötvényből készített tárgyat hígított 
aranyklorid oldatába vagy ennek és kettedszén-
savas kálinak forró keverékébe mártjuk, ezután 
leöblítjük, megszárítjuk és végül fényezzük, arany 
csapadékot kap. Az aranyéterbe (arany klorid 
és kénéter keveréke) mártott vagy ezzel ecsetelt 
acélárúkra enyhe hevítéskor leheletvékonyságú 
aranyhártya rakódik. A nedves aranyozásokat a 
gyakorlatból teljesen kiszorította a galván A., me
lyet Brugnatelli talált fel és De la ütve, Ruolz, 
Elkington, Roséleur meg Christofle tökétetesítet-
tek, 1. Galvanostegia. 

A fémeket aranyfüsttel is aranyozhatjuk. így 
a vas- és acéltárgyat salétromsavval étetik, ez
után a kék futtatásig izzítják ós a ráterített arany-
füstöt csiszoló acéllal végigjártatják. Arannyal 
lemezelni is lehet (1. Lemezelés). Az üveg és por-
cellán A.-a abban áll, hogy aranyat aranyklorid
ból oxálsawal, vasvitriollal vagy más redukáló 
szerrel kicsapatjuk és ezt a finom aranyport 
Vio—Vn rész lúgos salétromsavas bizmuttal ösz-
szedörzsöljük, ezt a keveréket terpentin-olajjal rá
festjük a tárgyra és megégetjük. Az arany égetés 
után fénytelen, ezért sima acháttal kifényesítik 
(Polirarany). Szép arany dlszítményeket Bécsben 
és Sevresben úgy készítettek, hogy az aranyat he-
lyenkint domborúan festették a tárgyra és rajz 
szerint fényezték ki. Ilykópen készíthetők a fé
nyes dlszítmények fénytelen arany alapon. Újab
ban az ú. n. fényaranyat használják (ez olcsóbb, 
bár nem oly tartós). A fényarany kénbalzsamban 
feloldott gyantás arany; ha ezt az oldatot a tárgyra 
festjük és gyenge tűzzel égetjük, a gyanta elég és 
az arany vékony fényes rétegben tapad az üveg
hez vagy porcellánhoz. A fényarany a hajon végig
húzva is kopik, tehát az előbbitől könnyen meg
különböztethető. 

Aranyozó sajtó, 1. Könyvkötés. 
Aranyozó viasz, 1. Aranyozás. 
Arany-ötvények. Az aranyat azért ötvözik más 

fémekkel, hogy keményebbé, olcsóbbá és más szí
nűvé tegyék. Ezeknek az ötvényeknek becsét az 
arany mennyisége szabja meg. Régebben a mérés 
egységéül a karatot használták. Pélfont (1 kölni 
márka) aranyat 24 karatra és a karatot 12 szemre 
(grain) osztották föl, tehát a 10 karátos arany 
olyan ötvény, melynek 24 karatiában van 10 rész 
arany és 14 rész adalék fém. Ujabban a legtöbb 
országban az arany mennyiségét az ezresrendszer 
szerint állapítják meg, vagyis azt adják meg, hogy 
hány milligramm arany van egy gramm ötvényben. 
Az alábbi táblázat szerint a szemek és karatok 
számát könnyen átszámíthatjuk az új mértékre: 
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Az iparban leginkább az aranynak és a réznek 
ötvényét használják, melyet úgy készítenek, hogy 
először megolvasztják az aranyat és ehhez apró 
darabokban hozzá adják a rezet. Az ömlesztéshez 
graflttégelyeket használnak. Az aranypénzeket 
kivétel nélkül arany és réz ötvényéből készítik. 
A legtöbb arany (98'61—98-95%) van az osztrák 
és magyar aranypénzekben, ezután következnek 
a hollandi arany (98-2% arannyal) és az angol 
sovereign (91'6% arannyal); az osztrák és ma
gyar koronákat, a német, francia, belga, olasz, 
svájci, görög, spanyol, északamerikai és kinai 
aranyakat 90% arany és 10% réz ötvényéből 
verik. Néha ugyanazon országnak aranypénzei 
más-más színűek, ennek oka az, hogy egyik 
pénzverő az aranypénzt csak szappanos vízzel, 
a másik hígított kénsawal csávázza. Az előbbi 
nem támadja meg az ötvényt, úgy, hogy ennek 
vöröses-sárga színe megmarad, a másik azon
ban feloldja a rezet és a pénz felszíne tiszta 
aranysárga lesz. A tiszta arany-ezüst ötvényt 
halvány színe miatt ritkán használják. Az ó-kor
ban használt elektrum ilyen volt, ezt 1 r. ezüst és 
3 rész arany alkotta, azonban találtak 89-4 rész 
aranyból, 8-5 rész ezüstből, 0"6 rész rézből és 
0-2 rész vasból álló ötvényt is. Az ékszerekhez 
mind az arany és réz, mind az arany és ezüst 
ötvényt használják. A zöld arany (or vert, green 
gold) 2—6 rész Unom arany és 1 rész finom ezüst, 
a halványsárga arany (or jaune, antique gold) 1 
rész arany, 2 rész ezüst. Az arany színét árnyal
ják még úgy is, hogy aranyat, ezüstöt és rezet ol
vasztanak össze. 
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Ha réz helyett kadmiumot veszünk, az ötvény 
zöld lesz, ilyenek 75-0 arany, 16-6 ezüst és 8-4 
kadmium v. 75'0 arany, 12-5 ezüst és 12-5 kad
mium ; ez az ötvény: 74"6 arany, l l - 4 ezüst, 9-7 
réz és 4"3 kadmium is zöld színű. A szürke ara
nyat 30 rész arany, 3 rész ezüst és 2 rósz acél; a 
kék aranyat 1—3 rész arany és 1 rész vas ötvé
nyéből gyártják. A pforzheimi arany árúk finom
sága 13"5—25.0 (közönséges v. joujou arany) 
56-2 (finom), v. 58-3—75-0 (legfinomabb). A japáni 
saku-do és sibu-isi szintén arany ötvény, az előb
bibe 94-5—95-77% réz, 1-55—0-08% ezüst, 3.37— 
4'16% arany és 0 - l l—0% ólom; az utóbbiba 
pedig 67-31—51-10% réz, 32-07—48-93% ezüst, 
0-12% arany és 0-52 vas van. 

Azokat az órarészleteket, melyeknek acélke-
ménységüeknek kell lenniök, de ebből az anyag
ból rozsdásodása miatt nem készíthetők, 80 rósz 
arany és 20 rész palládium ötvényéből gyártják, 
ez fehér színű, kemény és igen rideg. Csapágy
csészéknek 37V2 rész arany, 23 rész ezüst, 12V2 
rész palládium és 27 rész réz keverékét használ
ják. Az ú. n. rúgó- vagy rugalmas aranyat 2-66 
rész arany, 2-66 rész ezüst és 5'33 rész réz ötvé-
nye alkotja. Ebből rugalmasságáért rugókat 
készítenek. Az A. aranytartalmát a próbatűvel a 
próbakövön állapítjuk meg (1. Fémjelzés). 
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Aranypapiros, egyik lapján valódi v. álarany-
nyal bevont papiros. 

Aranypart, régebben a Guineai-öböl B.-i partjá
nak azt a rószét nevezték A.-nak, a mely az Elefánt
csont-part, illetőleg az Asszini-folyó ós a Rabszolga
part, azaz a Volta-folyó közt terül el. Mióta azonban 
az európaiak Afrikát maguk közt felosztották és 
az A.-ot az angolok vették birtokukba, az A. 
(Gold Coast) nevű gyarmat nemcsak a partvidéket, 
hanem a parttól messze É.-ra nyúló földet is ma
gában foglalja. Az A. mai értelmében a német 
Togo- és a francia Elefántcsont-part között terjed 
el. E két európai gyarmat felől határait 1898. és 
1899. állapították meg, amikor az a neutrális 
zóna, amely az A. és Togo közt fennállott, szintén 
megszűnt. Az A. magában foglalja 1896 óta az 
egykori asantik országát ós 1901 óta a Northern 
Territoryt, amelynek E. felől az é. sz. 11° szolgál 
határául. A gyarmat partjai alacsonyak, nehezen 
hozzáférhetők, a partvidék alacsony, a szárazföld 
belseje felé fokozatosan emelkedő; legmagasabb 
része a DK.-i. A part melletti vidék forró, nedves és 
egészségtelen; itt sűrű pálma-, gummi-, tama-
riszkusz-, baobab- és egyéb trópusi fákból álló 
erdők vannak, amelyekben nagy mennyiségben 
élnek a majmok; a gyarmat belső részeit szavan
nák alkotják, amelyeken elefánt-, vad bivaly-, 
gazellacsordák legelésznek. A tengerbe szakadó 
folyói (Asszini, Ankobra, Prah az Ofimmal és a 
Volta) közül csak az Ankobrán és Voltán jár
hatnak kisebb gőzösök, bár torkolatuk eliszapo
sodott. A gyarmat területe 308,870 km2, (1901) 
1,486,443 (1 kni2-re 5) köztük 646 európai lak., 
akik négerek és három főtörzsre oszlanak, ezek: 
az ahantá-k az Ankobra és Prah közt, a fanti-k a 
Prah ós Volta közt ós az asanti-k. E három fő
törzs számos apróbbra oszlik. A földmivelés ter
mékei : a maniok, jamszgyökér, amelyek a benn
szülöttek táplálékául szolgálnak, a pálmaolaj és 
mag, kókuszdió, kaucsuk és értékes fák, amelye
ket exportálnak. Az európai háziállatok meghono
sítása nem sikerült; a tengerparton a halászat 
élénk és szárított halakkal elég nagy kereskedést 
folytatnak. Aranyat, amiről a partvidék a nevét 
kapta, most is találnak, 1907. 273,898 unciát több 
mint egy millió sterling font értékben. A kereske
delem emelésére szolgál a Szekondiból Kumassziba 
vivő vasút, a sűrűn épített országutak, 1280 ang. 
mfd hosszú telegráfvonalak, a tengeralatti ká
belek és a telefon, amellyel a nagyobb kikötő
helyek vannak összekötve. A behozatal értéke 
(1907) 2.366,195, a kivitelé 2.641,674 font sterling. 
Az előbbinek főcikkei: pamutkelmék (535,984 
font), szesz (133,500), gépek (161,798); az exporté: 
kaucsuk (333,120), pálma-olaj (119,468), arany 
(1.130,965) és kókuszdió (515,089). A gyarmat 
élén egy kormányzó áll, akit egy végrehajtó ós 
törvényhozó tanács támogat; mindkettő 4—4 ki
nevezett tagból áll. Kumassziban van egy hely
tartó (British resident) és Tárnáiéban egy chief 
commissioner. Van 7 kormányzói és 132 a kor
mányzóságtól segélyezett iskola, amelyeket a hit
térítők igazgatnak. A gyarmat kiadásai (1907) 
602,724 és bevételei 703,718 st. fontot tesznek ki. 

Az első európaiak, akik e partokon kikötöttek 
1365., dieppeiek voltak, de fölfedezésük feledésbe 

ment. 1470. a portugál Santander újra fölfe
dezte. 1481. pedig Diego d'Asambuja Szt. György-
erődöt alapította. Száz évig a portugálok zavar
talan urai maradtak a partvidéknek. 1624. a hol
landiak építették Murit és 10 évvel későbben a 
portugálokat kiszorították; ugyanaz a sors érte a 
hollandiakat az angolok részéről 1672. Az angolok 
1874. szervezték a Colony of the Gold Coastot, 
későbben az asantik legyőzetóse után ezek orszá
gát ós Northern Territoryt is e gyarmathoz csa
tolták. V. ö.: Meredith, An account of the Gold 
Coast (London 1812); Cruickshank, Eighteen 
yoars on the Gold Coast (u. o. 1853); Éiggenbach, 
Zum Klima der Goldküste (Basel 1886); Hayford, 
Gold Coast Native Institutions (London 1903); 
Hodgson (Lady), The Siege of Kumasi (u. o. 
1901); Kemp, Nine Years on the Gold Coast 
(u. o. 1893); Wallis, The Advance of our West 
African Empire (u. o. 1903). 

Aranypataka, kisk. Sáros vm. szekcsöi j.-ban, 
(i9oo) 586 tót lak.; u. p. és u. t. Bártfa. 

Aranypecsét, 1. Aranybulla. 
Aranypénz, 1. Arany, Aranyflorénus és Arany

korona. 
Aranyplomb, fogplombálásra használatos szi

vacsos aranymassza; amelyet aranykloridnak 
káliumbikarbonátos közegben sóskasavval való 
redukciója révén kapnak. 

Aranypohár. Üvegpohár, mely nevét két üveg
réteg közötti aranylapocskákkal való díszités-
módjától nyerte. A római katakombákban üveg
csészéket találtak, melyek talpában vékony arany
lapokból kivágott figurák vagy egyéb díszek két 
üvegróteg között foglaltak helyet. A XVIII. sz.-
ban nagy előszeretettel használták az üvogpoha-
raknak ezt a díszítésmódját s aranylapból egész je
leneteket vágtak ki.molyeket a pohár oldalán alkal
maztak két üvegfal között.Készítósük egyik módja, 
hogy két teljesen egymásba illő üvegpohár ki
sebbikének külső falára ragasztották az arany
lapból készült díszt, ezt a poharat a nagyobbik 
pohárba helyezték s a hézagot átlátszó ragasztó 
anyaggal töltötték ki. Ezt főképen Csehországban 
készítették, hol a poharakat egészen is áthúzták 
arannyal. Ujabban Salviati gyártja Velencében. 

Irodaiom. Vogel, Die altkristliche GISser (Freibnrg J. Br. 
1900); Kisa, Das Glas im Altertume (Leipz. 1908). Néhány 
szép példány látható a budapesti iparművészeti múzeumban. 

Aranypont (gold point), a külföldi váltóknak 
vm. adott piacon az az árfolyama, amelynél az 
illető piac kereskedőire nézve előnyösebb, hogy a 
külföld iránt fennálló tartozásukat ne az illető 
piacra szóló váltónak, hanem aranynak küldésé
vel egyenlítsék ki, illetve hogy a külföld iránt 
fennálló követelésüket ne váltónak, hanem arany
nak küldetésével hajtsák be. L. Váltóárfolyam. 

Aranypróba, 1. Arany és Fémjelzés. 
Aranyquarc, aranyat tartalmazó kvarc. 
Aranyráma, 1. Arany keret. 
Aranyrózsa. Gyémánttal díszített, aranyból ké

szült rózsafa, melyet a XI. sz. közepe táján kezdődő 
szokás szerint a pápa a nagyböjtbe eső «Laetare»-
vasárnapon (4-ik vasárnap nagyböjtben) a mise 
után megszentel s többnyire vm. fejedelmi személy
nek ád v. küld ajándékul. Stefánia kir. herceg
asszonyt is megajándékozta vele XIII. Leo pápa. 
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Aranyrubinüveg v. rubinüveg, vörös üveg. 
Különösen a fényképészetben használt vörös üveg, 
mely szinét a beleágyazott rendkívül finom arany
részecskéknek köszöni, 1. Rézlüszter és JJltra-
mikroszkop. 

Aranyrúd, pénzverésre szánt, rúd alakba vert 
tiszta arany. 

Aranysárga, 1. Dimetilamidoazobenzol. 
Aranysarkantyú-rend, máskép Szt. Szilvesz

ter-rend, pápai lovagrend, melyet valószínűleg IV. 
Pilis pápa 1559. alapított, tagjait lateráni ud
vari pfalzgrófoknak s az arany milícia lovagjainak 
nevezték. X. Pius pápa e rendet 1905. febr. 7. 
ketté osztotta és az A.-et mint külön rendet szer
vezte a Szt. Szilveszter-rend mellett. Az A.-nek 
hivatalos címe: Ordine dell'aurea milizia o di 
speron d'oro. Egy osztálya van s tagjainak száma 
100-ban van megállapítva. Jelvénye most nyolc
ágú fehér kereszt, melynek alsó szárai között egy 
arany sarkantyú függ. A kereszt középpajzsán 
az előlapon arany kereten belül a boldogságos 
Szűz monogrammja, hátlapján 1905 és «Pius X. 
instituits felirat. A jelvény arany fegyverdlszen 
függ és fehérszegélyű vörös szalagon nyakban 
hordják. B jelvényen kívül a rendtagok mellükön 
ezüst sugaras csillagot hordanak a rendjelvénnyel 
díszítve. L. Szt. Szilveszter-rend. 

Aranysarkantyús vitéz. A magyar király, ko
ronázása alkalmával, néhány érdemes nemes urat 
Szt. István kardjának érintésével A.-zé avat. 
Eégebb időben az A.-ekké avatandókat a nádor ter
jesztette elő, az 1867-iki koronázás alkalmával a 
miniszterelnök hozta javaslatba. A rendvitézek 
külön lovagrendet nem képeznek, sem rendjel
vényük, sem szabályaik nincsenek. Régebben a lo
vagok csizmájukon aranysarkantyút viseltek. Az 
1790-i majd az 1792-i koronázás alkalmával kü
lön jelvény adományozásáért folyamodtak. E jel
vény aranyszegélyű fehér zománcos máltai ke
reszt, közepén kerek pajzsban a magyar címer 
korona nélkül, körülötte F. R. H. J. 0. R. betűk. 
A kereszt alsó ágai között arany sarkantyúra 
emlékeztető díszítmény, a kereszt a magyar ko
ronáról függ, s magyar színeket mutató szalag
ból alkotott rozettán hordták volna, de a terve
zetet mindkét alkalommal elutasították. Az 1867-i 
koronázás alkalmával az A.-ek külön jelvény alko
tását tervezték, mely a kalpagforgón viselendő 
miniatűr aranysarkantyú lett volna, azonban ez 
a mozgalom is abbanmaradt. Számuk igen külön
böző volt. III. Károlynál 6, Mária Teréziánál 44, 
II. Lipótnál 33, V. Ferdinándnál 27, a legutolsó 
koronázásnál pedig 23. V. ö. Cziráky, De ordine 
equitum auratorum, 1792., amely azonban tele 
van téves állításokkal. Alaposabb Bibra báró leg
újabb müve (1910). 

Aranysav, 1. Aranytrioxid. 
Arany só, Piguier v. Gozzi A.-ja vagy Sel d'or, 

a. m. nátriumaranyklorid, 1. Aranykloridok. 
Aranysúly. Az arany mérésére nem mindenütt 

használták és használják ugyanazt a súlyegysé
get, mint más tárgyak mérésére. Ma nálunk, 
valamint Ausztriában, Németországban, Francia
országban, Belgiumban, Olaszországban, Hollan
diában, Svájcban, Spanyolországban, Görögor
szágban és Romániában az arany mérésére is 

hivatalosan a kg szolgál a maga tizedes beosz
tásával. De a gyakorlatban az ékszerészek ná
lunk még ma is használják A.-nak a dukátot, 
vagyis a cs. kir. arany súlyát, amely 3--4909 g-mal 
egyenlő. A méterrendszer behozatala előtt ná
lunk ópúgy mint Ausztriában és Németországban 
A. gyanánt a kölni márka (1. o.) szolgált. Angol
országban A. a troy font = 373'242 g, beosztva 
12 unciára (ounce) á 20 pennyweight á 24 grain; 
Oroszországban a font ,= 409-511 g, beosztva 96 
zolotnikra á 96 dőli; É.-Amerikában az avoirdu-
pois-font = 453-592 g, ezredrészekre való beosz
tással. 

Aranyszabály, a matematikában némelyek a 
hármasszabályt (1. o.) nevezik így. A mechani
kában az A. azt fejezi ki, hogy a gépeknél az 
erők munkájának algebrai összege zérus, tehát 
amennyit valamely gépen erőbennyerünk, ugyan
annyit útban (időben, sebességben) veszítünk. 

AranyszájúSzent János, 1. János szentek. 
Aranyszám (numerus aureus), 1. a kronológiá

ban az évnek helyét mutatja a holdkörben. Mint
hogy a holdkör 19 napévre terjed és Dionysius 
Exiguus e ciklus kezdetét a Kr. e. első évre tette, 
azért az A.-ot ugy találjuk meg, hogy az évszámot 
1-el nagyobbítjukés 19-el elosztjuk, amaradék adja 
az A.-ot. Az A.-nak a juliáni naptárban a húsvét
határ meghatározásánál fontos szerepe van s 
azért a kalendáriumokban aranybetükkel írták be, 
mitől nevét is kapta. 

2. A., kémiai értelemben. Bizonyos kolloidok
nak az a hatásuk van, hogy más kolloidoknak 
elektrolitok által való leválasztását bizonyos mér
tékig megakadályozzák. Ilyenek pl. az enyv, tojás
fehérje, vizahólyag, kazein, dextrin. Az A. alatt a 
védő kolloidnak milligrammokban kifejezett azon 
mennyiségét értik, amely éppen elégséges arra, 
hogy 10 cm3 0-0053—0-0058%-os kolloid arany
oldatot 1 cm3 10°/o-os konyhasóoldat színváltoz
tató hatásától megóvjon. 

Aranyszarv, 1. öböl Konstantinápolyban (1. o.). 
2. .á.-nak hivták a velencei dogek sajátságos alakú 
hercegi süvegét is, 1. még Doge-sipka. 

Aranyszérke, v. kézi szérke (tóuya), 1. Szérke. 
Aranyszérű (bánya), körülbelül 16—22" széles, 

2 öl hosszú lejtős sík, melyen az aranyhomokot 
feldolgozzák. 

Arany színezése (techu.), l. Fémek (színezése) 
Aranyszombatok, három szombati ájtatosság, 

Szt. Mihály főangyal ünnepe (szept. 29.) után. 
Megalapította III. Ferdinánd császár a b. szűz 
Mária tiszteletére. Az ájtatosság még most is vi
rágzik egyes dólbajor és osztrák vidékeken a hí
vek nagy részvétele mellett. 

Aranyszövés, 1. Aranyfonál. 
Aranyszövet vagy aranybrokát, kidomborodó 

mintázatú aranyszálú fonalakból készült szövet, 
1. Ábrás szövet-

Aranyszövetség, 1. Borromei Károly. 
Aranytelluridek, termés telmrvegyületek, me

lyek aranytartalmuknál fogva nevezetes arany-
ércek. Hazánk (Erdély) különösen gazdag ilyen 
ércekben, amilyenek a szilvanit, nagyágit, kren-
nerit, petzít és a müllerin. Továbbá Coloradoban, 
a Rocky Mountainsban, Kaliforniában (Calaveros) 
ós az Altaiban előforduló A. a hessit, altait, cala-
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vérit, coloradóit, tetradimit ós a termés tellnr. 
(Mindezeket 1. külön.) 

Aranytermő szőllő. Egészen napjainkig el volt 
terjedve az a hit, hogy Magyarországon néhol a 
szőllő szinaranyat terem; részint kacs alakjáhan, 
részint a bogyókban apró szemekben. Mátyás 
király humanistái közül Pietro Ransano és Mar-
zio Galeotto emiitik munkáikban, továbbá Happel 
Everhard Werner német orvos, sőt hitte Bél Má
tyás is. A mesés aranyszálak, amelyeket kacsok
nak tartottak, bronzkori ékszerek, vékony arany 
spirálisok voltak, melyeket kapálás közben talál
tak. Az aranyszemekről pedig már Weszprémi 
István debreczeni főorvos 1795. megírta Magyar
országi öt különös elmélkedések c.köny vében, hogy 
mézgacseppek. V. ö.: Tóth Béla, Szállóigék. Való
jában a bogyón gyakran találhatjuk a gonocerus 
acutangulatus Goeze, karimás poloska 2 mm 
nagy petéit, melyek aranyhoz hasonlóan ragyog
nak. V. ö. Brehm, Állatok világa: Rovarok. 

Aranytinktura v. aranyelixir. E néven nevez
ték egy időben a spiritus ferri sesqukMorati 
aethereus v. Und. nervino-tonka Bestuscheffii 
nevű készítményt, mely ma is hivatalos nálunk. 
Aranysárga színű, összehúzó ízű folyadék, mely 
belsőleg sápadtságban, vérszegénységbon szenve
dőknek szolgál gyógyszerül. Aranyat nem tartal
maz. Franciaországban Delamotte-féle aranycsep-
peknek nevezik. 

Aranytoll, aranyból készült írótoll, melynek 
hegyét, hogy könnyen ne kopjék, tantállal futtat
ják be. 

Aranytopáz annyi mint citrin (1. o.). 
Aranytribromid, 1. Aranybromidok. 
Aranytricianid, 1. Aranycianidok. 
Aranytriklorid, 1. Aranykloridok. 
Aranytrioxid, aranyoxid v. aurioxid, Au203, 

aurihidroxidból, annak 100°-on való melegítése 
útján készül. Barnásfekete por; hevítéskor alkat
részeire bomlik. Az aurihidroxid (aranysav, 
crocus solis), Au(OH)s, auriklorid meleg oldatából 
bázisos szénsavas magnéziummal készül. Barna 
színű por; a világosságon, úgyszintén hevítéskor 
elbomlik. Az aranyhidroxid nem bázis, hanem 
gyenge sav módjára viselkedik. Ezért arany sav
nak is nevezik. Erős bázisokkal alkotott sói az 
auratok v. arany savas sók; ezek MAu03 (M = 
egyvegyértékű fémgyök) összetételüek. Ha azauri-
hidroxidot 24 órán át ammónia-oldattal pállitjuk, 
az zöldes v. barnássárga színű porrá változik. Ez 
az ú. n. durranó-arany (aurum fulmináns, imido-
auriamid) HN: Au.NH2, amely száraz állapotban 
dörzsöléskor, ütésre, úgyszintén melegítéskor rend
kívül heves durranással robban el, miért is csak 
víz alatt tartható el; a káliuniauriciánid előállítá
sára és aranyozásra használják. A durranó-ara
ny at már Basilius Valentinus is előállította. Auri-
kloridból ammóniával, v. ammoniumkarbonáttal 
más összetételű robbanó vegyület keletkezik. 

Aranyüstök v. aranyos paprád (növ.), a Poly-
trichum commune L. nevű moha. L. Polytrichum. 

Aranyüveg, 1. Aranypohár. 
Aranyvakarék, 1. Aranyhulladék. 
Aranyvaluta, 1. Valuta. 
Arany venyige, 1. Aranytermő szőllő. 
Aranyverők, 1. Fémfüstverés. 

Aranyvessző (növ.), 1. Solidago. 
Arányvetés a kádárságban, midőn a donga has

és nyakbőségót meghatározzák, melytől a hordó 
szűkülése v. szupolykója függ. 

Aranyvirág (növ.), 1. Chrysanthemum. 
Aranyvíz. E néven Drosera-ból készült házi

szert árusítanak. A danzigi A. átlátszó, kellemes 
ízű édes likőr, melyhez finomul eloszlatott arany
füst van keverve. A. (ang. Goldenhair water) né
ven a hidrogénhiperoxid híg vizes oldatát haj-
festőszerül is árusítják. 

Aranyzab (növ.), 1. Úri zab. 
Arany zománc. Arany zománcuak, ritkábban 

ezüst zománcuak a mozaik képek előállításánál 
használatos kockák vagy ékek. Fölszinükre finom 
fémlemezt fektetnek és rá üveget öntenek, mely 
azt igen finom hártyaként burkolja. Az utóbbinak 
az a célja, hogy a fémet a por, a nedvesség és 
egyéb káros külső hatás ellen megvédje, azért az 
üveghártyának egészen simának kell lennie, to
vábbá megkívántatik, hogy ne legyen hólyagos és 
hogy egészen pontosan a fémlemezre feküdjék és a 
fém csillogását ne korlátozza; tehát igen vékony
nak és teljesen tisztának kell lennie. Az üveghártya 
rendszerint egészen színtelen, néha azonban az 
arany és ezüst lemezt különféle árnyalatúra fostik, 
néha pedig az üveghártyát festik színesre. 

Aranzada, spanyol területmérték szőllők méré
sére, 1 A. = 400 n. esztadal = 44'72 ár. 

Aranzini (ol.), szárított és olvasztott cukorral 
bevont apró, éretlen narancsok, v. csupán narancs
szeletek ; Olaszországban kedvelt csemege, azon
kívül gyomorerősítőül is használják. 

Ara pac i s , a béke oltára, hatalmas emlékmű, 
melyet a római szenátus Augustusnak a tisztele
letére Kr. e. 13. emelt. Az A. méreteivel és mű
vészi díszének kiválóságával Augustus kora mű
vészetének legjellomzetesebb képviselője. Az oltár 
udvarát övező falat díszítő domborművek egy ré
szét fáradságos ásatások által újra visszanyer
tük. A maradványok segítségével az egész emlék
műről képet kaphatunk. A fal belső oldalát dom
borműves növényi girlandok díszítették, a külső 
oldalán pedig kúszó indákkal borított talapzat fö
lött a császári család ós szenátus tagjai vonulnak 
el előttünk kimért, ünnepi móltósággal, teljes me
netben. A dombormüveknek, minden előkelő finom
ságuk mellett is. hatásuk egyhangú; hiányzik 
ebből a művészetből a lüktető temperamentum. 

; Arapahoes (ejtsd: árrápáhósz), Kansas felföldjén 
(Észak-Amerika), a Rio Colorado és az Arkansas 
folyók vidékén lakó indiánus törzs, amely a kénáh, 
szatsziká és piékán indiánusokkal rokon. Az A.-k 
harcias, lovas népség, melyet a Colorado arany
bányáiért idetelepült fehérek üldöztek. Hozzájuk 
számították még a keyovaskat-törzset is, de ez 
utóbbiak, mint Mollhausen kimutatta, egészen más 
nyelvet beszélnek. 

A r a p a i m a Guv. (állat, Pirarucu), az eddig is
mert legnagyobb édesvizi halfaj, amely 4 m. hosz-
szúra ós 200 kg. nehézre is megnő. A nyilthólyagú 
halak (Physostomi) rendjének csontos-nyelviiek 
(Osteoglossidae) családjába tartozik. Nagy szá
jának alsó állkapcsa kiálló. Pikkelyei nagyok, 
kemények, mozaikszerűek. Feje pikkelytelen, 
csaknem egészen csontpáncólos. Kormányúszója 
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kerekített. Kopoltyiinyilásai szélesek. Brazília s 
Guajana nagy folyóit lakja; meglehetős gya
kori; jóízű húsáért, amelyet nyersen és besózottan 
fogyasztanak, nagyban halásszák. Besózva, szá
rítva és füstölve fontos kereskedelmi cikk. 

Árapály (tengerjárás, lat. aestus maris, nóm. 
Gezeiten, franc, marées, ang. tidos), a tenger vizé
nek időszakosan ismétlődő emelkedése (áradat v. 
dagály) és sülyedése (apály). Az Á. tüneményét a 
Hold ós a Nap idézik elő. Ha a Föld csupán víz
ből állana s csak maga léteznék a világtérben, 
akkor alakja gömb lenne, feltéve, hogy tengelye 
körül nem forog; ha pedig tengelye körül forog, 
akkor az a gömb a sarkoknál belapul, az egyen
lítő táján pedig kidudorodik, úgy hogy ú. n. lapos 
forgási ellipszoid alakját veszi föl. Ezt az alakot 
mindaddig megtartaná, míg kívüle más égitest 
nem létezik. De a Földön kívül számtalan más 
égitest létezik és ezek, mint Newton kimutatta, 
szttkségszerUenhatnakegymásraoly erővel, amely 
annál nagyobb, minél nagyobb az égitestek tö
mege s minél kisebb távolságaik négyzete. Ennek 
az erőnek a hatása főleg abban nyilvánul, hogy 
az égitestek mozgásukat kölcsönösen befolyásol
ják, de ha elég közel vannak egymáshoz, vagy az 
egyiknek tömege igen nagy, akkor az égitest 
alakjának is meg kell változnia s nem lehet többé 
olyan, mintha csak maga léteznék. Az egész vi
lágtérben csak két oly égitest van, mely a Földön 
ily alakváltozást előidézhet: az egyik a Nap, mely
nek tömege 330,000-szer akkora mint a Földé, a 
másik a Hold, mely 387-szer oly közel van hoz
zánk, mint a Nap. Ily alakváltozást nem csupán 
a víz fog szenvedni, hanem a Föld szilárd felszíne 
is, mely nem abszolúte merev, hanem némileg 
hajlékony. A Hold és Nap eme Newton-féle hatása 
bolygónk felszínének feléje fordított helyére erő-
sebb, mint annak középpontjára, leggyengébb pe
dig a felszínnek az égitesttől elfordított helyére, 
úgy hogy a Newton-féle erő különbsége a közép
pont és felszín között mindkét esetben a nehézség 
kisebbítésére törekszik. Ennek következtében a 
Föld vízzel borított felszínének az égitest felé fordí
tott része középen, valamint a tőle elfordított fél kö
zépen megárad s ezzel kapcsolatban eme két felének 
szélein megapad. Míg tehát az égi test egyszer el
végzi látszólagos útját a Föld körül (mire a Nap
nak 2-f óra középidő, a Holdnak pedig átlag 24 óra 
50 p. kell), a Föld felszínének minden helyén két
szer áll be a víz tükrének emelkedése s ugyanany-
nyiszor sülyedése. A két égitest külön-külön okozta 
Á.-a egymást erősítheti v. gyöngítheti, aszerint, 
amint egyértelmüleg vagy egymás ellen működ
nek. Az előbbi eset beáll újhold és holdtölte al
kalmával, a második ellenben az első ós utolsó 
negyedkor. A legnagyobb árhullámok, melyek így 
keletkeznek.a szökőár,a legalacsonyabbak a gyönge 
ár. Az A. magasságának, és idejének eme havonta 
kétszer ismétlődő változása a félhavi, egyenetlenség 
nevét viseli. Ha a Nap ós Hold az egyenlítőn kívül 
állanak, akkor a legnagyobb dagályú két pont az 
egyenlítő különböző oldalaira esik, tehát egy szé
lességi kör bármely pontja a Föld forgása követ
keztében egy nap alatt két különböző magasságú 
áradatot kap, mit az A. napi egyenetlenségének 
szokás nevezni. Az egyik hullám egészen ki is 

maradhat, ekkor egy napos árhullám áll be. A 
félhavi egyenetlenség eszerint a Hold fázisaitól, a 
napi egyenetlenség a Hold és Nap deklinációjától 
függ, végre egy harmadikat: a félévi egyenetlen
séget, a Földnek a Nap körül való keringése okozza. 

Az Á. legnagyobb részben a Holdnak köszöni 
létrejöttét. A Nap hatása gyöngébb, mert bár igen 
nagy a tömege, de sokkal távolabb van, mint a 
Hold ; a Nap okozta árhullám alig fele (1 : 2-2) 
annak, amelyet a Hold okoz. Szökő ár és gyönge 
ár elméletileg úgy viszonylanak egymáshoz, mint 
8 : 3 . 

A Földön, melynek vizeit szaggatott partok ha
tárolják, az Á. tüneménye ez egyszerű elmélet
nek, mely az egész Földet egyenletesen vízzel 
borítottnak képzelte, nem fog teljesen megfelelni. 
A Föld különböző helyein észlelt Á.-jelenségek táb
lázatos összeállítása a partkópződés és a mélységi 
viszonyok oly komplikált befolyását mutatja, hogy 
azt számítással lehetetlen követni. Pedig az A. 
magasságának és idejének ismerete a szárazföldi 
partok mentén és a kikötőkben a hajózásra nézve 
igen fontos, ós ezért már rég megkísértették, hogy 
e két adatot bármely hely számára előre kiszámít
sák. Különösen nehéz a magasság előre való meg
határozása. 

A dagály idejének meghatározására szolgál az 
ú. n. áridö. Az új- vagy telehold delelése és a rá
következő magas víz közt levő időkülönbség adja 
az illető hely áridejét (kikötői időszak, Hafenzeit, 
ótablissement, establishment), amely azonos azzal 
az idővel, amelyen e két nap délutánján az áradat 
beáll. Más napok számára a magas víz ideje a 
Hold delelési idejének és az áridönek összegével 
egyenlő, mely azonban az idő félhavi egyenetlen
sége miatt némi javításra szorul. 

A bekezdésben vázolt Newton-féle v. sztatikái 
Á.-elmélot helyébe újabban a dinamikai Á.-elmé-
let lépett, mely az árhullámot keletkezése pilla
natában kényszerhullámnak, további lefolyásában 
pedig szabad hullámnak tekinti. Ez az elmélet 
Airy angol asztronómustól származik. 

Az Á.jelenségeibe mélyebb betekintést nyújtanak 
&zizoráhiák (cotidal lines, homopleroták), melyek
nek rajzolását Whewell kezdeményezte. Ezek a vo
nalak az egyenlő áridejű helyeket kötik egymással 
össze, s különösen a brit szigetek környékére nézve 
vannak nagy gonddal meghatározva, hol óráról
órára megadják az ár tarajának helyét és alakját. 

Az árkülönbségre nézve igen nagy változatos
ság észlelhető. Vannak helyek, hol az Á. alig 
érezhető, másutt megint valóságos özönvíz, mely 
roppant területeket áraszt el. 

Az európai partok mentén a legnagyobb árkü
lönbség a bristoli csatornában észlelhető. Bristol
ban (Cumberland Dock) az árkülönbség 9-6 m., 
Tortishead mellett meg éppen 12-2 m. Épp oly ne
vezetes az árkülönbség a st.-maloi öbölben (szökő 
ár St.-Maloban 107, Cancaleban 11-3 ni.). A legma
gasabb árhullámokat találjuk az új-skóciai Fundy-
öbölben 15'4 m.-nyi magasságban és Patagonia 
keleti partjain (Puerto Gallegos 14-0, Santa Cruz 
folyam 12-2, Magelhaes-szoros bejárata 134 m.). 
Az Atlanti-óceánon kíviü is találkozunk tetemes 
magasságú árhullámokkal, melyek az előindiai 
Cambay-öbölben 9-l, az ausztráliai északnyugati 

2* 
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parton fekvő Hannover-öbölben 11/6, a koreai 
Salee folyamban 11'3 m.-ig emelkednek. A nyilt 
óceán szabadon fekvő szigetein az árhullám min
denütt aránylag csekély és ritka esetekben éri el 
vagy haladja túl a 2 m.-t. 

Teljesen vagy részben elzárt vízmedencék Á.-a 
sokkal gyengébb. így a Michigan-tóban Chicagó
nál az árkülönbség szökő ár idején 73 mm., gyenge 
árnál 37 mm. 

A Földközi-tengerben az A. helyenkint 1 m.-t 
tesz ki. Az Adriai-tengerben az árhullám Korfu
tól Triesztig 5 cm.-ről 60 cm.-re nő s ez úton 5 
óránál többel elkésik. 

Mikor az árhullám egy folyamnak tölcsértor
kolatába behatol, ahol a mélység nem felel meg az 
árhullám sebességének, a partok pedig összeszo
rítják, akkor ott a víztömeg magasra felduzzad, 
így keletkezik a csapó árhullám, melynek angolul 
boré, franciául mascaret a neve. Némely folyam 
torkolatában a csapó árhullám roppant méreteket 
ölt, ilyenek az Amazon, a Severn, a Szajna, külö
nösen pedig a Tszien-tang-kiang (Kina), amely 
utóbbi torkolatában a csapó árhullám 3'5—•£, sőt 
némelykor 7 m. magas, majdnem függőleges víz
fal alakjában lép fel, mely nagy gyorsasággal 
halad előre s mindent, ami útjába akad, szétrombol. 

Az Á. tudományos megvizsgálása különösen 
újabb időben lendült fel; ugyanis számos he
lyen felállított önműködő ármérő (mareograf) adja 
a vízállás folytonos görbéjét, mely sir William 
Thomson utasításai szerint az úgynevezett har
monikus analízis alapján dolgozandó fel. A mareo
graf szolgáltatta komplikált árgörbét t. i. számos 
kisebb-nagyobb időtartamú 8 nagyságú egyszerű 
hullámokra bontják fel. Ha egy helyre nézve sok 
árgörbét dolgoztak fel ekkópen, akkor az ár ma
gasságát és idejét meglehetős pontossággal lehet 
előre megállapítani. Thomson módszerét Börgen 
dolgozta át Airy elméletének megfelelően. Sok 
hely számára a számításokat a Thomson által 
szerkesztett harmonic analyser, v. a még töké
letesebb Eoberts szerkesztette tide-predicter neve 
alatt ismeretes elmés műszer végzi. 

Hogy a szárazföldnek is kell mutatnia A.-t, azt 
elméletileg már Thomson mutatta ki. Csak a leg-
újabbidőben sikerült meg is,figyelni a szárazföld
nek azt a rendkívül csekély Á.-át, mely abban nyil
vánul, hogy valamely hely zenitje folytonos inga
dozásoknak van alávetve, melyek megfelelnek a 
Nap és Hold okozta hatásnak. A megfigyelés ú. n. 
horizontális ingával történik. Ilyennel végezte 
megfigyeléseit Hecker Potsdamban, kinek először 
sikerült ily módon a szárazföldi A. létezését ki
mutatni. 

Az Á.-lyal hozták kapcsolatba a Föld forgási 
sebességének csökkenését, vagyis a nap hosszá
nak növekedését, mely újabb és régibb csillagá
szati megfigyelések egybevetésénél kitűnt. Az ár
hullám taraja a súrlódás miatt azt Á.-t okozó égi
test délköre mögött marad; tehát a meridián emez 
oldalán nagyobb tömeg van és a zavaró test ennek 
folytán ott erősebben működvén, a Föld forgása 
lassul. Hogy ez a lassulás tényleg mekkora, arra 
nézve nincsenek biztos adatok. _, 

A Földközi-tenger csekély Á.-a nem igen éb
resztette fel a régiek érdeklődésété tünemény iránt. 

De Herodotos és a szicíliai Diodoros már meg
emlékeznek a Vörös tenger nagy és hatalmas da
gályáról. Strabon a Charybdis szabályos emel
kedését az Á.-nak tulajdonltja. Massiliai Pytheas 
(mint Plutarchos mondja) ós Aristoteles az Á. 
okozójának a Holdat tartották, s ez utóbbi a 
Hold állásával való kapcsolatát is sejtette. Cae
sar a gall háborúról írt emlékiratában felemlíti, 
hogy holdtöltekor a dagály különösen erős s Pli-
nius nemcsak a tünemény leírását nyújtja, hanem 
azt határozottan a Hold és Nap befolyásának 
tulajdonítja. Az újkorban Galilei, Descartes, Wal-
lis igen mesterkélt magyarázatait adták e tüne
ménynek s rcsak Keppler tulajdonítja megint a 
Holdnak az Á.változását.Az Á. tudományos magya
rázatának Newton vetette meg alapját, aki felis
merte az A.-nak s a gravitáció jelenségeinek kap
csolatát. Utána Halley, Bernpulli Dániel, Buler és 
Mac Laurin foglalkoztak az Á.-lyal. Különösen ki
tűnt az Á. elméletének kifejtésénél Laplace. Újab
ban Whewell, Lubbock, Airy, Gtermar ós má
sok beható vizsgálatai jelentékenyen előmozdí
tották az Á.-ra vonatkozó ismereteinket. Különö
sen fontosak azok az évi jelentések, melyeket a 
British Association for the advancement ofscience 
egyik, külön e célra alakult bizottsága bocsát 
közre. 

Van légköri Á. is, amennyiben a Nap, ésa Hold 
vonzása a légkörre is hat és abban is Á.-jelensé-
get idéz elő. Ez azonban elenyésző csekély, amint 
azt Laplace kimutatta. Sokan a légnyomás rendes 
napi periódusát is légköri Á.-nak gondolják, ami 
azonban mai ismereteinkkel nem egyeztethető 
össze. 

Irodalom. Kitünö népszerű munka: Darwin-Kövesligethy, 
A tengerjárás és rokon tünemények naprendszerünkben, 
Term-tud. Társ., Budapest 1904; Newton, Philosophiae natu
rális principia malhematica, London 1687; a harmadik kiadás
ban, Genf 1760, Euler, Maclaurin és Bernoulli értekezései 
is bennfoglaltatnak. Laplace, Mécanique Céleste, Paris 1799— 
1825, 5 köt., újabb kiadás 1878—82 ; Lévy, Lecous sur la 
Théorie des marées, u. o. 1898; Darwin ö. H., Seientific Pa-
pers, Cambridge, 1902—1907, I. és II. kot. Poincare, Lecous 
de Mécanique céleste, III. köt. Paris 1910 ; Lapparent, Les 
marées de l'écorce terrestre. Annuaire des Longitudes, u. o. 
1910; Lenz, Die Flut und Ebbe des Meeres, Hamburg 1873. 

Árapály-gép vagy árapály-motor, oly szerke
zet, mely az árapályban rejlő energiát hasznosítja. 
B hasznosítás alapelve az, hogy egyes öblöket, 
hol az árapály játéka nagy, elgátolnak úgy, hogy 
a dagály csak a rajtuk alkalmazott kapukon hatol 
az öbölbe; a dagály tetőzósekor a kapukat lezár
ják s az öbölben tározott vizet az apálykor elő
álló színkülönbözettel vízerögépek (pl. turbinák) 
hajtására alkalmazzák. Ha meggondoljuk, hogy 
pl. Bretagne északi partjainál több mint 10 m. az 
árapály játéka, elképzelhető, hogy az árapály 
minő óriási energiaforrás. Maga a Mont-Saint-
Michel öböl ilyen begátolással több, mint 6 millió 
lóerőt adna. Azonban az árapály energiájának 
kihasználására ezideig még aÜg történtek kísér
letek. A XVII. sz.-ban Brooklynban állítottak föl 
néhány kisebb árapály hajtotta malmot A XVIII. 
sz.-ban Dunquerque-ben volt egy ilyen Á. Mind
ezek a berendezések azonban kisszerűek voltak. 

Árapasztó csatorna, 1. Ármentesítés. 
Áxapatak (Árpeták), kisk. Háromszók vm. mik

lósvári j.-ban, (i9oo) az Olt vize mellett, 1258 
oláh- és magyar lak., szeszgyárral, postával; u. t. 
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Élőpatak. 5 ásványforrása van, melyek rendkívül 
sok szénsavat tartalmaznak. 1848 nov. 29-én a 
székelyek itt győzelmet arattak. 

Arapiles (Los A.), spanyolországi falu 7 km.-re 
Salamancától, ismeretes arról az ütközetről, mely
ben Wellington 1812 júl. 22-én legyőzte a Mar
mont vezette franciákat. 

Arapov dol, község Lika-Krbava vm. koreni-
eai j.-ban, (1900) 261 lak., u. p. és u. t. Petrovo 
selo licko. 

Arar (Aravis), az ó-korban a Rhodanus (Rhone) 
mellékfolyója; mai neve Saóne (1. 0.). 

Arára, a karibok nyelvcsaládjához tartozó in-
diánus néptörzs az Amazon folyamvidékén, a 
Madeira és Xingu folyók közt. Ismertet* jelük az 
azonos tetoválás, a szájuk szögletétől a szemü
kig érő kék vonal. 

Arára, tévesen ara (áuat), a papagályszerü 
madarak ( Psittacornithes) rendjébe tartozó pa-
pagálynem. L. Papagály-félék. 

Ararát, az ótestamen'tumban neve az Arasz és 
Kúra folyók között elterülő termékeny síkságnak, 
székhelye egy régi, a voltaképeni Örményor
szágtól különvált birodalomnak. A Genezisnek 
idevonatkozó helyét (VIII. 4.) magyarázták félre 
az alexandriai bibliafordítók, s azóta nevezik így 
az örmény magasföld legtömegesebb hegycsoport
ját, illetve annak 5211 m. magasra kiemelkedő 
csúcsát. A kisázsiai, mezopotámiai, perzsiai kul
túrnépek előtt még mint a legmagasabb hegy 
volt ismeretes, tehát a Kaukázus csúcsai tudásuk 
határán kívül estek. Ez az oka, hogy ehhez a 
hegyhez fűződött a Noé legendája, s valószínűleg 
itt kell keresni a vízözön mondájának őshazáját; 
az örmények ma is szent hegynek tekintik. Az 
örmény magasföld keleti peremén Orosz- és Tö
rökország meg Perzsia határán csaknem elszi
getelten emelkedik ki, mint leghatalmasabb tagja 
annak a vulkáni sorozatnak, amely Batumtúl 
Brzerumon át Bitliszig húzódik. Szabályos vulkáni 
kúp, egész tömegében vulkánikus kőzetekből van 
felépítve; a történelmi időkben nem működött, 
de hogy a földkéreg nincs teljes nyugalomban, 
tanúsítja az 1840-iki borzasztó földrengés, amely 
az egész környék arculatát megváltoztatta. A nö
vényzet sivár, a fák alig nyúlnak fel 200 m.-ig, 
s ettől a hóhatárig (3500 m.) csak helyenkint van 
szegényes legelő. Glecserei kb. 1000 m.-ig nyúl
nak le, ezeknek egyikéből ered az Eufrátesz. Az 
A. vízválasztó gócpont, ahonnan háromfelé men
nek a vizek, egyik részük az Eufratesszel az al
földre, a másik az Arasz és Kúra folyókkal 
a Kaspi-tengerbe, a többi elvész a magasföld 
keleti oldalán a lefolyástalan sóstavakban. Ma
gasságát legelőször Parrott Ferdinánd dorpati 
természettudós mérte meg. 

Irodalom. Bryce J., Transeaucasia and Ararát, London 
1897; Friedrichsen E., Russisch-Armenien und der A., Pe-
term. Mittg, 1901: Murád I'., A. und Masis, Heideltierg 1901; 
Nezdjurov D. T., Reise in das A.-gebiet Isw, Cs. orosz, főldr. 
társ. 1909. 

Araranna, Ara ararauna L. (áuat), a papa
gályszerü madarak (Psittacornithes) rendjébe tar
tozó papagálynem. L. Papagályok. 

Arariba (növ.), 1. Alchornea. 
Araroba, orvosság, 1. Andira. 
Araruta, a. m. arroiv-root (1. o.). 

Arasz (a régieknél Araxes, örm. Eraszk), Ör
ményország főfolyója; Erzerumtól mintegy 40 
km.-nyire, a Bingöl-Dagh hegységben 2053 m. 
magasban ered, első nagyobb mellékfolyója a Ka-
leh-Szu, ennek fölvétele után az A. a 620 m. ma
gas Paszin kerületet szeli át keleti irányban, majd 
Oroszörményországba jut, Erivannál DK.-re, az
után ÉK.-re fordulva, jó darabon határt von Perzsia 
és Oroszország közt, Urdabadon alul csendesebb 
folyású lesz, átszeli a Mogan steppét s az é. sz. 
39° 55' alatt a Kúrába ömlik, mely csak az egye
sülés folytán válik nagyobb hajókra nézve is hajóz
hatóvá. Az A. fő mellékfolyói balról: az Arpacsaj, 
jobbról: az Akcsaj és Karácsa, végül a Dehariur. 
Hóolvadáskor az A. rendkívül megárad, miáltal a 
környező vidéket megtermékenyíti._ Hossza 1022 
km. Partján állott egykor Nagy-Örményország 
fővárosa, Artaxata. 

Arasz. 1. Nálunk és másfelé is régi hosszúság-
mérték, a felnőtt férfi kifeszített tenyerének 
hossza a kis- v. a középujj hegyétől a hüvelyk
ujj hegyéig. — 2. Ausztriában hosszuságmérték 
lovak mérésénél. 1 A. = 4 hüvelyk á 4 vonás = 
10537 cm. 

Araszolok (ar szóló hernyók, araszoló pillék, 
Geometridae (állat). A pikkelyes szárnyú rovarok
nak (Lepidoptera) vagyis a pilléknek egyik legna
gyobb alrendje. Az idetartozó pilléknek a törzshöz 
képest aránylag nagy ós széles lemezű szárnyaik 
vannak ; ezeket pihenés közben a legtöbb faj szét
feszíti, tehát már természettől fogva úgy tartja, 
mint ahogy a lepkéket mesterségesen szoktuk a 
gyűjtemények számára feszítőfák segítségével ki
feszíteni. Csápjuk serteforma. Néhány faj nősténye 
csonka szárnyú (Cheniatobia) vagy egészen szár
nyatlan (Hibernia). Éjjel röpködnek, nappal árnyé
kos v. sötét helyeken, falakon, épületeken, fákon, a 
növénylevelek alsó felén stb. pihennek. Többnyire 
kicsinyek, csak kevés olyan faj van köztük, me
lyeknek kifeszített szárnyvégeik 5—6 cm.-nyire 
vannak egymástól. Igen jellemző erre a családra 
nézve a hernyók mozgása. Ezeknek t. i. csak 5 
pár, ritkán 6 pár lábuk van (a többi pillecsaládnál 
jobbára 8 a lábpárok száma), és minthogy a hernyó-
test középső ízein egészen hiányzanak a lábak, 
ennélfogva az araszoló hernyók úgy mozognak, 
hogy mellső három pár lábukkal megfogód-
zanak s azután testük végét egészen mellső lá
buk közelébe húzzák, miközben a testük középső 
része ívalakulag fölemelkedik a levegőbe; a 
hernyó ilyen helyzetében némileg a patkó alakjá
hoz hasonlít. Ilyen módon mászva tovább, azokra 
a mozdulatokra emlékeztetnek, melyeket kezünk
kel végezünk, mikor azt akarjuk megmérni, hány 
arasz valamely tárgy hossza. Innen kapták ne-
vöket. Némelyik fajnak hernyója pihenés közben 
csak hátulsó lábaival, tehát testének hátulsó vé
gével fogódzik meg tartózkodó helyén, testének 
nagyobb részét ellenben mereven kinyújtja a le
vegőbe, s ilyenkor, minthogy sok fajnak a színe a 
fakéregéhez hasonlít, gyakorlatlan szem igen köny-
nyen elálló ágacskáknak tartja őket. Az A. her
nyóinak életmódja nem nagyon különbözik egy
mástól. Leveles növények lombjából vagy zuz
mókból táplálkoznak, s többnyire el vannak rej
tőzködve, de olyan fajokat, melyek hernyóálla-
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pótban a föld alatt v. vízben, vagy a növények 
törzsének belsejében élnek, ebben a családban nem 
találunk. Ha azt a fát vagy bokrot, melyen az ara
szoló hernyó van, megrázzuk, akkor a száján ke
resztül bocsátott fonal segítségével bocsátkozik le. 
Csupán Európában 100-nál több nemet ismerünk 
ebből a családból, s ezek közt az Aciaalia-, Ci-
daria- és Eupitheeia-riemek mindegyikében 100-
nál több faj van. Hazánkban eddigi ismereteink 
szerint 413 fajuk él; az összes ismert fajok száma 
meghaladja az 1800-at. 

Az araszolok családjában néhány nagyon káros 
faj van, melyeket az alábbiakban ismertetünk. 
1. Hibernia defoliaria Cl. A hím kifeszített szár
nyakkal 4—4"5 cm. széles; a nőstény szárnyat
lan. A hím felső szárnya sárgás ; a szárnyak tövé
nek közelében, valamint külső szélük felé egy-egy 
hullámos barna sáv húzódik keresztül; a kettő 
között a külső sáv közelében sötét pont van. Az 
alsó szárnyak világosabbak. A kifejlődött pille 
késő ősszel, október- és novemberben jelenik 
meg. A szárnyatlan nőstény a fák törzsén mászik 
fölfelé és petéit (vagy 400-at) a farügyekre rakja 
le. A petékből áprilisban kikelő hernyók a kihajtó 
rügyekből táplálkoznak és ezáltal némely vidé
ken nagy károkat okozhatnak. A hernyók színe 
világossárga; hát-oldalukon széles barna sáv hú
zódik végig. Az erdei fák közül különösen a bük
köt, tölgyet és nyírfát támadják meg, a kertekben 
pedig a gyümölcsfákat. A hernyók kártételei még 
nyár elején is tartanak s július elején a földben 
bábozódnak be. Ennek a fajnak életmódja nagyon 
hasonlít a következő fajéhoz s az ellene való vé
dekezés módjára is ott utalunk. A iKömiM-nem 
többi faja közül a H. aurantiaria Esp., a H. mar-
ginaria Bkh., a H. leucophaearia Schiff. tölgyeken 
és nyírfákon él. A H. Ankeraria Stgr. kizárólag 
hazánkban, a budai hegyekben tölgyeken él. — 
2. Cheimatobia brumata L. Az előbbinél kisebb 
faj. A hímnek egyik szárnyvége a másiktól (kife
szítve) körülbelül 3 cm.-nyire van. Felső szárnya 
vöröses szürke, több vékony, hullámos kereszt
sávval. Az alsó szárnyak világosabbak, sávok nél
kül. A szürke nősténynek csak csonka, néhány 
milliméter hosszúságú szárnyai vannak, úgy hogy 
a felületesen tekintő szem egészen szárnyatlannak 
látja. Kepülni tehát nem tud, hanem éppen úgy, 
mint az előbbi faj, fölmászik a fák törzsökén a 
peték lerakása végett. Életmódja általában igen 
hasonlít az előbbi fajéhoz, azért itt csak a különb
ségekről szólunk. A nőstény kevesebb petét tojik, 
mint az előbbi (vagy harmadfélszázat). A hernyók 
színe zöld, háti oldalukon hosszant egy sötétebb 
és mellette, oldalain több világos, fehéres vonallal; 
feje fényes, barna. Nem szeret szabadon élni, mint 
az előbbi faj, hanem fonalakkal összeköti a leve
leket és a rügypikkelyeket s ezek közt rejtőzkö
dik. A pille novemberben ós decemberben jelenik 
meg, tehát még későbben, mint a Hibernia. A Ch. 
brumata különösen Európa északi vidékein mu
tatkozik legnagyobb tömegben, és ahol elszaporo
dik, valóságos átka a gyümölcstermelésnek. Nem
csak a rügyeket, a fiatal lombot és a termést sem
misiti meg, hanem több évi tömeges megjelenésé
vel a fákat is megöli. Az erdőkben majdnem min
den lombos fát és bokrot, a kertekben mindenféle 

gyümölcsfát megtámad; még a diófák sem men
tek tőle. 

Védekezés. A H. defoliaria és a Ch. brumata 
ellen való védekezés a repülni nem tudó nősté
nyek ellen irányul, még pedig olyan módon, hogy 
ősszel a fákra törekvő tojókat ragadós, enyves 
papiros-gyűrűk alkalmazásával fogdossák össze. 
Az e célra használt anyagot többféle módon ál
lítják elő és a kereskedésben liernyóenyv, bru-
mata-enyv néven árulják. Nem közvetetleniil 
a fára kenjük, hanem a fa törzsökére erős papi
rost kötünk (pl. olyant, minőbe a cukorsüvegek van
nak csomagolva) s azt mázoljuk be a hernyóenyv-
vel. Természetes, hogy a papirosgyürü alatt nem 
szabad hézagnak lenni, melyen át a szárnyatlan 
pillék följuthatnának a fa felsőbb részeihez s ez 
okból a kérget a kötés helyén lehetőleg simára 
kell egyengetni és a másképen ki nem egyenlít
hető mélyedéseket agyaggal kitölteni. Időnkint 
meg kell nézni a fákat, mert néha annyi pille ra
gad az enyvbe, hogy az enyves gyűrűt egészen 
elborítják és rajtuk, mint hidon keresztül, át
mászhatok a többi. Ilyen esetekben jó, ha két 
gyűrűt alkalmazunk egymás fölött. 

3. A pöszméte araszoló pilléje. (Abraxas vagy 
Zerene grossulariata L.) A pille 4 cm. szóles: 
szárnyain az alapszín fehér, a felsőkön több ós 
nagyobb, a hátsókon kevesebb fekete folt van. 
A] felsőkön, valamint törzsén is, még sárgás tar
kaság is mutatkozik. A hernyón ugyanazok a 
színek váltakoznak, mint a pillén. Felül fehér, 
hosszant egymásután következő szóles fekete 
foltokkal, alul sárga. A pöszmétét támadja meg 
és néha egészen lekopasztja. Amerikában arzén
sókat (schweinfurti zöldet) tartalmazó folyadék
kal permetezik a megtámadott bokrokat. A her
nyójárás idején a bokor alá terített ruhára is 
lehet őket rázni és azután megsemmisíteni. Az 
Abr. grossulariata-éhoz hasonló életmódot visz 
a Thamnonoma wauaria L., melynek hernyója 
szintén a pöszmétebokrokat kopasztja. — 4. A 
Bupalus piniarius L. hernyója zöld, 3 fehér vo
nallal a hátán. A himpille sötétebb, a nőstény vi
lágosabb barna, halaványabb foltokkal. A fenyőket 
pusztítja. 

Árasztás, a rétöntözés egyik neme. L. Rét-
öntözés. 

Aratás alatt hazánkban csakis a szemes gabo
nát termő növényeknek letakarítását és behor-
dásra készen való összerakását értik, inig a többi 
mag- v. gumós növények termését ós a gyümöl
csöt szüretelik v. szedik. Az A. kezdődik a gabona 
levágásával, sarlóval, hazánkban legáltalánosab
ban kaszával ós aratógéppel (1. o.). A learatott 
gabonát rendesen kévékbe kötik, csak a rövid 
szalmájú zabot v. árpát rakják helyenkint pet-
rencólcbe. A kévéket szalmakötelekkel kötik át, 
egyideig a tarlón hagyják, majd leginkább ke
pékbe, keresztekbe rakják. A nyugati államokban 
s ott, ahol az esőzések gyakoriak, a gabonát ha
bozzák, kunyhókba v. prizmákba rakják. Be van 
fejezve az A., ha a gabonát a szántóföldről be
hordják v. egyenesen a cséplőgéphez, v. csűrökbe, 
vagy pedig asztagokba rakják. 

Aratási biztosítás, japán eredetű intézmény, 
melynek célja, hogy a gazda, ha jó termése van, 



Aratóbográr — 23 — Aratógépek 

az abból bevételezett töke egy részét az intézetbe 
befizeti, hogy onnan rosszterinésü években szük
ségleteit fedezhesse. Ugyanerre a célra szolgál a 
német Spar- und Bewahrgeld fur Missernten 
(rossztermésre szóló megtakarított és megőrzött 
tőkék). Oroszországban keletkezett azonban egy 
más A., mely abból áll, hogy a gazda azon károk 
ellen vált biztosítást, melyeket a vetés árvíz, bel
víz, esö, jég, szél, fagy, tűz, szárazság, rozsda, 
üszög v. egyéb növényi betegségek, valamint 
kipállás, inegdülés, rovarok, állatok és emberek 
által szenvedhet. Ezek a biztosító intézetek azon
ban csakhamar megbuktak. Magyarországon is 
sikertelenül kísérleteztek vele. V. ö.: Milhoffer 
Sándor, Aratási biztosítás, Kecskemét 1898. 

Aratóbogár (áiiat), a csapó- v. kalló cserebogár 
(Polyphylla fidlo L.) népies neve. L. Cserebo
garak. 

Arató-ekék. Gumós- és gyökszerű növények 
aratására ekeszerű, gépeket használnak, melyek 
a földet meglazítva, a gumót lelemelik s oldalt 
kivetik. Ilyenek a burgonya-, a répaemelő ekék. 
L. Aratógépek. 

Aratógazda a. m. az aratást végző munkások 
vezetője, felelős felügyelője és legtöbbnyire egy
úttal élelmezője. A közönséges szokás szerint az 
A. fogadja az aratómunkásokat pénzért v. leg
többször a learatandó gabona egy részéért ós 
egyéb kialkudott bérért, s az arattatóval szemben 
mint vállalkozó felelősséget vállal és szerződésre 
lép. L. Aratók, Aratórész. 

Aratógépek (1. a két képmellékletet), a kalá
szos termékek, nevezetesen a gabonafélék leta-
karltására valók. Palladius «De re rustica VII, c. 
2.» könyve szerint a gallok már különleges szer
kezeteket használtak a gabona aratására! A gal
lok aratógépe két kereken szállíthaté teknőalakú 
szekrényből állt, melyet egy rudak közé fogott 
ökör az álló gabonában maga előtt tolt. A szek
rény elején kissé felfelé hajlított éles szurony-
alakú kések voltak harántrúdra erősítve, melyet 
— a gabona állásához képest — emelőkarral 
lehetett fólebb-lejebb igazítani. Az éles kések a 
kalászokat letépték és így azok a hátul levő szek
rénybe hullottak. Nevezetes, hogy ez az aratógép 
megfelelően modern kivitelben (mint ú. n. header) 
az angol gyarmatokban még manapság is kiter
jedt alkalmazásnak örvend, mert ott szalmára 
súlyt nem fektetnek, azt a földeken elégetik s 
trágyául alászántják. A tulajdonképi A., mely a 
mi viszonyainknak is megfelel, a jelen század vív
mánya s ennek feltalálója gyanánt Bell lelkész 
tekinthető, ki 1826. szerkesztette aratcgópét, me
lyen 13 kétélű késpenge rúdra volt erősítve és e 
fölött egy 12 kétélű késpengével bíró késrúd járt 
ide-oda mozgathatólag. A gabonaszárakat könnyű 
motollák hajtották a kések felé, elmetszésük után 
pedig végnélküli láncokra erősített körüljáró vá
szonra dűltek, mely a rendeket oldalt lerakta. 
Bell gépénél a lovak még a gép mögé voltak 
fogva s a gépet maguk előtt toltak a gabonába. 
Lényeges javításokat eszközöltek az amerikaiak 
s köztük mint úttörők: Hussey Obed, Mc. Gor-
mick és Wood, az angolok közül pedig Samuel-
son, Hornsby, Howard stb. Mindé szerkezeteknél 
a gabonaszárak lemetszése háromszögletes kis kés

pengékkel történik, melyek közös rúdra erősítve 
— egy sor éles éllel bíró ujjak között — a hajtó-
rúddal együttesen ide-oda mozognak és az ujjak 
és késpengék közé jutó szárakat nagyobbrészt 
ollószerüen elmetszik. A hajtórúd forgócsapja a 
gép állványához ágyazott tengelyre erősített for
gattyús tárcsától kapja mozgását, míg a tengelyt 
2—3 áttéti kerékpár közvetítésével a járókerék 
forgatja. 

Az aratógépnek az a rendeltetése, hogy a ga
bonaféléket lemetszve és markokba szedve a gép 
mögött vagy oldalt lerakja v. egyúttal kévékbe is 
kösse. A gép mögött oly egyszerűbb szerkezetű 
arató-gépek raknak markot, melyek metszőkészü-
lókéhez rácsozott, ferdén álló gyüjtőasztal illesz
kedik, mely a gabonaszárakat mindaddig együtt 
tartja, míg egy kévére való összegyűlt. A rács 
leeresztése után a tarló a gabonát az asztalról 
lehúzza. A kéverakás alatt a kocsis mellett ülő 
munkás gereblye vei tartja vissza az újonnan vá
gott szárakat, a folytatólagos munka alatt pedig a 
szárak párhuzamos fektetését ellenőrzi. Ily szer
kezetűek többnyire ama 2 járókerékkel biró 
összetett gépek, melyekkel kaszálni és aratni is 
tudnak. Önműködő, hátulrakó aratóknál több
nyire csak 1 járókereket alkalmaznak és egy 4—5 

1. ábra. Metszökészülék. 

karú motolla viszi a szárakat a késekhez, miköz
ben az egyik lapátgereblye fogakkal bírván, 
közvetetlenül a gyüjtőasztal fölött halad el s az 
összegyűlt markot hátul letolja. Hogy a marok
rakás közben új szárak ne hulljanak az asz
talra ós el ne kuszálódjanak, az ily gépeknél az 
asztal billentósével egyszersmind egy vízszintes 
pálca kerül az asztal fölé, mely a metszett szá 
rakat egyelőre felfogja és az asztal felemeltetése 
esetén arra leereszti. Tökéletesebb marokrakó-
aratógépeknél, melyek szintén csak egy nagy 
járókerékkel készülnek, a gyüjtőasztalra hulló 
szárakat külön gereblyeszerkezet önműködőlég 
rakja le oldalt, ami munkakimélés mellett még 
azzal az előnnyel is jár, hogy nem kell a gép 
után rögtön kévébe kötni a gabonát, mint a meg
előző szerkezetnél, hol ennek elmulasztása esetén 
az állatok már vágott szárakon járnának és a ga
bonát már előre kicsépelnék. 

Az A.-et két csoportra oszthatjuk, neveze
tesen marokrakó és kévekötő A.-re, aszerint 
amint a gép a vágott életet markokban rakja 
le vagy mindjárt kévékbe is köti. Az A. főalkotó 
részei: a metszőkészülék, a marokrakókészülék 
és a kévekötő-készülék. A metszökészülék (1. 
ábra), melynek szélessége általában mintegy 1VS 
m., közös rúdra szögecselt háromszögű pen
gékből alkotott késből és szintén közös rúdra 
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erősített ujjakból áll. Az egyes pengék többnyire 
két kis szegeccsel vannak a késtartó rúdra erő
sítve, sarkaik pedig helyesen egymásba illesz
kednek, mert így egymást támasztják meg. A 
metsző él simára vagy fiirészalakura készül; a 
fürészél előnye, hogy ritkábban kell újra köszö
rülni, de ily kések csak száraz gabonában vágnak 
jól, míg puha, nyirkos életben könnyen eltömőd
nek. Az ujjak 6—8 cm. közökben vannak az ujj-
tartórúdra rácsavarva s így a szárakat egyes cso
portokra választják, kúpalakjuknál fogva azokat 
mindinkább összeszorítj ák és a metszésnél az ellen
élt alkotják, mely célra a többnyire kovácsolt vas
ból v. acélból való ujjak hasítékai éles élü acél
lapokat kapnak. A kés az ujjak hasítékai között 
v. egyik ujj középtől a másikig, v. 3 ujj között mozog 
ide-oda s eszerint az egyes késelek egy-egy lökés 
alatt vagy egyszer v. kétszer metszenek. Utóbbi 
elrendezésnek megvan az az előnye, hogy keve
sebb lökés és így kisebb áttevés kell, viszont 
azonban a nagyobb lökéshosszal nagyobb rázkó
dás és nagyobb súrlódás jár. 

Az ide-oda mozgó kés vezetésére, mint az áb
rában látható, közönként szorítók vannak az ujj-
tartórúdra erősítve, melyek úgy a kések kihajlá
sát, mint felemelkedését megakadályozzák. Dűlt 
gabonának biztos metszésére a metszőkészüléket 
lefelé forgathatóra kell készíteni, mely célra a 
vonórúd csukló körül állíthatón készül, úgy hogy 
a vonórúd megemelése a metszőkészüléknek le
hajlását idézi elő. A tarlómagasság beállítására a 
metszőkészülék egy v. mindkét végén csúszó man
kókkal vagy kerekekkel van alátámasztva és a 
mankó szára v. a kerekek csapjai tartóikban állít
hatók, s megfelelőleg a nagy járókerék tengely
csapja is beállítható. A metszőkészülék külső vé
gén kovácsolt vaspálcákból v. deszkából készült 
gabonaválasztó van alkalmazva, mely az álló ga
bonát a metszendőtől elkülöníti. Hasonló szerke
zet alkalmazható a belső végén is, hogy a lovak 
felé hajló szárak a metszőkészülék felé irányul
janak. Dűlt életnél néhány ujjra is szokás ily csú
csos gabonaemelőket szerelni. 

A késnek ide-oda való mozgatására rendszerint 
hajtórúd szolgál, mely a késrúdnak egyenesben 
vezetett fejét — az ú. n. keresztfejet — csukló-
szerüen fogja át. A hajtórúd másik vége egy for
gattyús tárcsa csapjához van kötve, melynek ten
gelye fogaskerekek vagy lánc közvetítésével a 
járó keréktől kapja mozgását. 

A marokrakókészülék: egyszerűbb szerke
zeteknél a motszökészülék mögött elhelyezett ros-
télyszerü gyűjtő-deszka, melyre a szárak metszé
sük után kézi gereblyével v. motollával lesznek 
lefektetve. A marokrakás céljából az asztal csuklói 
körül hátra billenthető, amidőn a tarló a rostély 
hézagjain átnyúl és a markot lehúzza; az eközben 
metszett szárak a kézi gereblyével vagy külön 
pálcával visszatartatnak, míg a rostély ismét fel
emelkedik. Ezen gépeknél lassan forgó vízszintes 
motolla viszi a szárakat a kés felé. Általánosabb 
az a marokrakókészülék, moly álló tengely körül 
forgó és kis gördülő karikákkal bizonyos pályán 
vezetett 4—5 gereblyóből áll. A gereblyék körül
forgásuk közben a gabonába belenyúlnak, azt a 
metszőkészülék elé viszik és ezután vagy hirte

len felemelkednek, v. pedig a metszőkészülék mö
gött levő gyüjtőasztalon fekvő gabonába fogódzva, 
azt hátul oldalt letolják. Eszerint a gereblyék v. 
csak mint vezetők vagy egyúttal mint rakok sze
repelnek. Ez a kettős szereplés v. azáltal érhető 
el, hogy az összes gereblyéket közös pályán veze
tik, amidőn a vezető léceket magasabbra állítják 
s fogak nélkül készítik, míg a rakok fogakkal 
birnak és közvetetlenül a gytijtőasztal síkja fölött 
haladnak el, v. pedig kettős pályát alkalmaznak, 
amikor is a gereblyék mind egyformák, mindnyá
jan el vannak látva fogakkal, csakhogy rendelte
tésükhöz képest a kettős pályának v. alsó v. felső 
részén mozognak, minek következtében vagy 
mint rakok, vagy csak mint vezetők működnek. 
Ilyen kettős pályát mutat a mellékelt 2. ábra, 
melynek a nyíl irányában a-tól &-ig terjedő része 
közös pálya gyanánt szolgál, úgy a vezető-, mint 
a rakógereblyók részére, míg a mellső részén a 
rakok bca úton, a vezetők bda úton haladnak, 
mely célra minden rakó részére o váltó kinyitja az 
alsó pályát, míg a felső pályán mozgó vezetőket 
/•váltó tereli ismét a közös pályarészre. Miután a 

2. ábra. Kettős pálya váltókkal. 

gabona állásához képest kívánatos lehet, hogy 
majd több, majd kevesebb gereblye működjék a 
rakok módjára, az o váltó nyitását Jolinston azzal 
tette szabályozhatóvá, hogyannak csapjára alul kis 
kétkarú emeltyűt erősített, melynek elmozdítása 
a kocsisülésből kézzel v. kiválható fogaskerékpár
ral eszközölhető. Utóbbi szerkezet helyett Wood 
csigát alkalmaz, melynek különböző átmérőjű csa-
varulatai helyettesítik a különböző áttételű fogas
kerekeket. 

A kévekötő-készülék az A.-nek egészen külön
álló részét alkotja és úgy az egy marokra való 
gabonának összegyűjtését és tömörítését, mint 
ennek körülkötését végzi. A kéve kötését eleintén 
dróttal végezték, ami a nagy költségek mellett 
a cséplósnól igen sok kellemetlenséget okozott, 
újabban manillából vagy kenderből font zsineget 
használnak. A legelső, gyakorlatilag beváló, drót
tal kötő gépet Mc. Cormick 1878. mutatta be 
Bristolban, és három évre rá Derbyben már zsi
neggel kötő gépért nyert aranyérmet, és ez idö 
óta az amerikai és angol gyárosok áltál kifejtett 
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versenytörekvós folytán a kévéknek önműködő 
bekötése évről-évre tökéletesbedett, úgy, hogy 
manapság már tökéletesen megfelelő efajta gépe
ket készítenek. A kévekötő-készüléknél meg
különböztetjük : a kévetömörítöt és a tulajdonké-
penl kötőszerkezetet. A kéve tömörítésére leg
inkább kétféle szerkezetet alkalmaznak. Az egyik 

a ledder-féle, 
melynél, mint 

ezt a 3. ábra is 
mutatja, 2—3 
kar van közös 
könyöktenge

lyen alkötő asztal 
alatt elhelyezve, 
melyek a kötő

asztalra hulló 
szárakat előre 
nyomják, úgy, 
hogy míg az 

egyik kar hátra nyúl, a másik a már előbb gyűj
tött szárakat egy ellenfalhoz szorítja. Ettől eltérő 
a Wood-rondszera tömörítő, melynél, mint a 4. 
ábra mutatja, a kötőasztal fölött tömörítő-tárcsa 
van elhelyezve három fogalakú karral, melyek 
a tárcsa forgatásánál a gabonaszárak közé nyúl
nak, azokat előre nyomják és a gabonából is
mét kiemelkednek. Mindkét rendszernél a marok 
mindinkább nagyobbodván, mind nagyobb nyo
mást fejt ki a kötőasztal előrészén levő ellen
falra, és ha a kéve elérte megkívánt nagyságát, 
ez a nyomás már akkora, hogy az említett ellen

falat csuklója kö
rül hátranyomni 
képes, amely moz
gással kikapcsoló
dik egy rugóval 
tartott ütköző és 
ennek következ
tében forgásba jön 

egy második, a 
kötőasztal alatt 
levő tengely, 

amelyre a zsineget hordó tü van szerelve. A tű 
körülfogja a kévét és ugyanezen időben körülforog 
a kötöasztal fölött levő tengely, mely a tulajdon-
képeni kötő-készüléket hozza mozgásba. A fonalat 
ugyanis egyrészt egy csíptető tartja, másrészt a 
kéve alatt végig van vezetve, s így van a tűbe 
befűzve. A fonalfogó körülforgatásnál megfogja a 
tűvel hozott fonalat és azon kis hurkot köt. 
Ezalatt a tü visszamegy az asztal alá, a kötött 
kéve pedig kivető pálcákkal az asztalról leszo-
ríttatik, miközben a fonal a hurok mellett elmet-
szödik, szabad vége pedig csíptetővel megtar-
tatik, úgy, hogy az asztalra hulló szár már a 
kifeszített fonalra jut. Úgy a hurok készítése, 
mint az elvágott zsineg visszatartása s ismét 
való elmetszése a különböző szerkezetekkel többé-
kevésbbé összetett módon végeztetik. Az Ap-
pleby-íéle szerkezet, melyet Mc. Cormick is alkal
maz, a mollékelt 5. ábra szerint kötő tárcsával 
bir, mely belső és külső fogas szegmenttel készül, 
mindakettő kis kúpkerék forgatására szolgál. 
A belső kúpkerék tengelyén egyesítve van a zsi-
negcsiptető a metszőkéssel; a külső kis fogaskerék 

tengelye pedig azt a két kis ujjból alkotott kis 
fogót tartja, mely a zsinegnek a tű által hozott 
végét és az előzetesen a csiptetővel visszatartott 
végét összefogja és körülforgásával e kettőből 
hurkot készít, melyet aztán elereszt akkor, midőn 
a zsineg ezen a részén is elmetszetik, és a kötő
tárcsához erősített kivetőpálca a kötött kévét az 
asztalról ledobja. Wood szerkezete abban tér el 
az előzőtől, hogy a kétujjú fogó helyett csigaalakú 
szerkezetet alkalmaz, csíptetője pedig rugóval 

5. ábra. Appleby-téle kévekötő szerkezet. 

szorított emeltyű-szerkezetből áll. Lényegesen el
tér az előzőktől az Adriance gép kötőkészüléke, 
mely ferde tengelyre ágyalt csigából áll; e csiga 
körülforgása közben tengelyén előre és hátrafelé 
is csúszik s így köti meg a hurkot a megfogott 
fonalakból. 

A különféle szerkezetű A. három típusa közül 
a mellékelt 6. ábrán látható hátullerakó gabona
arató (mely Samuelson gyártmánya) nálunk 
légkevésbbó van elterjedve, mert a gép után a 
markokat mindjárt kévébe kell kötni és félre 
kell rakni, különben a második fordulónál a lovak 
a gabonát összetipornák. Még nagyobb hátránya, 
hogy a rendes marokrakás végzésére a kocsis 

6. ábra. Hátullerakó gabonaarató. 

mellé egy második ülésre még egy munkást kell 
ültetni, mert csak nagyon ügyes munkás volna 
képes a lovak vezetésén kívül a gyüjtőasztal bil-
lontését és emelését is végezni. így ezek az A. 
csak mint kombinált gépek ajánlatosak, amidőn 
főleg kaszálásra szolgálnak és csak kevés aratni 
valójuk akad. Az oldaltrakó A.-nél a szárak 
mindig a gép oldalán rakatnak le, úgy, hogy 
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a rakott markok ós az álló gabona közt a lovak 
és a gép részére elegendő hely marad. A metsző-
készülék mögött perimével biró szilárd gyűjtő-
asztal fogja fel EZ elmetszett szárakat s ezen lesz 
a marok a gereblyóvel körülcsúsztatva; a külön
böző szerkezetek főleg abban térnek el egymás
tól, hogy kapcsolt vagy szabad gereblyékkel bir-
nak; eltérést találunk továbbá a hajtóműben. A 
legtöbb e fajta gópnél ugyanis a járókerék kül
lőire öntöttvasból való, belül fogazott koszorú, van 
erősítve, mely a gép állványában ágyazott s víz
szintes tengelyre erősített kis homlokkerékkel 
áll kapcsolatban. A vízszintes tengely másik vé
gére kis kúpkerék van ékelve, mely a késfor-
gattyú tengelyére ékelt kúpkereket forgatja, míg 
a rakó-gereblyék tengelye forgását a járókerék 
tengelyére ékelt kúpkerék ós hajtott kerekei ál
tal nyeri. Jelesebb szerkezeteknél a járókerékre 
nincs fogaskoszorú alkalmazva, hanem a forgás 
a főtengelyre erősített fogaskerékről tétetik át a 
kést mozgató kerékre, az egész kerékniű pedig 
por és piszok ellen tokba van zárva. Célszerű 
egyszerűsítést mutatnak azok a szerkezetek me-

7. ábra. Szállításnál keresztirányban vontató aratógép. 

lyeknél a gereblyeszerkezet forgatására Hook-féle 
kulccsal, vagy még lánccal viszik át a mozgást. 

A kévekötő A. metszőkészülóke megegyezik 
az eddig bemutatott szerkezetekével; a szár oda-
vivésére majdnem általánosan vízszintes motolla 
szolgál, melyet kettős emeltyű-készülékkel a 
kocsis-ülésből lehet fölebb-lejebb vagy kijebb-
beljebb beállítani, a metszőkészülék mögött két 
fahenger körül futó, végnélküli vászonból készült 
gyüjtőasztal van, mely a metszett szárakat vagy 
közvetetlen, vagy egy elevátoron át a kötőkószü-
lékhez viszi. Az elevátor ferde irányban futó s 
lécekkel biró két, vagy ritkábban csak egy vég-
nélküli vászonból készül; utóbbi esetben szo
rító rostély nyomja a szárakat az elevátorhoz. A 
szár ekkép fölszállitva az ú. n. kötőasztalra hull, 
hol kévébe tömörítve, manilla- vagy kender
zsineggel lesz körülkötve. Ha, mint pl. az Adri-
awce-gópnól, az elevátor elmarad, a tömörítő ka
rok közvetlenül a gyüjtöasztalról markolják a 
szárakat. A kötött kévéket az aratógépek a földre 
vagy kévegyüjtő rostólyra ejtik, mely esetben a 
kévék a földön mindig soronkint fektethetők ós 
kevesebb fáradsággal rakhatók keresztbe. 

A külön mellékleteken látható kóvekötőgópek 
többnyire acélkerettel készülnek, az egyes alkat

részek mozgatása az egyszerűség kedvéért lánc-
átvitellel történik, még pedig rendszerint a nagy 
járókerék tengelyén ül a nagy hajtó-kúpkerók, 
melynek kapcsolt kereke tengelyén egy homlok-
kerék és két lánckerék ül. A homlokkerék közve
títi a késmozgató tengelynek forgását, a belső lánc
kerék a kötőkészülék, akülsőpedigagyüjtőasztal, 
elevátor és a motolla mozgatását végzi. A járóke
réknek emelésére és sülyesztésére, annak tenge
lyén kis fogas kerekek ülnek, melyek a gép állvá
nyára erősített fogas szegmenten fel- és le moz
gathatók ; a tengely forgatása céljából arra csa-
varkerék erősíthető, s a vele kapcsolatos csavar 
kézi emeltyűvel forgatható körül. Szállításnál e 
rendkívüli szélességű gépeket, mint azt a 7. ábra 
is mutatja, keresztirányban szokás vontatni, mely 
célra két járókerekeket tolnak a gépkerethez erő
sített csapokra. 

Vájjon a marokrakó- v. kévekötőgép előnyö
sebb-e, erre azt f elelhetnők, hogy mindegyik meg
felel a maga helyén. Ott, hol a gazdaság kellő töké
vel rendelkezik, rendes ügyes gépésze van, el van 
látva kovács- és kerékgyártó-műhellyel s nagy 
terjedelmű dűlőkre terjednek a vetések, okszerűbb 
lesz a kévekötő. Viszont a kisebb gazdaságok, 
kisebb tőkével, rendes gépész nélkül, célszerűbben 
használhatják a marokrakókat. 

A marokrakó A. ára átlag 700 K, a kévekötöké 
átlag 1300. A metsző szélesség rendszerint T50 
m.; ilyen szélesség mellett úgy a marokrakók, 
mint a kévekötők naponként körülbelül 8 kat. 
holdat képesek letakarítani. A vonóerőszükséglet 
nagy mértékben függ a gabona állapotától, az 
1 m. metszőszélességre eső vonóerő a marokrakó 
A.-nél 80—100 kg., kévekötőknél 120—180 kg. 
között változik. A munkaköltség függ a gép ki
használásától s a helyi viszonyoktól; 1 kat. hold 
gabona learatására marokrakó aratógépekkel 
10—12 K-át, kévekötő aratógépekkel 7—10 K-át 
számithatunk. 

Irodalom. Perels E., Die Mahemaschinen, Jena 1860 ; Wttst 
A., Die Mahemaschinen der Neuzeit, i eipzig 1875; Lázár L. 
Pál, Az aratógépek, Budapest 1885; Lázár L. Pál és Szabó 
Ferenc dr., Aratógépeink, jelentés a szajoli nemzetközi 
aratógépversenyröl, n. o 1890; Lázár L. Pál, Az aratás és 
betakarítás segédeszközei, u. o. 1893; Nachtweh A., Die 
Hauptprüfung der BindermSher 1902, Berlin 1903: Nachtweh 
A., Beitrüge zur Kenntniss, Theorie nnd Benrteillung der 
Máhmaschinen, u. o. 1904. 

Aratógép-óriások. Amerikának óriási terje
delmű gabonatermő földjein — mintaminők Kali
forniában és Dakotában találhatók—nagy munka
teljesítményű aratógópekre van szükség. A «távol 
nyugatin államokban olyan óriási aratógépek 
vannak használatban, melyeknél a metszőszélesség 
a szokásos lő m. helyett 6—12 m. s amelyek 
naponta -£0 ha.-t is learatnak olyképen, hogy csak 
a kalászokat vágják le, de azokat mindjárt ki is 
eséplik, a magot megrostálják, sőt zsákolják is. 
A kisebb szerkezeteket 24—36 ló húzza, illetve 
tolja bele a gabonába, a nagyobb efajta gépeknél 
gazdasági lokomotivok szolgáltatják a szükséges 
vonó- és hajtóerőt. 

Aratók, cselédi viszonyban nem álló munkás
igazolvánnyal bíró mezei munkások. A vállalt 
aratási munka teljesítésére és a munkaadóhoz 
való viszonyukra vonatkozó különös rendelkezé
sek a munkaadók és a mezőgazdasági munkások 
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közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1898. 
II. t.-c. 8 az 1899. XLII. t.-c.-ben foglaltatnak. 

Arator, 1. Szántó István. 
Arator, a VI. században élt Felső-Olaszország

ban. Athalriknak titkára volt, de később pap lett. 
Költői müveket hagyott hátra. Ezek közül a leg
kiválóbb a História apostolica, melyben a Szent
írás nyomán híven írja meg az apostolok történe
tét. Munkáit kiadta Arntzen 1769-ben Züthphen, 
azután Migne, Patrologiae Cursus Completus 68-ik 
kötetében. 

Aratórész, a gabonanemüek letakaritásáért ter
ményekben fizetett munkabér, mely v. közvetetle-
nül a learatott gabonából, vagy célszerűbben a 
kicsépeltből szolgáltatik ki, és rendesen annak 
Vio—Vis részéből áll. 

Aratos, 1. görög költő a kilikiai Soloi város
ból Kr. e. 315—240. Athénben nevelkedett, majd 
I. Antigonos Gonatas makedóniai király udvará
hoz Pellába került. Megénekelte a királynak a 
keltákon aratott győzelmét s Eudoxos csillagá
szati munkája nyomán simán folyó hexameterek
ben megírta Phainomena c. költeményét, melyet 
Cicero fiatal korában latinra fordított. Kiadta 
Bekker (Berlin 1828). 

2. A., az achaiai szövetség vezére, szül. Sikyon-
ban Kr. e. 271. Hót éves korában, mikor atyját 
Abantidás zsarnok megölette, Argosba került. 
Ott később maga köré gyűjtötte a sikyoni mene
külteket, azokkal megszabadította szülővárosát 
Nikokles kényúrtól s az achaiai szövetséghez 
állásra birta. 245-ben e szövetség vezére lett, de 
az aitoliaiak és spártaiak ellen minden számító 
ravaszsága mellett is szerencsétlenül harcolt. 
Hiányzott benne a hadvezéri rátermettség s az 
önzetlenség. Annyira ment, hogy II. Antigonos 
Dosont, Makedónia királyát hívta segítségül s 
ezzel Hellas uralmát idegen hatalomnak szolgál
tatta ki. V. Fülöp 213. megmérgeztette. Emlékét 
az achaiaiak sokáig tiszteletben tartották. Több 
mint 30 könyvre terjedő emlékiratai elvesztek, 
de Polybios és Plutarchos (A. életrajzában) első
rangú forrásul használták. Töredékei MUÚemél 
(Fragm. Histor. Graec. IV.) 

Aratóünnep.Nagyobb gazdaságokban az aratás 
befejeztével az aratók búzakalászból és mezei 
virágokból koszorút fonnak s ezt ünnepélyes me
netben elviszik a gazdának, esetleg valamely na
gyobb uradalomban az intéző főtisztnek, akihez 
az aratógazda üdvözlő beszédet intéz. A tulajdo
nos vagy ennek nevében a gazdatiszt megvendé
geli az aratókat. A vendégség sok helyütt tánc
mulatsággal végződik. Magyarországon nagy
részt mar divatját multa, de újabb időben a 
munkaadó és a munkás kölcsönös megbecsülésé
nek ébresztése végett ismét sűrűbben elevenítik 
föl. Nálunk ennek az ünnepnek nincs összefüg
gése azzal a földkultusszal, mely Németország 
sok vidékén abban a pogánykori hagyományban 
nyilvánul, hogy a fóldmívelés istenének áldozatul 
egy csomó gabonát levágatlanul hagynak. Német
ország több vidékén egyházilag is megülik az 
aratás befejezését. A.-et már a régi görögök tar
tottak Demeter (Ceres) istennő tiszteletére, aki a 
hitrege szerint az emberiséget megtanította a 
gabona használatára. 

A r a t r n m (lat. eke, ekealja, átvitt ért. eke alá 
vett föld). Eredetileg olyan nagyságú földterüle
tet jelentett, amelyet őszi és tavaszi gabona
félékkel egy négy ökörrel vont ekével egy óv 
alatt jól megművelni lehetett. A későbbi fejlődés
ben az ország különböző helyei szerint változó 
volt az ekealja nagysága (100 és ezen felül még 
több jugerumot = holdat) foglalt magában. A 
Hármas könyv szerint (I. r. 134. 45. §) egy eke
alj-terület a javak becsüjénél 150 királyi mértékű 
hold földből áll (A. regale), melynek hossza 72, 
szélessége 12 királyi öl. 

Aratthus, folyó, 1. Arachthus. 
Aratus, 1. Aratos. 
Arauan, oázis a nyugati Szaharában, Timbuk-

tutól 200 km.-nyire É.-ra, a Szahara és Szudán 
határán, körülbelül az é. sz. 19° s a k. h. 3° 
alatt. A sivatag legforróbb és legegészségtelenebb 
vidékeinek egyike. Vizbőségénél fogva fontos 
karavánállomás Közép-Afrika, Marokkó, Tripolisz 
és Tunisz között. Mintegy 1500, többnyire arab és 
szabad néger lakja, akik kereskedéssel foglalkoz
nak és tevéik kikölcsönzéséből aránylag nagy 
jövedelmet húznak. 1826. itt lelte halálát Laing 
utazó. 

Arauca, a columbiai Orinoco folyónak balodali 
nagy mellékfolyója. 

Arancar ia Juss. (növ.), a Pinaceae (Fenyő-
félék) család génusza, melynek 10 faja D.-Ameri
kában és Ausztráliában honos. Nagy, örökzöld fák 
csupasz rügyekkel. Levelük nagy, pikkely vagy 
rövid tüalakú, széles alappal ülő, csavaros állású. 
A toboz végálló, gömbölyű, végül széthulló. A 
termőpikkelyen egy mag van, amely a pikkely
hez oda nőtt, a második évben érik meg. Az 
A. brasiliana Lanib. Brazília hegységeiben nagy 
erdőségeket alkotó, 50 m. magas fa. Fáját feldol
gozzák és világos színű gyantát ad. Magvait Bra
ziliában eszik. A. imbricata Pav. (chilefenyő) 
Chile déli részében erdőt alkot. Fája építöfa, 
magva ehető. Koronája piramis-alakú, európai 
kertek díszfája. A. Bidwillii Hook. keletausztrá
liai faj, magva 5—7 cm. hosszú, csak harmadévre 
érik meg, gesztenye-ízű. Fája tartós. A. eoscelsa 
R. Br. (norfolkfenyő) Norfolk szigetén. Fája szer
számfának és hajóépítésre alkalmas. Üvegházak
ban minden A. fajt kultiválnak különösen pedig 
az utóbbit. Fosszilis típusai a jurából, Anglia weal-
deni rétegeiből és Kelet-India jurájából ismere
tesek. 

A r a u c a r i o x y l o n Kraus (növ.), a palaeophy-
ticumban és mezophyticumban élt fenyőfélék tör
zsének fosszilis maradványa. Jellemző sajátságuk 
ezeknek a fáknak az, hogy a tracheidák udvaros 
gödörkéi aprók, egymással érintkezők. E saját
ság egyúttal jellemző sajátsága a recens Arau-
caria- és Dammara-íenyö fájának, melyek közül 
az előbbinek nevéből van az A. név is képezve. 
V.ö. Tuzson, A balatoni fossilis fák monographiája. 
Az A.-törzsekhez hosszanti barázdáktól jellemzett 
Tylodendron bélkö tartozik. 

Arauco, 1. tartomány a dólamerikai Chilében, 
a Csendes-tenger, Concepcion, Biobio Melleca és 
Cautin közt. Területe 11,000 km2, lakosainak 
száma (1905) az indiánusok kivételével 73,051. Az 
ország hegyes ós erdős, belseje baromtenyésztésre 
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alkalmas; a folyók völgyei nagyon termékenyek. 
A klima nedvesebb mint Chile északibb részein, 
s nagyon enyhe. A tengerpartnak jó kikötője nincs. 
Fővárosa Lebu. — 2. A., város Chile ugyanoly 
nevű öblénél (1905) 3749 lak. 

Araujo e Azevédo (ejtsd? arauzsu), Antonio de, 
barcai gróf, portugál államférfi, szül. 1752., megh. 
1817. Követ volt Hágában s 1797. Parisban, ahol 
a direktórium egy ideig fogva tartotta. Később 
berlini, majd pétervári követ; 1803. pedig hadügyi 
és külügyminiszter lett. De 1807., miután a fran
ciák betörése ellen mitsem tett, a nép dühe elől a 
királyi családdal együtt Braziliába menekült. 1814. 
tengerészeti és gyarmati miniszter lett. 

Araujo Portó-Alegre (ejtsd: aranzsu),l.Jkfa?«oeZáe, 
brazíliai költő, művész, szül. Rio-Pardoban 1806 
nov. 29., megh. Stettinben 1879. A festészetet 
Parisban Debretnél tanulta. Visszatérve Rióba, 
1837. tanár lett az ottani művészeti akadémián, 
majd mint főkonzul Stettinbe ment s ott maradt 
haláláig. Mint építész a rio de janeiroi Santa-Anna 
templom és szinház építésével tűnt ki előnyösen. 
De főképen az irodalommal foglalkozott s egy
aránt behatóan drámával, lírával és epikával, 
legjobban sikerültek azonban természetleírásai 
és történelmi munkái. Colombo című kiválóan si
került eposzában 40 énekben énekli meg hazájá
nak történetét és kultúráját. Kisebb versei Brasi-
lianas cím alatt Bécsben jelentek meg 1863. 

2. A., Joaquim de, ujabb portugál költő, aki Lira 
intima kötetével (1881) szerzett magának először 
hírnevet. A Renascenca folyóiratával (1878) pe
dig arra tett kísérletet, hogy hazája összes köl
tőit vállalata érdekében csoportosítsa. Visőes do 
Quixote című költeménye az 1905. Cervantes 
jubileumát ünneplő íróvilágban méltó feltűnést 
keltett. 

Araukáni emelet, a geológiai harmadkornak 
egyik emelete Dél-Amerikában (La Plata, Pata-
gonia), az európai miocénnek felel meg. 

Araukánok, világosabb színű népcsalád Vene
zuelában, mely az Arawak, Atorai, Maypur, Wa-
piana, Vaura, Mahinacu és Layana törzsből áll. 

Arauna, az aruakok nyelvcsaládjához tartozó 
indiánus néptörzs nyugati Braziliában. 

Araure, város Trujillo venezuelai államban az 
Akarigua mellett, mintegy 4000 lak.; kávét, rizst, 
cukrot s fűszereket gazdagon termő vidéken. 

Arausio, város a római Provincia Narbonensis-
ben, ma Órange (1. o.), érdekes régiségekkel. 
Kr. e. 105-ben a cimberek és teutonok itt tették 
tönkre a Quintus Servilius Caepio és Gn. Manlius 
alatti római csapatokat. Kr. u. 441. s 539. zsinatot 
tartottak itt. 

Arava, ]. Tamil nyelv. 
Aravak v. arovák, Dél-Amerikának az Amazon

folyó és Paria-öböl közt lakó bennszülöttei. 
Aravali, hegység Blő-Indiában, a Tharr sivatag

tól DK.-re. Nem igazi lánchegység, hanem fel
magasodó pereme annak az öskontinentális da
rabnak, amely India törzsét alkotja. Még a leg
régibb rétegek is nyugodtan feküsznek benne. 
Ősrégi archaikus kőzetek építik fel, leginkább 
kvarcit-palák, ezekre települnek a triász és júra-
korból származó, szárazföldi eredetű ú. n. gond-
wiwa-rétegek, ebben van az a teméntelen rubin, 

zaflr, smaragd és gyémánt, amit a bennszülöttek 
féltve rejtegetnek az európaiak szeme elöl. Leg
magasabb csúcsa, az ^á&w-hegy, eléri az 1720 m.-t 
és az ÉNy.-i sivatagokhoz képest buja növényze
tével tűnik ki. 

Aravis, 1. Saőne. 
Aravisc i , 1. Arabisci. 
Araxes, folyó az oroszországi Transzkaukáziá-

ban. L. Arasz. 
Arayat, 878 m. magas vulkán Luzon szi

getén. 
Arazzi v. Arrazzi (olasz: arazzo a. m. szövött 

kárpit), a gyapjúból, selyemből, aranyból és ezüstből 
szövött tizenegy darab képes fali kárpit, melyeket 
X. Leó pápa a Sixtus-kápolna díszítéséül a Rafael
től 1515 és 1516-ban rajzolt kartonok után Brüsz-
szelben szövetett. A kárpitok 1519. Szt. István 
vértanú napján már rendeltetési helyükön voltak, 
de nem sokáig maradtak ott, mert X. Leó pápá
nak 1521 dec. 1-én bekövetkezett halála után kö
zülök hat darab Belzer János nevű zálogoshoz 
jutott, ki azokra ötezer aranyat adott kölcsön. A 
római kúria akkoriban csak ez úton birta a kon-
klave költségeire szükségelt összeget megszerezni. 
Midőn hat évvel későbben V. Károly császár se
rege Rómát ostrommal bevette, a zsákmányoló 
katonák több darabot elvittek. Ezek csak évek 
multával kerültek vissza Rómába. Egy töredék 
Lyonban került napvilágra, két darab Velencén át 
Konstantinápolyba jutott, ahol azt Montmorency 
francia connetable megvásárolta és 1554-ben III. 
Gyula pápának visszaadta. Ez időtől fogva a 
vatikáni palotában voltak, míg a francia forra
dalom idejében VI. Pius pápa menekülése után 
1798-ban a Vatikán egyéb bútoraival együtt el
árverezték és párisi kereskedők vették meg, kik 
1808-ban VII. Pius pápának eladták. így kerül
tek vissza Rómába, de többé nem eredeti ren
deltetési helyükre, hanem mint a pápai gyűj
teményekhez tartozó tárgyak egy külön terem
ben, Sala degli Arazzi, függnek. E teremben 
32 ilyen kárpit számlálható, de közűlök csak 11 
készült Rafael kartonjai után. Ezek az új testa
mentumból, leginkább pedig az «Apostolok cseleke
detei))-bői vett drámai hatású jeleneteket ábrázol
nak. Az ábrázolásokat keretbe foglaló groteszk sze
gélyeket Giovanni da Udine rajzolta. A szövést 
Pieter van Aelst végezte 1515—19-ig.A sok viszon
tagság annyira megviselte e kárpitokat, hogy 
egykori pompájuknak alig maradt nyoma. Művé
szeti szempontból nagyobb beccsel birnak a színes 
kartonok, mert sokkal hívebben tüntetik föl a 
művész szándékát. A kartonok közül a századok 
folyamán négy darab nyomtalanul eltűnt, a másik 
hét darab a kárpitok elkészülte után Brüsszelben 
maradt s ott feledékenységbe merült. Állítólag 
Rubens fódözte volna föl és az ő ajánlatára 
I. Károly angol király vette meg. Angolország
ban a Stuartok bukása után ezek is dobra kerül
tek és sok viszontagság után 1866-ban a Ken-
sington-múzeumba jutottak. Az A. elnevezés ké
sőbb általánossá vált és e néven nevezték a 
XV—XVII. sz.-ban Németalföldön, Francia- és 
Angolországban készült képes fali szőnyegeket. 
A.-kat találunk a berlini múzeumban és a mad
ridi királyi palotában. A drezdai gyűjteményben 
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levő hat darab a XVII. sz.-ból való s valószínű
leg Angliában készült. V. ö.: Van Drival, Les 
tapisseries d'Arras (Arras 1864); Gruiffrey, Müntz 
és Pinchart, Histoire générale de la tapisserie 
(Paris 1878—85); Müntz, La tapisserie (u. o. 1885); 
Farabulini, L'arte degli arazzi, (Róma 1884); 
Eossi, Arazzi (u. o. 1908). 

Árba (arab), 1. Arába. 
Árba, járási székhely Algerben, (189D 7742 

lak., narancstermeléssel, ólom- és gipszbányákkal. 
Árbákánfot, 1. Gicisz. 
Arbakes, a görög és római irók (Klesias, Athe-

naios és Justinus) meseszerű adatai szerint méd 
hűbérese volt az utolsó asszír királynak, az el-
asszonyosodott, háremében élö Szardanapalnak, 
aki ellen, a babyloni Belesysszel szövetkezve, fel
lázadt, Ninivét elfoglalta (1. Asszíria) és Kr. e. 
a VIII. sz. végén megalapította Média birodalmát 
Bgbatana fővárosával s itt még 28 évig uralko
dott. Dinasztiájának utolsó tagja Astyages, kinek 
a perzsa Kyros döntötte le a trónját. 

Arbal, 1. Aghbal. 
Arbal is ta , a. m. arcubalista (1. o.). 
Arbascio (ol., ejtsd: árbássó), durva levantei szö

vet, pamut és kecskeszőrből. 
Arbat, 1. Arábat. 
Arbe (szlávul: Ráb), Dalmácia Zára ker. kapi

tányságához tartozó sziget Jablanac horvát kikö
tővel szemben. Területe 175 km2, s rajta hegység 
(Tignarossa 408 m.) vonul végig; nagyon termé
keny, jól művelt; U900) 4441 lak. A lakosok fő
foglalkozása a halászat és juhtenyésztés, továbbá 
tengeri sónyerés. A sziget fővárosa A., festői fek
véssel, falakkal körülvéve; a velenceiek alatt 
püspöki székhely volt. Régi templomát 1170. szen
telték föl. A műkincsei közt őrzött, Szt. Kristofó-
rus fejét ékesítő arany koronát Erzsébet, N. Lajos 
király neje ajándékozta. A. gyakran volt szinheiye 
a magyarok és Velence közt Dalmácia birtokáért 
vivott harcoknak. 1898-ban A. hatóságai a császár-
jubileum alkalmával 20 ha.-nyi területű erdőt 
ajándékoztak Bécs városának, amely abban ten
geri fürdőt és gyógyhelyet létesített. Az Ungaro-
Croata lussinpiccoloi gyorshaj óival naponkénti 
hajójáratot rendezett be A.-ra. 

Árbecslés, valamely tárgynak pénzben kifeje
zett értékmeghatározása. 

Arbedo, község Tessin svájci kantonban, a Ti-
cino és Moesa összefolyásánál, Castioneval (1900) 
1043 lak., 3000 svájci polgár 1422 jún. 30. itt el
döntetlen ütközetet vívott 24,000, Carmagnola ve
zetése alatt álló milánóival. 

Árbejelentés, lóvorsenysport- kifejezés. Az el
adóversenyekben a legmagasabb és a legalacso
nyabb eladási árt a propoziciók határozzák meg; 
ezen határokon belül a tulajdonos a feltételeknek 
megfelelően, tetszése szerint szabhatja meg lo
vának árát, s mentől olcsóbb lesz az ár, annál ke
vesebb súlyt visz az illető ló. A győztes ló a ver
seny után a bejelentési áron árverésre kerül. Az 
árverési többlet fele rendszerint a második ló
nak jut. 

Arbela (Arbil, Erbil), város ázsiai Törökország 
bagdadi vilajetjében, a két Zab között, egy mester
ségesen épült 20 m. magas domb aljában, mely 
dombon erőd áll. A. a régi Arbela Asszíriában, tőle 

nevezték el Nagy Sándornak Dárius Kodomannus 
felett kivívott utolsó győzelmét (331), bár a csata 
voltaképen 45 km.-rel távolabb, Gaugaméla köze
lében folyt le. 

Axbei(Nagy-A.),a, Cseherdő legmagasabb hegy
csúcsa Bajorországban, a Fekete és Fehér Regen 
közt. Az A. (1458 m.) minden oldalon meredek, 
gyönyörű kilátást nyújt. Lábánál fekszik a két 
Arber-tó, őserdőktől környékezve. Tőle Ny.-ra 
mintegy 2 km.-nyire van az 1381 m. magas Kis-A. 

Arber, Edward, volt birminghami egyetemi 
tanár, aki régi angol irodalmi emlékek gon
dos kritikai új kiadásával szerzett érdemeket. 
Első kiadása volt az English Reprints (30 kötet, 
1868), Shakespeare tanulmányozására pedig fon
tos : A Transcriptof the Registers of the Company 
ot Stationers of London (1875—77), valamint több 
régibb szöveggyűjteménye a The English Scholars 
Library műben (1895, 16 köt.) ós British Antho-
logies (1901, 10 k.). 

Arbet, város Marokkóban, 1. Rabat. 
Arbil, 1. Arbela. 
Arbiter (lat.), a római jogban az a személy, 

aki a felek megegyezésénél fogva az ezek között 
fennforgó vitának az ő ítéletével (arbitrium lau-
dum) eldöntésére vállalkozott. A római jog rész
letesen szabályozza a feltételeket, melyek alatt 
valaki az arbitriumot elvállalni kénytelen volt ós 
amelyek alatt az A. határozata a polg. bíróságnak 
végrehajtás végett át volt adható. A rómaiak az 
A. alkalmazását nagy hatáskörben engedték meg, 
ami összefügg azzal a szokással, mely szerint a 
megkötött ügyletek v. végrendeleti intézkedések 
bizonyos pontjainak meghatározását harmadik, a 
szerződési kötelmen kívül álló személyekre bíz
ták. Super-A.: akit, ha több az A. és közöttük 
szavazattöbbség nem létesül, a döntés joga meg
illet, és akit erre az eshetőségre v. maguk a felek 
előre kijelöltek, v. akit az A.-ek választanak L. 
Választott bíróság. 

Arbiter b i b e n d i (v. rex convivii, a görö
göknél Symposiarchos), a római lakomákon az 
elnök, kit kockadobás jelölt ki. Ö vezette a mu
latságot s ő rendelkezett, hogy hogyan keverjék 
a bort a vendégek számára. E szokás hatása meg
látszik a német egyetemi tanulók mulatságain, 
hol a senior rendeli el, hogy ki mikor és mennyit 
igyók. 

Arbitb. (héber), 1. Máárib. 
Arbi trage , 1. Arbitrázs. 
Arbi trar ins (lat.) a. m. önkényes v. tetszés 

szerinti (pl. eljárás). — A. büntetés a. m. a biró 
belátására bízott büntetés. 

Arbitrat io (lat.), belátás szerint való döntés, 
választottbirósági határozat. — Arbitrium a. m. 
választott bírónak ítélete, s innen minden belátás 
szerint való határozat. A. judicis, birói belátás. 
A. lilerum, akaratszabadság. 

Arbitrázs (franc, arbitrage), magyarul ár
folyamkémlés. Kétféle értelemben használatos. 
Jelenti annak a kikerülését, megállapítását, hogy 
melyik piacon, mily módon lehet valamely ügy
letet a legelőnyösebben lebonyolítani. De jelenti 
magát az e számtani művelet alapján kötött tőzs
dei üzletet is. Az A. nem külön ügyletforma, ha
nem ügylet-kombináció, még pedig különböző 
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piacokon egyidőben végrehajtott ügyletek kom
binációja. Az A. — bár árakban is kötnek ily 
üzleteket — főképen pénznemekben, váltókban 
és értékpapírokban fejlődött ki. Az A. legegysze
rűbb alakja a pénznemekben való A., amely ki
kémleli, hogy idegen helyen mely pénznemekkel 
való fizetés a legelőnyösebb. A két vagy több piac 
egyidejű jegyzései közt esetleg fennálló különb
séget használja ki azzal, hogy elad ott, ahol ma
gasabb az árfolyam és vásárol ott, ahol alacso
nyabb. Ha az A.-őr pl. észreveszi, hogy a márka 
Parisban olcsóbb, mint Bécsben, akkor Parisban 
vásárol márkát és azt Bécsben eladja. Amíg az 
európai államok legnagyobbjai nem tértek át az 
aranyvalutára és a valuták közti értékviszony 
gyakori változása miatt is a pénznemek árfolyam
ingadozása nagyobb határok közt mozgott, az A.-
nak széles tere volt a nyerészkedésre. Sokkal 
bonyolódottabb ügylet-lebonyolítást és számítást 
igényel a váltó-A., amely a váltóárfolyamok közti 
különbségek kihasználására irányul. A táviró út
ján beérkezett váltóárfolyamjegyzések, a kamat
láb különböző alakulása, a váltóüzleti szokások 
és a váltókon szereplő pénznemek árfolyamai szol
gálnak kiinduló pontjául ennek az A.-nak, ame
lyet megkönnyítőnek az ú. n. váltó-A.-tabellák, 
azaz megejtett A.-számítások eredményei a fon-
tosabb piacok minden gyakorlatilag csak elkép
zelhető váltóárfolyam-relációiról. 

Tőzsdei értékpapírok tekintetében is A. útján 
kémlelik, azaz számítják ki, hogy mely piacokon 
a legelőnyösebb azok vétele vagy eladása. Miután 
az értékpapir-A.-nál a siker attól függ, hogy a 
másik piacon milyen ügyesen követik az A.-őr 
utasításait, az A.-ügyleteket rendesen a meta-
ügyletek (1. o.) formájában szokták lebonyolítani, 
hogy az egymással operáló felek az ügylet körül 
egyformán érdekelve legyenek. Az A.-ügyletek 
közgazdasági jelentősége az árfolyamok térbeli 
különbségeinek kiegyenlítésében áll. Ahol vala
mely címlet olcsóbb, ott az A. megvásárolja és 
már ezzel is árfolyamának emelkedését vagy to
vábbi sülyedése megnehezítését idézi elő és aztán 
azon a réven is előmozdítja az árfolyamok ki
egyenlítődését, hogy ugyanazt a címletet ott ad
ván el, ahol az drágább, ezzel a drágább piacon a 
kínálatot növeli és az árakra nyomást gyakorol. 
V. ö. Swoboda, Die Kaufmánnische A. (Berlin 
1901); Haupt, Arbitrages et parités (Paris 1894). 

A r b i t r i u m , 1. Arbiter ós Arbitratio. 
Arbo, Péter Nicolai, norvég festő, szül.Dram-

menben 1831 jún. 18., megh. Christianiában 1892 
okt. 14. Kopenhágában, Düsseldorfban, majd Paris
ban tanult. A «nagy» történeti festészet ritka kép
viselőinek egyike Norvégiában. Műveinek tárgyát 
többnyire az északi mitológiából ós történetből 
merítette. Ilyenek: A Valkür (Stockholmi kép
tár) ; Sverre király menekülése (bergeni múzeum); 
A vadászat (christianiai képtár); XV. Károly és 
Lujza királyné megkoronázása a throndhjemi szé
kesegyházban (Christiania, kir. palota) stb. 

Árboc, Törtei és Kemencs kun főemberek ölték 
meg Kun Lászlót Kőrösszegnél 1290 július 10-én. 
Az akkori nádor, Mizse (Mózes), néhány nap múlva 
a két elsőt elfogatta, Á.-ot kétfelé vágatta, Törteit 
pedig Izekre aprittatta, sőt rokonaikat, még a cse

csemő gyermekeket is, kardra hányatta. — Á. 
nevét a nagykőrösi Á.-i szállások neve őrzi. 

Árboc (nem. Mást, ol. albero, franc, mát, acg. 
mást; 1. a két képmellékletet). Vitorlás hajókon 
az a szárfa, mely a vitorlák felhúzására és a 
vitorlafákkal, egyetemben ezeknek kifeszítéséro 
szolgál. Az Á.-oknak száma a hajó nagyságától 
és céljától függ. Egy úgynevezett teljes A.-ozattal 
biró hajónak (nóm. Vollschiff) [1. a hasonló című 
képmellékletet] három Á.-a van, melyek közül az 
elsőt elő-Á.-nak (n), a középsőt fő-A.-nak (T), a 
hátulsót kereszt- v. tat-Á.-nak (A) nevezik. Az 
Á.-ok száma és a felszerelés minősége szerint 
történik a kereskedelmi vitorlás hajóknak az el
nevezése is, mint pl. a Bark, Brigg, Sóner, Kutter, 
Galeotta stb. (1. o.), melyeknek Á.-ai vagy szám v. 
pedig felszerelés tekintetében egymástól külön
böznek. Kót-Á.-os hajónak csak elő- és fő-Á.-a van, 
mig kereszt- vagy tat-Á.-a hiányzik. Vannak több 
mint 3 Á.-cal biró vitorlások is, pl. öt-Á.-osok 
(ném. Pünfmaster); ezeken elulrőí a tat felé szá
mítva az Á.-ok ily neveket viselnek: elő-, nagy-, 
közép-, kereszt- és far-Á. Azt az Á.-ot, melynek 
keresztvitorlafái nincsenek, csonka-Á.-nak hívják 
s többnyire csak egy szárfából (derék- és sudár-
szár nélkül) áll. Teljes Á.-ozatu hajókon mind
egyik Á. három részből, szárból van összeállítva, 
úgymint az Á.-törzsből, a derékszárból és a sudár-
szárból. Az Á.-törzs az Á.-nak alsó és legerősebb 
része; ez, valamint az alsóvitorlafák az újkorban, 
legkivált hadihajókon egy öntött vas- vagy,acélból 
készült csőből állanak, míg a derókszár a közép, a 
sudárszár pedig a felső részt képezi és jelenleg is 
többnyire fából van. Miután az újabb hadihajók 
csak gőzgépek által hajtatnak ós vitorlát nem hor
danak, a mégis felállított Á.-ok erős szerkezetüknél 
fogva Á.-kosaraikban és fészkeikben csupán a 
kisebb űrméretű gyorstüzelő ágyuk, géppuskák, 
villamos reflektorok, távmérő készülékek és 
flgyelőállások stb. elhelyezésére, száraik pedig 
a jelző lobogók felhúzására szolgálnak. Az ilyen 
Á.-ot csata-A.-nak (ném. Gefechtsmast, 1. képmel
lékletünket), ha pedig csakis a jelzőlobogók és 
lámpák, általában jelzőeszközök hordására szol
gál, jelző Á.-nak hívják. Modern kereskedelmi és 
hadihajókon az Á.-ok a szikratávirászathoz tar
tozó antennák (lóghuzalok) hordozására is szolgál
nak, melyek vagy rézsút futnak le valamely A. 
mentén, vagy pedig két Á. közt vízszintesen van
nak kifeszítve. A hajó nagyságának és a vitor-
lázat felületének megfelelöleg az Á.-oknak ma
gassága is különböző. Tengeri hajóknál, különösen 
fregattá ós sorhajóknál a magasság a 35—40 mé
tert is meghalad, míg folyamhajóknál csak 10—12 
méter, s csak egy darabból, szárfából áll.rVitorláso-
kon a hajó orrából rézsút előre nyúló Á.-ot hom
lok- v. ormány-Á.-nak (kk) nevezik s nagyobb bajó
kon szintén három részből van összeállítva. Gya
korló Á.-ok a szárazföldön állíttatnak fel. a matróz
legénység gyakorlására. Szükségbeli Á.-ok szár
fákból összetákolva, összetört Á.-okpótlására szol-
fálnak. Egészen újszerű hadihajókon ú. n. rács-

.-ok állíttatnak fel mint csata-Á.-ok, csöves Á.-ok 
helyett. Ezeknek az az előnye, hogy kevéssé lát
hatók ós ha átlövetnek is, nem buknak fel; hátrá
nyuk, hogy nagyon remegnek (1. az ábrát a 31. o.). 



TELJESÍÁRBOCOZATU HAJÓ. 
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JELMAGYARÁZAT 
A 

TELJES ÁRBOCOZATU HAJÓ 
K É P M E L L É K L E T H E Z . 

Árbocok és szálfák. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
P. 
ö. 
H. 
I. 

K. 
L. 

M. 
N. 
0. 
P. 

Q. 
R. 
8. 
T. 
ü. 
V. 

W. 
X. 
Y. 
Z 

Kereszt- vagy tatárboc 
Kereszt-derékszár 
Kereszt-sudárszár 
Kereszttörzs-orom 
Keresztderékszár-orom 
Keresztsudárszár-orom 
Kereszt-kosár 
Keresztszár-heveder 
Kereszt-járomia 
Keresztszár-járomfa 
Keresztsudárszár-orom-
gomb 
Kereszt-póznaárboc 
Parfa 
Kereszt- vagy tatág 
Kereszt-törzsvitorlafa v. 
csonka vitorlára 
Kereszt-derékvitorlafa 
Kereszt-sudárvitorlafa 
Kereszt-felsudárvitorlafa 
Főárboc 
Föderékszár 
Fösudárszár 
Főtörzs-orom 
Föderékszár-orom 
Fősudárszár-orom 
Főkosár 
Föszár-heveder 
Föjáromfa 
Föszár-Járomfa 
Fősudárszár-oromgomb 
Főpózna-árboc 
Főág 
Főtörzs-vitorla 
Pö-derékvitorlaía 
Fí-sndárvitorlafa 

dd. 

gg-
hh. 
ii. 

kk. 
11. 

mm. 
nn. 
oo. 
PP-
qq. 
rr . 

Fő-íelsudárvitorlata 
Fő-derék-szárny vi torlala 
Fö-sudár-szárnyvitorlafa 
Elö-árboo 
Elő-derókszár 
Elö-sudárszár 
Elötörzs-orom 
Előderékszár-orom 
Elősudárszár-orom 
Előkosár 
Elöszár-heveder 
Elö-járomfa 
Előszár-járomía 
Elősudárszár-oromgomb 
Elő-póznaárbóc 
Előág 
Előtörzs-vitorlára 
Előderók-vitorlafa 
Elösndár-vitorlafa 
Elötelsndár-vitorlata 
Bástyarúd 
Elöderék-szárnyvitorlafa 
Elősudár-szárnyvitorlafa 
yitorlafa-végek 
Ág-végek 
Ormánytörzs 
Ormány-derókszár 
Ormány-sndárszár 
Ormánytörzs-vég 
Ormány-derékszárvég 
Ormány-sudárszárvég 
Ormány-járomfa 
Ormányszár-nyakló 
Bugdáló-rúd 
Béna-ágak 

Az előárboc álló kötélzete. 

Más idetartozó tárgyak. 
nu. Az oldalcsolnakok darui V. 
vv. Far-daruk VI. 

ww. Keresztpárkányzat VII. 
xx. Főpárkányzat WD. 
yy. Elöpárkányzat IX. 
zz. Párkánycsatló X. 
I. Horgony-daru XI. 

II. Horog-daru XII. 
ÜL Homlok-szarv 
IV. Fék-darn 

Horgony-bója 
Kémény 
Tartalék-szállázat 
Oldalcsolnakok 
Qig 
Párkány-horgony 
Homlokhorgony 
Sátor-oszlopok vagy 
cobrok 

A keresztárboc álló kötélzete. 
1. Kereszttörzs-csarnakok 
2. Kereszt-derékcsarnakok 
8. Kereszt-csatlócsarnakok 
4. Kereszt-sudárcsarnakok 

8. Kereszt-felsudárpatrác 
9. Kereszttörzs-tarcs 

10. Kereszt-deréktarcs 
11. Kereszt-sudártarcs 

5. és 6. Kereszt-derékpatrác 12. Kereszt-felsudártarcs 
7. Kereszt-sudár-patrác 

A főárboc álló kötélzete. 
18. Főtörzs-csarnakok 
14. Fö-derék-csarnakok 
15. Fö-csatló-csarnakok 
16. Fő-sudar-csarnakok 
17. Fő-felsudár-csarnakok 
18. és 19. Fö-derék-patrác 

20. Fö-sudár-patrác 
21. Fö-felsudár-patrác 
22. Fötörzs-tarcs 
23. Fö-deréktarcs 
24. Fő-sudár-tarcs 
25. Fő-felsudár-tarcs 

26. Előtörzs-csarnakok 
27. Elö-derék-csarnakok 
28. Elő-csatló-csarnakok 
29. Elő-sudár-csarnakok 
80. Elő-felsudár-csarnak 
81. és 82. Elö-derék-patrác 
SS. Elő-sudár-patrác 

34. Elö-felsndár-patrác 
35. Elő törzs-tarcs 
36. Elő-derék-tarcs 
S7. Elő-sudár-tarcs 
38. Elő-felsudár-tarcs 
40. Ormányvitorla-vezető 
41. Ormány-külvitorla 

Az ármány'árboc álló kötélzete. 
42. és 43. Belső- és külső víz- 47. Külső bugdáló-tares 

tarcs 48. Ormány-derék-csarnak 
44. Ormány törzs-csarnak 49. Ormány-sudár-csarnak 
45. Belső bugdáló-tarcs 50. Ormány-tekercs 
46. Bugdáló-rúd-csarnak 

Más, az álló kötélzethez tartozó tárgyak. 
51. Kémény-tarcs 
52. Csarnak-poráz 
53. A tarcs és csarnakok 

macskafejei 
54. A patrác és csarnakok 

feszítő szálai 

55. Az előtörzstarcsnak macs
kafeje és feszítő-szála 

56. A víztarcsnak macskafeje 
és feszítő-szála 

57. A törzs- és derékcsarnakok 
székpeckei 

A kereszt-árboc mozgó kötélzete. 
58. Keresztvitorlafa v. csonka 

vitorlafa karkötelei 
59. Kereszt-derékvitorlafa-

karkötél 
60. Kereszt-sudárvitorlafa-

kar kötél 
61. Kereszt-felsudárvitorlafa 

karkötél 
62. Kereszt-vitorlafa-nyakló-

lánc 
68. Kereszt-derék 
64. Kereszt-derék-ejtő 
65. Kereszt-sudár-ejtő 
66. Kereszt-felsudár-ejtö 
67. Farfa-karkötél 
68. Tat vagy keresztág külső 

ejtő 
69. Tat vagy keresztág belső 

ejtő 
70. Farfa-hajtók 

71. 

72. 
78. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 

80. 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 

Kereszt vagy tat-ágvitorla 
szarvkötél 
Kereszt vagy tat ághajtók 
Kereszt-derék-szarvkötól 
Kereszt-sudár-szarvkötél 
Kereszt-felsudár-szarv-
kötél 
Kereszt-derék-zárókötél 
Kereszt-sudár-zárókötél 
Kereszt-felsudár- zárókötél 
Kereszt-derók-fogás-fe-
szitö 
Kereszt v. csonka-törzs
fék 
Kereszt-derék-fék 
Kereszt-sudár-fék 
Kereszt-felsudárfék 
Kereszt-derék-kapicány 
Kereszt-sudár-kapicány 
Kereszt-felsudár-kapicány 

A főárboc mozgó kötélzete. 
87. Főtörzs-karkötél 
88. Főderék-karkötél 
89. Fösudár-karkötél 
90. Főfelsudár-karkötél 
91. Fövitorlafa-nyaklólánc 
92. Fő-derék-ejtőtörzs 
93. Fö-derék-ejtök 
94. Fö-sudár-ejtö 
95. Fő-felsudár-ejtő 
96. Föág-külsöejtö 
97. Föág-belsőejtő 
98. Főág-haj tők 
99. Főtörzs-szélszarvkötél 

100. Főtörzs-szarvkötél 
101. Pő-derék-szarvkötél 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

Fő-sudár-szarvkötél 
Fő-felsudár-szarvkötél 
Főtörzs-zárókőtél 
Fő-derék-zárókőtél 
Fősudár-zárókötél 
Fő-felsudár-zárókötél 
Fö-derék-fogás-feszítő 
Főtörzs-fék 
Fő-derék-fék 
Fő-sudár-fék 
Fö-felsudár-íék 
Fő-derék-kapicány 
Fő-sudár-kapicány 
Főtörzs-oldal csigázó 
Fő-derék-hasfeszítő 



Az előárboc mozgó kötélzete. 
Elö-törzs-karkötél 185. 
Elő-derék-karkötél 136. 
Elö-sudár-karkötél 187. 
Elö-felsudár-karkötél 188 
Elö-vitorlafa-nyaklólánc 139. 

117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. Elő-derék-ejtőtörzs 140. 
123. Elö-derék-ejtök 141. 
124. Elő-sudár-ejtö 142. 
125. Elő-felsudár-ejtő 143. 
126. Elö-derék-tarcsvitorla- 144. 

ejtő 145. 
127. Ormányvitorla-ejtö 146. 
128. Ormánykiilvitorla-ejtő 147. 
129. Elő-ág-külsőejtő 148. 
180. Elö-ág-belsöejtö 149. 
131. Elő-ág-hajtók 150. 
182. Elő-törzs-szélszarvkötél 151. 
183. Elö-törzs-saarvkötél 152. 
184. Elő-derék-szarvkötél 153. 

Elő-sudár-szarvkötél 
Elő-felsudár-szarvkötél 
Elő-törzs-zárókötél 
Elő-derék-zárókötél 
Elő-sndár-zárőkötél 
Elő-felsudár-zárókötél 
Elő-derók-fogás-feszítö 
Elő-tőrzs-fék 
Elő-derék-fék 
Elö-sudár-fék 
Elö-felsudár-fék 
Elő-törzs-kapicány 
Elő-derék-kapicány 
Elö-sudár-kapicány 
Elő-törzs-oldalcsigázó 
Bástyarúd-karkötél 
Bástyarád-visszahúzó 
Bástyarúd-elöhuzó 
Elő-derék-hasfeszítő 

Az ormányárboc mozgó kötélzete. 
154. Ormány-törzs-futótarcs 157. Ormány-külvitorla-szarv-
155. Elő-derék-tarcsTitorla- kütél 

szarvkötél 158. Béna-ág-lehuzó 
156. Ormány-vitorla-szarvköt. 

Más, a mozgó kötélzethez tartozó tárgyak. 
159. Oldaldaru-karkötél 
160. Oldaldaru-tarcs 
161. Oldaldaru-összekötő-

tarcs 
162. Homlokszarv-tarcs 
168. Vitorlafák és ormány-

szárak lábbalói 
164. Véglábbaló 
165. Lábbaló-aggató 
166. Derék-ejtőtörzsnek veze

tője 
167. I,obogó 
168. Arboc-szalag 

169. Lobogó-ejtő vagy lobogó
zsineg 

170. Homlok-lobogó 
171. Széltömlő 
172. Széltömlö-ejtö 
173. 8zéltömlö-íék 
174. Vég-csigázó 
175. Horog-csigázó 
176. Horogdaru-tarcs 
177. Horogdaru-karkötél 
178. Parfa-kötélhágcsó 
179. Kormánylánc aggatóval 
180. Horgony-lánc 



ÁRBOC. 

Magyarázat. 
1. BelsÖ árboccsö. 
2. Külső árboccsö. 
3- Csigalépcsők. 
4. Bejáró,ajtók. 
5. ós 8. Arbockosarak. 
6. Villamos reflektor. 
7. Kettőskúp a kormánylapát 

állásának jelzésére. 
9. Jelző ág. 

10. §zár. 
11. Arbocjelzők v. semaphor. 
12. Villámhárító és szélmutató. 
13. Parancsnoki torony. 
14. Ágyútorony. 

A belső árboccsö az árbocko
sarakban felállított lövegek lősze
rének felvonására és szellőztetésre 
szolgál. A 2 cső közötti csigalép
csőn az árbocon alkalmazott sze
mélyzet fel-és lejár. Az árbocszár 
sudarán (12) esetleg a tengernagy 
vezérlobogója, az árbocszalag és 
más lobogók, valamint az éjjeli 
jelzésre szolgáló jelzőlámpák al
kalmaztatnak. Jelzőlobogók v. az 
A.-sudárra v. a jelző ágra (9) vo
natnak fel zsinórokkal. 

A csataárbocok felső részén 
sokszor figyelő fészkek (1. o.) is 
alkalmaztatnak az ágyuk talála
tainak megfigyelésére. Más figye
lők fném. Auslugger), kik mindent, 
mi feltűnik, a fedélzetre jelente
nek, többnyire az árbockosáron 
tartózkodnak. 

Közép-fedélzet 

Vértes fedélzet 

Csataárboc. 

tArboc* cikkhez. RÉVAI NAQY LEXIKONA. 

Felső fedélzet -

Üteg-fedélzet 





Á R B O C O Z A T O K . 

8. Frestat vaey teljes árboeozat. 
y = Vitorla-súlypont. — # = Ha.ió-súlypont 

4. Csónak árboeozat. 

2. Sóner árboeozat. 5. BriKS árboeozat. 

3. Kutter árboeozat. 6. ISark árboeozat. 

„Árboeozat" cikkhez. — / / . k. Révai Nagy Lexikona. 

1. Ág-árbocozat. (Lugger.) 7. Sónerbark árbocozat. 
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Árbocbontás (nóm. in Kohl strekhen, ol. am-
mainarein fosso, franc, envoyer en bas la máture 
et le gréement, ang. to clear away and send doivn 
spars), annyi, mint vitorláshajókon az árboc-
szárakat, vitorlafákat, vitorlákat a fedélzetre le-
ereszteni, a kötélzetnek egy részét leszedni, ren
desen azon célból, hogy a szükséges tatarozási és 
javítási munkák az árbocozatnak egyes részein 
könnyebben legyenek eszközölhetők. Az Á.-nak 
szüksége beállhat akkor is, ha a hajú a kikötőben 
horgonyozván, erős szélnek van kitéve, miután a 
magas árbocozat és ennek kötélzete a szelet fel
fogja és a vitorlához hasonlóan működik, miáltal 
a horgony és a horgonylánc szükségtelenül lesz 
megerőltetve. 

Árbocdaru(ném. Mastenkrahn, ol.bigada albe-
rare, franc, machine a mater, ang. mashng sheers), 
rendesen kéterös szálfából felállított ágas, melynek 
segítségével a nehéz árboctörzseket a hajó fedél
zetére húzzák és ottan a fedélzeti nyílásokon át
dugva, a hajótőben levő fészekbe illesztik. Mu-
tán ilyen Á.-nak fölállítása a hajó fedél
zetén igen hosszadalmas ós nehéz munka, 
a tengerszertárakban vannak parti és úszó 
daruk is súlyos tárgyaknak, mint például 
árboetörzseknek, ágyúknak, kazánoknak 

tül. Az Á.-nak ezen a négyszögletes nyílásán kívül 
oldalankint még egy nyílása, az ú. n. «katona-
rése» (ném. Soldatengati van, mely a matrózok
nak az árboc megmászásánál átjáróul, a kosár 
maga pedig pihenőhelyükül is szolgál. Ujabbkori 
hadihajóknál, általában gőzösöknél az Á. már el
vesztette régi jellegét ós alakját, ós inkább erkély
hez hasonlít, amelyen hadihajókonkisebb űrméretű 
ágyúk, golyószórók, géppuskák, villamos reflek
torok stb. vannak elhelyezve. Karfa helyett egy 
vastag acéllomezekből készült mellvédő biztosítja 
a tüzórszemélyzetet a puskagolyók ellen. 

Árbocleszerelés (ném. Mást abtakeln, ol. sgu-
arnire V albero, franc, dégarnir un mát, ang. to 
unrig a mást) annyit jelent, mint vm. vitorlás hajó 
árbocozatát szétszedni, az árbocnak egyes részeit, 
úgymint: szárait, vitorlafáit,vitorláit, álló és mozgó 
kötélzetét, csigáit stb. leszedni. Az Á. akkor tör
ténik, ha a hajó szolgálaton kívül helyeztetik, v. 
pedig nagyobb mérvű javításának szüksége áll be 
és a végett a hajó súlyán könnyíteni kell. Mindkét 

esetben az árbocozatból csak az 
árboctörzsek maradnak meg a ha
jón, sőt rendkívüli esetekben még 
ezek is kiemelhetők. 

Rácsárbocós modern csatahajó. 

emelésére, melyek gőzerővel az említett munká
kat könnyen és gyorsan végzik. 

Árbocfa, az erdei fenyő, ha törzse különösen 
szép, sudár és fája tinóm, egyenes rostszálú, szi
lárd és rugalmas. A vas és acél mindinkább kiszo
rítja a fa használatát. 

Árbocjelzök móm. Mastwinker, 1. az Árboc 
cikkhez csatolt Árbocé, képmellékleten 11. sz. alatt) 
v. semaphor, mozgatható karok a csata- és jelző-
árbocok (1. Árboc) felső szárán, melyek a fedél
zetről vízszintesen v. ferdén állíthatók s ezáltal 
jelzésre használhatók. Többnyire 3—3 ilyen kart 
alkalmaznak a hajó hossz- és keresztirányában, 
hogy e jelzők bármely irányból láthatók legyenek. 
Használaton kívül az árboc mentén lelógnak. E 
jelzők több km. távolságra láthatók. Az osztrák-
magyar haditengerészetben nincsenek rendszere
sítve. 

Árbockosár (nóm. Mars v. Mastkorb, ol. coffa, 
franc, huné, ang. top). (L. az Árboc cikkhez csalóit 
Árboc ésTeljes árbocozatú hajócképmellékleteket). 
Kenessoy műszótára szerint« tereb», az árboctörzs
nek ormán alul, vízszintesen nyugvó, fából vagy 
vaslemezekből készült állvány, melynek alakja 
egy elöl kikerekített dűlő négyszöghöz hasonlít. 
Célja az árbocszáraknak támaszpont gyanánt szol
gálni és azokat az alsó törzzsel szorosabban össze
kötni, amiért is az árboct Jrzsnek felső, valamint 
a derékszárnak alsó része együttesen, egy a kö
zépen levő négyszögletes nyíláson mennek keresz-

Rétat Nagy Lexikona. II. köt. 

Árbocos (ném. Marsgast, ol. capo gabbiere, 
franc, gabier breveté, ang. leading seaman), a hadi 
tengerészeinél a tengerész-altisztek sorában a leg
alacsonyabb rangfokozat, mely megfelel a száraz
földi hadseregbeli őrvezetőnek. Az Á. a vitorla
gyakorlat alkalmával az árbocon vagy a vitorla-
fán teljesítendő különös munkával van megbízva 
és egyszersmind felügyelői teendőket is végez. 

Árbocozat v. vitorlamű (ném. Takelage, ol. 
attrezzatura, franc, gréement, ang. rig.; 1. az 
Árbocozatok c. képmellekletet, valamint az Árboc 
címszó képmellékleteit). A hajón lévő azon szer
kezetet, mely a vitorláknak kifeszítósére ós keze
lésére szolgál, A.-nak hívják. Ide tartoznak tehát: 
az árbocok, vitorlafák, ágak, vitorlák és a kötélzet, 
a hozzátartozó csigákkal és gurgulákkal együtt. Az 
árbocok elnevezéseit 1. Árboc alatt; a megkülön
böztetés végett minden árbocnak vitorlafái, rúdjai, 
vitorlái és kötelei a megfelelő elő, fő, kereszt stb. 
előnevet kapják. Vitorlásokon az árbocok nem ál
lanak függélyesen a víz felszínére, hanem hátra
felé hajlanak, mely hajlás által a hajónak a vitor
lázásra való képessége, tengerészeti műnyelven 
«vitorla-tulajdonsága», szabályozható, amennyiben 
ez a szélnek össznyomását a vitorlákra befolyá
solja és így a vitorla-súlypontnak helyével össze
függésben van. Az árboctörzsnek ormán alul, a 
kereszt- és hevederí'ákon nyugszik az árbockosár 
(1. o.). Az árboctörzseket előre a tarcs, oldalan
kint pedig a csarnakok tartják. A csarnakokon 
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keresztbe kötött vékony pórázkötelek a matró
zoknak az árbocra való kúszásánál hágcsóként 
szolgálnak. 

A törzsnek első és fömeghosszabbítása a derék
szár, mely alsó végével egy járomszerkezet által 
2 helyütt az árboctörzs ormához van erősítve. A 
derókszárnak szintén van orma, tárcsa és csarnakj a, 
azonfelül patráca, úgyszinténjáromfája. A derék
szárnak meghosszabbítása a sudárszárral történik, 
melyet szintén patrác, tarcs és csamak támogat. 
Hasonlóan az árbochoz, a hajóhomlokból rézsút 
kinyúló ormányárboc szintén három részből áll, 
az ormánytörzsből, az ormányderékszárból és az 
ormánysudárszárból, melyek tarcsok ós csar-
nakok által erősíttetnek meg. Az eddig említett 
kötélzetet, mely tehát az árbocrószek szilárd tá
mogatására szolgál, álló kötélzetnek nevezik, meg
különböztetésül a vitorlák és vitorlafák mozgatá
sára, kezelésére szolgáló mozgó kötélzettől, mely 
utóbbit mindenféle csigákon bujtatják át, mielőtt 
a fedélzetre érne és onnét kezeltetnék. Vannak 
külön kötelek, melyek a vitorlafákat középütt és 
végeiken hordozzák, úgy hogy azok vízszintesen 
állnak. Mások a vitorlafák vízszintes irányban való 
forgatására szolgálnak, miáltal a vitorlákat a 
szélhez lehet igazítani. Ismét mások az egyes vi
torlák alsó végeit lefelé tartják, ha a vitorlát ki
feszítik, v. pedig felhúzzák, ha a vitorla bovonatik ; 
vannak kötelek, melyek a vitorla középső részét 
(ú. n. hasát) tartják, ha a vitorla összegöngyölte-
tik. A derék ós törzsvitorláknak felületét kisebbí
teni is lehet, ha a szélnek ereje ezt ajánlatossá 
teszi. Kisebb hajóknál az ág-Á. sokkal megfele
lőbb, mint az eddig említett vitorlafa-Á., mert 
az ágvitorlákat nemcsak, hogy könnyebben lehet 
kezelni, de a szelet is sokkal élesebben lehet fel
fogni, ami pedig a lavírozásnál, t. i. a szél ellen 
való hajózásnál, nagy előny. Az ág-Á.-nál minden 
árbocnak csak egy fővitorlája van, mely egy ág
hoz van erősítve ós alsó végszarvával a fedél
zethez van kötve. Ezen ágvitorlák hasonlóan a 
tarcs és ormányvitorlákhoz a hajó hosszvonalá
ban feszíttetnek ki és föléjök rendszerint — az ág 
és árboc-szár között — még az ágoromvitorla jön. 

Egy hajó összes vitorláinak felületét számmal 
jelölik, melynek egységét a hajó legnagyobb ke
resztmetszetének (a főbókonynak) a víz alatt levő 
felülete képezi. Ezen szám régi nagy vitorlás ha
jóknál 40—50-szer, kisebbeknél 60-szor volt na
gyobb, mint az egység gyanánt veendő főbókony 
víz alatti részének felülete. Ha egy építendő hajó 
összes vitorláinak felületét meghatározták, úgy az 
A. akként szabályozandó, hogy a vitorla-súlypont 
vagyis azon pont, melyben a szélnek hatását össz
pontosítva véljük, egy bizonyos, a tapasztalatok 
által meghatározott helyre essék és pedig valami
vel a hajó súlypontja előtt a hajó kereszttengelye 
mögé és oly magasan a víz felszínétől, hogy az 
állékonysággal összhangban legyen. Ha a vitorla
súlypont nagyon hátul fekszik, úgy a hajó nagyon 
bekapós, vagyis az oldalról jövő szél igyekezni 
fog a hajó homlokát a szól ellen fordítani, és meg
fordítva, ha a vitorla-súlypont nagyon elől van, úgy 
a hajó kikapós. Jó hajónak kissé bekapósnak kell 
lennie. Ujabb vitorlások Á.-a viszonylag alacso
nyabb, zömökebb, erőteljesebb; minek folytán a 

vitorla-súlypont alacsonyabban fekszik és a hajó 
szólrohamok által nehezebben borítható fel. 

A vitorlafák által hordozott vitorlák a szél nyo
mása alatt kidagadnak, miáltal a szél erejének 
egy része oldalvást hat, tehát hátrányosan. Ezt 
lehetőleg elhárítandó, Vassallo az ő vitorláinak 
2 alsó szögletében lyukakat alkalmaz, melyen az 
oldalvást ható szél kiürül. Különben a kínaiak az 
ö ágvitoiiás dzsunkáikon már ősidők óta a vitor
lákon vízszintes bambuszrudakat alkalmaznak, 
miáltal merevek, simák lesznek ós nem képződik 
ártalmas szélhatás. A minőség, szerint következő 
Á.-ot különböztetnek meg: ág-Á.,sóner-Á., kutter-
Á., csónak Á., brigg7Á., bark-Á., sónerbark-Á., 
fregát-Á. vagy teljes Á. (1. az Árbocozatok c. kép
mellékletet). 

Árboc-szalag (ném. Wimpel, ol. fiarnola, franc. 
flamme, ang. pennant, 1. az Árboc cikkhez csatolt 
Teljes árbocozatú hajó c. képmelléklet középár
bocának sudarán) tulajdonképen vezényleti jel
vény, mely hosszú, keskeny, lobogó szövotből vá
gott csíkokból van, a nemzeti lobogónak színei 
szerint összevarrva és pedig akkópen, hogy az 
egyik vége felé vagy keskenyebb lesz, vagy pedig 
kétfelé van behasítva. Az A.-ot kiválóan csakis 
hadihajók viselik s mindig a főárboc ormán; fel
húzása aat jelenti, hogy a hajó egy hadtenge
résztisztnek parancsnoksága alatt áll. Szokásos, 
hogy hosszú utazások végeztével megfelelőleg 
hosszú Á.-ot húznak fel, úgy hogy ennek hosszából 
a megtett út nagyságára lehet következtetni. 

Árboc-szár (ném. Stenge, ol. alberetto, franc. 
mát supe'rieur, ang. uppermast), nagyobb hajók
nál az árboctörzsnek meghosszabbítására szolgáló 
szárfák, 1. Arbocozat. 

Árboc-szerelés (ném. Mást auftakeln, ol. att-
rezzare un albero, franc, gréer un mai, ang. to 
rig themast) annyit jelent, mint az árbocot, mely 
tudvalevőleg több és különféle részből áll, össze
vagy felállítani, a szárfákat, vitorlafákat felhúzni, 
a kötélzetet céljának megfelelőlen elhelyezni stb. 

Árboctörzs (ném. TIntermast, ol. tronco, franc. 
bas-mat, ang. lower most). Az árbocok alsó része, 
1. Árboc és Arbocozat. 

Árbocvizsgálat (ném. Takelagevisite, ol. visita 
deli'attrezzatura, franc, vérifier le gréement, ang. 
to examine the rig). Az arbocozat és kötélzet meg
vizsgálása céljából vitorlás hadihajókon napon
ként, rendesen naplemente előtt, minden árbocra 
néhány matróz küldetik ki, hogy ott figyelmesen 
megtekintvén a köteleket, vitorlákat, szár és vitor
lafákat, az esetleg szükséges javításokról és hiá
nyokról jelentést tegyenek. 

Arboga, város Westermanland svéd lanben, az 
A. folyó, az A.-i csatorna és vasút mellett, (1899) 
5187 lak., vasiparral és fakereskedéssel. A közép
korban több egyházi gyűlést és országgyűlést tar
tottak itt, így 1435. ós 1561., amikor a rendek el
fogadták a 43 A.-i pontot, melyek alapján XIV. 
Erich korlátozta a hercegek hatalmát. V.ö.: Berg-
ström, A. Krónika (Stockholm 1892—95). 

Arbogast, frank származású pogány, Gratia-
nus és II. Valentinianus nyugat-római császárok 
nagyratőrő hadvezére. Az utóbbin olyannyira 
zsarnokoskodott, hogy H. Valentinianuskétsógbe-
esésből öngyilkossá lett. Mások szerint maga A. 
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ölte meg (392.). Bugenius, az új császár, hasonlóan 
bábja volt. Végre Theodosius kelet-római császár 
394. Itáliába indult s A. hadát legyőzte, mire a 
bujdosó A. saját kardjába dőlt. 

Arbois (ejtsd: artoa), város Jura francia dépar-
tementban, (1906) 3267 lak., bortermeléssel, papír
gyárral, olajprésekkel. A. Pichegru szülővárosa. 

Arbois de J u b a i n v i l l e (ejtsd: arboad'zsübeSvilly), 
Henry Marié d', francia régész és keltológus, szül. 
Nancyban 1827 dec. 5., megh. Parisban 1910 febr. 
25-én. 1848—51. a párisi École des Chartes növen
déke volt, azután az Aube-département levéltá
rosa, majd 1882. a Collége de France-ban a kelta 
nyelv és irodalom tanára. A. számos munkája kö
zül felemlitendők: Histoire des ducs et des comtes 
de Champagne depuis leVI" siéclejusqu'aumilieu 
du XII* (8 kötet, Troyes 1859—69); Les premiers 
habitants de l'Europe (2 köt. 1877—89); Le cycle 
mythologique irlandais et la mythologie grecque 
(1884); Cours de litterature celtique (Paris 1883— 
1902, 12 köt.); Celtes et Germains, ótude gram-
maticale (u. 0.1886); Recherches sur l'origine de 
la propriété foncióre et des noms de lieux habités 
en Prance (1890); Études sur la langue des Prancs 
á l'époque mórovingienne (1900); Bléments de la 
grammaire celtique (1903); Les Celtes depuis les 
temps les plus anciens jusqu'en l'an 100 (1903); 
La famille celtique, ótude de droit comparó (1904). 

Arbolade, körtemusttorta liszt, tej, vaj és cukor 
hozzátételével. 

Arbon, az ugyanily nevű járás székhelye Tur-
gau svájci kantonban, a Boden-tó és vasút mellett, 
(1900) 5667 lak., szalagszövéssel, gépgyártással. 
1792-ig a konstanzi püspök birtoka volt. 

Arbor (lat.), fa, élőfa; 1. Fa. — A. affinitatis, 
az oldalrokonság törzsfája; — A. consanguinita-
tis, a vérrokonság törzsfája; — A. genealógiai, 
törzsfa. 

Arbor-day (ang., ejtsd: arbördé, a. m. faülte
tés napja). Morton Július Sterling (1. 0.) fáradozá
sa útján létrejött, először Nebraskában, jelenleg 
már az egész Egyesült-Államokban elfogadott nép-, 
illetőleg iskolaünnep, mely alkalommal az isko
lásgyermekek fát ültetnek. Nálunk a millennium 
alkalmából honosították meg a faültetés e neme
sítő szokását; azóta Erzsébet királynó-emlékf ákat 
is ültettek, a «madarak és fák napja» pedig hiva
talos iskolai ünnepnappá rendeltetett. 

Arfooresceus (lat.) a. m. faalakú, fa módjára 
növő. 

Arborétum (lat.), élőfáknak egymáshoz ülte
tése, összeállítása abból a célból, hogy azok nö-
vési viszonyai és szépészeti tulajdonságai szemlól-
hetők legyenek. 

Arbor lan igera Plin. (növ.), 1. Gyapot. 
Arbor vitae (lat.), az élet fája, Thuja occiden-

talis; Így nevezik a kisagyvelő középrészének 
(vermis) nyílirányú metszetén látható, a fehér ós 
szürke velő különös eloszlása által okozott, a thuja 
lombjához hasonló rajzolatot. 

Arbresle, L' (ejtsd: larbrei), város Róhne francia 
département Lyon j.-ban, a Turdine és Brevenne 
összefolyásánál, (1906) 3243 lak., selyemiparral, 
kőbányával, 5 tornyú erősség szép romjaival. 

Arbrissel,iío&eríf, francia szerzetesrend-alapító, 
aki 1094. szigorú szabályok szerint a delaroei 

apátságban egyesítette a hozzácsatlakozott szer
zeteseket, felépítette a fontevraulti kolostort, mely 
rendjének nevet adott s II. Orbán pápa rendeletére 
bűnbánatot hirdető prédikációkat tartott egész 
Franciaországban. Szigorított szerzet-szabályai 
alapján női kolostorok is alakultak. A francia for
radalom alatt a rendet eltörölték. L. még Fontev-
raidt. 

Arbroath (ejtsd: arbrótsz, azelőtt Aberbrothock), 
kikötőváros Porfar skót grófságban a K.-i parton, 
(1901) 22,546 lak., vitorlavászon-, bőr- és fehérítő 
gyárakkal. Közelében van a Bell szikla, híres vilá
gító toronnyal. A város előtt egy kis magas
laton vannak az 1178. Oroszlánszívű Richárdtól 
alapított apátság romjai. 

Arbues, Pedro de, spanyol inquizitor, szül. 
Aragóniában 1441 körül, megh. 1485 szept. 17. 
Teológiát tanult és 1476. az Augustinusok rend
jébe lépett. 1484-ben Torquemada főinquizitor 
Aragónia inquizitorává nevezte ki, mely tisztet 
A. fáradhatlan buzgósággal töltötte be, sok zsidót 
és mohammedánust juttatva máglyára. Az áldo
zatok rokonai emiatt 1485 szept. 14-ről 15-re 
virradó éjjel A.-t az oltár előtt halálosan meg
sebesítették. A katolikus egyház mint vértanút 
ünnepelte. VII. Sándor pápa 1661. boldoggá, IX. 
Pius pápa pedig 1867. szentté avatta. Kaulbaoh 
Vilmos képíró mint fanatikust örökítette meg 
egyik nagy képén, V. ö.: Zirngiebl, P. A. (3. kiad. 
München 1872). 

Arbus, város Cagliari szardíniái olasz coiupar-
timentóban, Cagliaritól 54 km.-nyire, (1900) 3679 
lak., korall-halászattal, ezüstércbanyászattal; kö
zelében prehisztorikus épületmaradványokkal. 

Arbuthnot (ejtsd: árbötsznat), John, angol író, 
szül. Arbuthnotban 1675., megh. Londonban 1735 
febr. 27. Egyetemi tanulmányai befejezése után 
1709. Anna királyné udvari orvosa lett. Há
rom évvel később Marlborough és a háborús párt 
ellen History of John Bull címen politikai sza
tírát írt (London 1712), miáltal érintkezésbe jutott 
e kor főszatirikusával, Swifttel. Pope-pal és Swift-
tel együtt adta ki aztán 1714. a Memoirs of Mar
tinas Scriblerus című szatirikus müvet, melyben 
a szobatudósokat csúfolja ki. Tudományos müvei 
közül említésre méltó a Tables of cmcient coins, 
weights and measures (London 1707). V. ö.: G. 
A. Aitkin, Life and Works of A. (London 1892). 

Arbutin, ClaH1607 glikozida; nagyobb meny-
nyiségben az Arbutus Uva Ursi (medveszőllő) nö
vény leveleiben fordul elő és ezekből is készül. 
Színtelen, selyemfényű, keserű ízű, 187°-on olvadó 
kristályok; vízben és szeszben elég könnyen ol
dódik ; éterben oldhatatlan. Kémhatása semleges. 
Oldata ferrikloridtól kék színt ölt. Bmulzintól v. 
híg savakkal való forraláskor víz elemelt vévén 
föl, széthasad cukorra és hidrokinonra: 

C1SH160, + EL.0 = C ^ O , + C ^ O H ) , 
arbutin víz cukor lüdrokiuou. 

Az A.-t gyógyszerül használják a húgyhólyag és 
vesék bizonyos megbetegedéseinél. 

Arbutus L. (növ.), az Ericaceae (Hangafólék) 
család génusza, melynek 20 faja él az E.-i fél
gömb melegebb tájain, 5 a Földközi-tenger vidé
kén, a Kanári szigeteken és K.-en; 14 É.-Amerika 
melegebb tájain. Fa vagy cserjealakú örökzöld 

r 
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növények, bőrnemű, ftirészes levelekkel s több
nyire ágas-bogas, fehér v. halavány rózsaszín virá
gokkal, gömbölyded, húsos, kívülről szemcsés, 
sokmagú gyümölccsel. D.-Európában legismer
tebb fajai az A unedo L. (szamócafa) ós az A. 
andrachne L., a macchiák jellemző, faalakú cser
jéi. Az ágak végén csüngő fürtjeikért, valamint 
skarlátpiros, szamócakülsejű terméseikért nálunk 
hidegházakban kultiválják őket. Olaszországban 
a termésből szeszesitalt főznek, Korzikán pedig bort 
szűrnek belőle. Díszcserjének is tartják, de a sza
badban elfagy, üvegházban kell teleltetni. 

Arc (facies, vultus). A fej (caput) elülső része; 
a lélek tükre: a szem, a szaglás szervei: az orr, a 
beszéd-orgánum: a száj, s oldalain a halló készü
let : a fül hordozója. Köre alatt ugyané szerveket 
ellátó s egymással sokszorosan egybefüggő izom
zata van, számtalan ideggel és érrel ellátva, 
s a mimika legkülönfélébb kifejezésére éppen ezek 
a képletek teszik alkalmassá. A szem felső szélei 
fölött levő tájat vagyis a homlokot a közéletben 
még az archoz számítják, de az anatómiában a fej
hez (koponyához) tartozónak veszik. Az egyes arc
részek egymáshoz való szoros csatlakozása hatá
rozza meg az arc alakulását. Az arc színe megfe
lelő a többi test tájainak, csak oldalsó részei pi
rosabbak. Az arc formája és színe igen fontos, 
nemcsak a szépség, hanem a betegségek megíté
lésében is. így a í'akósárga szín : a rákos beteg
ségre, a krétafehérszín: a tuberkulózisra, a fölötte 
piros arcszín: lázas izgatottságra vallanak. Az 
arcvonásokat az utódok igen sokszor öröklik. Az 
állatokban is felismerhetők, de főleg csak a maga
sabb rendüekben (emlősök) az arc vonásai. 

Az arc a szobrászatnak és festészetnek első
rangú tárgya. Ma a kezeken kívül az emberi test
nek egyetlen része, melyet a mindennapi életben 
födetlenül látunk s tanulmányozhatunk. Pontos
sága abban rejlik, hogy a szellemnek tükrözője. 
Az arc és szem a lélek tükre. Az arc ábrázolása 
az első, kezdetleges kísérleteknél még ügyetlen, 
vázlatos, stilizáltán egyszerűsített, sokáig tipikus, 
halott és kifejezéstelen. Későn jelenik meg benne 
az élet melege s az ábrázolt egyén lelki minemü-
sége. Pedig arányaitól és színétől eltekintve éppen 
ezekben rejlik az arc esztétikai jelentősége. Csak 
hosszú fejlődés után fordul a figyelem a faji és 
egyéni vonások felismerése és visszaadása felé. 
Ezzel kezdődik az arckép vagy képmás (portrait). 
A művészi képmásnak két ellentett faja a görög 
idealisztikus s a római realisztikus arcképmás. A 
görögök általában bizonyos sajátságos nagyságot 
és lendületet öntenek a képbe, az embert olyan
nak tüntetik fel, minőnek «legmélyebb lényege 
szerint kellett volna lennie», a rómaiak többnyire 
a természet pontos megfigyelését mutatják. L. 
Arckép. 

A. (lat. frons), a katonaságnál vm. csapat
nak vagy seregrésznek az ellenség felé eső oldala. 
Erődítéseknél és váraknál az alaprajzot képező 
sokszög egy-egy oldalát is frontnak, azaz arcnak 
nevezik. 

Arc (franc, ejtsd: árk), ív ; A. boutant, gyám
oszlop ; A. de triomphe, diadalív. 

Arc (ejtsd: árk), 1. az Isére 150 km. hosszú bal
oldali mellékfolyója a francia Savoyában, a Graji 

Alpokban, a La Levannán ered, Chamousset mel
lett torkol. A völgy, melyen átfolyik, zord és ko
pár. Völgyében út és most vasút visz a mont-cenisi 
alagúton át Olaszországba. Mellékvizei: az Arvan 
és Glandon. — 2. A., parti folyócska Bouches du 
Rhone francia dép.-ban. Aix közelében folyik el 
és a berrei mocsárba (étang) torkollik. Partjánál 
verte le 102. Kr. e. Marius a cimbereket. 

Arc, Jeanne d', az orléansi szűz, 1. Jeanne d'Arc. 
Arca (lat.), a rómaiaknál különböző tárgyak 

megőrzésére szánt szekrény vagy láda, különö
sen az a nagy láda vagy egészen ércből v. vas-
pántos fából, mely az átriumban állt s úgy volt 
megerősítve, hogy nem mozdíthatták el. A gazda
gabbaknál külön felügyelője volt, az arcarius. 

A r c a L. (áuat), a szifónélküli kagylók (Asipho-
niata) rendjébe tartozó kagylónem; fajai mind 
tengeriek s ezek közül legközönségesebb az A. 
Noae L., mely Velencében és Triesztben mussolo 
néven kerül a piacra, de bizonyos időtájban mér
ges is lehet. 

Arcachon (ejtsd: arkason), város Gironde francia 
départoment Bordeaux arrondissementjában, az 
Atlanti-óceán A.-i öble és vasút mellett, nagy osz
triga-és egyéb halászattal; látogatott tengeri fürdő
vel, számos szép villával, elegáns kaszinóval, igen 
enyhe éghajlattal, d906} 9379 lak. V. ö.: De Beau-
mont, A. (Genf 1873); Laksque, A. (Paris 1896). 

A r c a d e (franc), 1. Árkád. 
Arcadelt, Jákob, németalföldi zeneszerző, szül. 

Németalföldön 1514 táján, megh. Parisban 1557. 
1539-ben Rómában a vatikáni fiúónekesek okta
tója, majd maga is pápai énekes, 1555 óta Guise 
Károly hg. lotharingiai érsek karnagya volt Pa
risban. Miséi, madrigáljai stb. elterjedtek. 

Arcadia, 1. Árkádia. 
Arcadia (ejtsd: erkédie), város New-York ame

rikai államban, az Erie-csatorna és több vasút mel
lett, (i9oo) 6785 lak., akik közt sok az iparos. 

Arcadius, Nagy Theodosius római császárnak 
fia, szül. Spanyolországban 337., megh. 408 máj. 
1. Apja 395. két részre osztotta birodalmát, a 
gyönge tehetségű A. kapta a keletrómai, testvére 
Honorius pedig a nyugat-római birodalmat. Kez
detben Ruflnus, utóbb Eutropius herélt uralkodott 
A. helyett. Ezt a gót Gainas buktatta meg, ki 
azonban maga is megöletett. Rá Eudoxia, A. fele
sége vette kezébe a kormány gyeplőjét. Kiskorú 
fia, II. Theodosius lett utódja. 

Arcagnolo, firenzei képíró, 1. Orcagna. 
Arcán i d i s c i p l i n a , 1. Disciplina arcani. 
Arcanit (ásv.), 1. Glaserit. 
A r c a n u m (lat), tulajdonképen rejtély, titok, de 

átvitt értelemben titkos gyógyszereket és szépítő
szereket is jelentett, miket a császárok idején Ró
mában árultak. Az alchémisták is igy nevezték el 
titkos gyógyszereiket és a keresett bölcsek kövét 
vagy az élet elixiriumát; A. duplicatum-nak ne
veztek a kénsavas káliumot, melyet különben 
specificum purgans Paracelsi vagy sal polychres-
tum Glaseri-nek is neveztek. 

Arcanus, Jupiternek, mint az oraculnmok is
tenének mellékneve. 

Arcas, 1. Arkas. 
A r c a t u r e (franc), 1. Arkatura. 
Arcbénulás, 1. Arcidegbénulás. 
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Arccsontok, 1. Koponya. 
Arceau (ejtsd.- arszó), ívgörbülés; a lóhere-leve

lek alakja szerint hajló vonalak skulpturák díszí
tésére. 

Arcél. (Profil.) Úgy az építészetben, mint fes
tészetben használt kifejezés, mely alatt valamely 
tárgy harántátmetszetét, v. ennek határvonalait 
érijük, ellentótben a szemben (en faee) való meg
tekintés után nyert kép benyomásával. A fejre 
vonatkoztatva a közönséges életben a fej oldal
felét értjük alatta. Építészeti, hadtudományi, erö-
műtani müveknél A. alatt az egyes müveknek 
oldalképét szokás érteni; földméréseknél, víz- és 
gátépítéselalél az oldalképen kívül A. alatt a füg
gélyes átmetszeti rajzot értik. A XIX. sz.-ban az 
A.-rajzokat fekete festékkel töltötték be v. olló
val fekete papirosból vágták ki az A.-t. Ezt az 
egyideig nagyon divatos technikát silhouette-nyi-
rásnak nevezték. Nálunk főkép Mayer prelátus 
művelte. 

Arcelin (ejtsd•• ntsziea), Adrién, francia régész és 
paleográfus, szül. Fuissében 1838 nov. 30. Különö
sen a történelemelőtti régészettel foglalkozik. Szá
mos régészeti értekezése közül fölemlítendők: In 
dicateur héraldique et gónéalogique du Maconnais 
(Macon 1865); L'age de pierre et la classification 
próhistorique (1873); Études d'archéologie pré-
historique (Paris 1875); Les sépultures do l'áge 
du renne de Solutró (Louvain 1878); La Classifi
cation archéologique appliqué á l'époque quater-
naiie (Brüsszel 1880); L'homme pliooéne en Cali-
fornie (u. o. 1880). 

Arcella Ehrbg. (állat), a gyökérlábú véglények 
(Rhizopoda) osztályába, az egykamrás Foramini-
ferák rendjébe tartozó véglény-nem. Hazánkban 
2 faja él, az A. vulgáris Ehrbg. és az A. mitrata 
Leidy. 

Arcéra, a rómaiak legrégibb, fedett kocsijá
nak neve. 

Arcesilaus, 1. ArJcesilaos. 
Arcestes , 1. Ammonitok. 
Arcet-íém (D'Arcét) vagy Newton-fémnek ne

vezik azt a 94'5° C.-nál olvadó ötvényt, mely 8 
rósz bizmutból, 5 rósz ólomból és 3 rész ónból áll. 

Arcetri (ejtsd: arcsetri), falu Firenze mellett; 
környékén van a Giorello-ház, ahol Galileit az in-
quizieió fogva tartotta. 

Arceutlíobiuiu M. Bieb. (nBv.j, (Razou-
mowskia Hoi'fm..) a Lorantbaceae-család génusza, 
melynek mintegy 10 faja az E.-i mérsékelt övben 
él. Apró, fenyőfélóken élősködő, dúsan elágazó 
cserjék, pikkelyszem! levelekkel. A. oxycedri (DC.) 
M. Bieb. a Juniperus oxycedrus-on J. drupacea-VL 
és a J. sabina-n a Földközi-tenger vidékén 
Perzsiáig. 

Arciekvés, a magzatnak a szülés pillanatában 
való oly elhelyeződése a medencében, hogy a meg
születő fej legelőször mutatkozó része az arc. 

Arcfesték, 1. Kendőző szerek. 
Arcgörcs (arcrángatódzás, tic convulsif), az 

arcban mutatkozó apró villámszerű rángások. 
Néha a fél arcra, néha csak egyes izmokra terjed 
ki, ilyen a szemhéjgörcs (blefarospasmus). Ideg-
bántalom, fülbetegség okozhatja. 

Arch (ejtsd.- kres), Joseph, a mezei munkások 
mozgalmainak vezére Angolországban. Szül. Bar-

fordban (Warwickshire 1826 nov. 10. Megalapí
totta 1872. a National Agricultural Labourers 
Union-t s kivívta a mezei munkások politikai 
emancipációját 1885. Ugyanebben az évben Nor-
folk-ban képviselővé választották, úgyszintén 
189:* és 1895. Törekvéseit és eredményeit önélet
rajzában írta meg: Joseph A. the story ofhis 
life, told by himself (London 1898). 

A r e h a e o l o g i a , 1. Archeológia. 
Archaeologiai Értesítő, jelenleg a M. T. Aka

démia archeológiai bizottságának és az országos 
régészeti s embertani társulatnak közlönye. Meg
jelenik évenkintötször, gazdagon illusztrált 8—6 
ívnyi füzetekben. Megalapítója Rómer Flóris, aki
nek indítványára 1868. az akadémia archeoló
giai bizottsága elhatározta, hogy az Arch. Köz
lemények mellett bár kisebb terjedelmű, de sű
rűbben megjelenő folyóiratot indít, mely hivatva 
legyen, hogy a régészeti ismereteket minél széle
sebb körökben terjessze. Az első években úgy
szólván maga a szerkesztő volt egyúttal a folyó
irat írója; évről-évre nemcsak olvasóinak, hanem 
munkatársainak a száma is gyarapodott. A hazai 
régészet nélkülözhetetlen adattára. 1873. a szer
kesztést átvette Henszlmann Imre s az első 
évben maga, niajd Geduly Ferenc, végre Nyári 
Albert társaságában bocsátotta közre. Midőn 1881-
ben az Értesítő egyúttal a régészeti ós embertani 
társulat közlönye lett, Pulszky Károly vállalko
zott a szerkesztésre. A következő évben az A. 
nagyobbított s díszesebb formában jelent meg 
Új folyam címen. 1885 óta Hanipel József 
szerkeszti. A régi folyamból 14. az újból eddig 
(1910) 30 kötet jelent meg. 

Archaeologiai Közlemények,folyóirat, melyet 
a hazai ó-, közép- és újkori műemlékek ismer
tetésének előmozdítására a Magy. Tudományos 
Akadémia archeológiai bizottsága ad ki, idő
höz nem szabott füzetei különböző terjedelem
ben jelennek meg, néha egyesével, néha 2—3 
tesz ki egy kötetet. Az I. kötet (12 kőrajzi 
táblával) 8 rétben 1859. jelent meg Pesten, Toldy 
Ferenc szerkesztette, a II. kötetet Ipolyi Arnold 
szerkesztette. A III. kötettel (Pest 1862) új fo
lyam kezdődött, mely 4 rét formában jelent 
meg; a IV. kötetben (1864) Rómer Flóris vette 
át a szerkesztést. Az A. utolsó kötete, a XXII. 
(Új folyam XIX) 1899. jelent meg az akadémia 
archeol. bizottsága kiadványaként. 

Archaeopteryx m a c r u r a Owen (lithogra-
phica Cuv.), ásatag állat, mely mint igazi átme
neti alak (közbeeső tipus) szerepel a hüllők ós ma
darak között. A felső-júrakorú solenhofeni (Bajor
ország) palákban fordul elő. Az 1861. talált hiá
nyos (fejnólküli) példány (700 font sterling árán) 
a londoni British museumba került, az 1877. ta
lált példány pedig (20,000 márka árán) a berlini 
múzeumba. A berlini példány teljes. A csontvá
zat illetőleg az állat madár, míg a hosszú farok 
gyíkra vall, ami arra utal, hogy a madarak vm. 
kihalt gyíkféléből származtak. Felső és alsó áll
kapcsában apró kúpos fogak vannak. A tollak 
madártollak. Rövid kerekített szárnyai a mostani 
madarakétól egészen elütök; tudott repülni, de 
nagyon rossz repülő lehetett, hosszú, 20 csigolyá
ból álló farka inkább akadályozta, mint segítette a 
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repülésben. A hátsó és mellső végtagoknak kar
mos ujjaival valószínűleg jól tudott kapaszkodni 
a fák ágain, sőt valószínűleg a fatörzsén is jól 
mozgott, mint a harkályfélék. Nagyságra a ga
lamb és tyúk között állott. Csontjai valószínűleg 
nem voltak léggel teltek, mint a repülő mada
rakéi. A gazdag tollazat rendes tollból és pehely-
tollakból állott, még a lábszúrcsontok is tollasak, 
a farknak minden egyes csigolyáján egy pár kor
mányfőn volt, mig maga a törzs pehellyel volt 
födve. Gyikfarkú madárnak is nevezik. (L. Jura-
szisztéma mellékletet.) 

A r c h a e s p o n s a l i t i a e , 1. Jegyajándék. 
Archaikus (a. m. régies, kezdetleges) jelzővel 

szokták illetni a görög művészetnek azt a kor
szakát, midőn a szerves élet és a mozgás meg
győző kifejezésére a művészek még nem voltak 
képesek. A görög művészetben az A. időszak a 
Kr. e. VII. sz.-tól körülbelül 480-ig tart. „ 

Archaikus formáció, archaikum, 1. Őskor a 
geológiában. 

Archaios (gör.), 1. Archeus. 
Arohaisztikus (a. m. régieskedö) jelzőt szok

ták alkalmazni azokra a szoborművekre, melyek
ben a művész a saját kora kifejezésmódjának és 
ízlésének belevegyitésóvel másolt vm. archaikus 
művet Bz a régieskedö irány Görögország szob-
rászatában már a Kr. e. V. sz. második felében 
föltámadt. Ebben az időben legnagyobb képvise
lője valószínűleg Kallimachos volt. 

Archaizmus (gör.), ódonszerüség. A művészet
ben szándékos utánzása a művészet régibb vagy 
éppen kezdetlegesebb kifejező módjainak az illúzió 
kedvéért. A. a költészetben az ábrázolt régi kor 
szemléleteinek megfelelő, esetleg az illető kor 
nyelvhomiletát alkalmazó előadás. Legstilsze-
rübben él vele költőink közt Arany. Művészileg 
archaisztikus pl. a Buda Halálának egész előadás
módja. 

Archangel (Archangelszk).í.k. orosz kormány
zóság, az orosz birodaiom legészakibb részében a 
Jeges és Pehér-tengerek, a szibériai Tobolszk, Vo-
logdaés Olonec kormányzóságok és Finnország 
között. Területe, ideszámítva a hozzá tartozó No-
vaja-Zemlja szigetet, 845,276 km2, Európa területé
nek 7-5 százaléka. Partjait a Fehér-tenger a maga 
öbleivel (Kantalahti, Onega-,Dvina-öböl), a Mezen, 
a Cseszkaja-öböl, a Pecsora-torkolat és a Khai-
pudira teszik szakadozottá. Kola-félsziget szagga
tott felszínű; Kaninon néhol 1000 m.-re emelkednek 
a hegyek. Középső, nagyobb része sík, csak a 400 
m. magasra emelkedő Timan-hegyhát szeli át. 
K.-en a Pai-khoi ágai nyúlnak beléje. A sok folyó 
közül, melyek mind D.-ről É.-ra folynak, felemlít
hetek: a Kern, Dvina, Pecsora, Mezen és az 
Onega. Tava valami 1100 van, melyek között az 
Imandra és a Pavoszero a legjelentékenyebbek. 
A kormányzóság legészakibb része szomorú, la
katlan, európai kultúrára alkalmatlan tundra, fa 
és bozót nélkül, csak mohával benőve, s csaknem 
folyton befagyott mocsarakkal borítva. Az évi 
középhőmérséklet —09° C. (januárban —13-6°, 
júliusban -(-16"4). A gyér lakosság rénszarvas-te
nyésztésen kívül halászatból és prémes álla
tok vadászásából, a tundrákon fészkelő madarak
ból él. A vadak közül különösen említendők a 

sarki és a kék róka, valamint a sok ezer far
kas. Ritkább az erdei és a jegesmedve; még rit
kább s csekély számban található a hermelin, 
mókus, borz, vidra és nyúl. Valamivel kedvezőb
bek a talaj- és éghajlati viszonyok a déli rész
ben, hol az erdők öve kezdődik; sőt (a 62°—64°-ig) 
a lakosok földmívelóssel is foglalkoznak, mely 
azonban a szükségleteket korántsem fedezi. Apró
szemű őszi rozsot, tavaszi búzát, zabot, árpát, 
lent, borsót, burgonyát (a 65°-ig) és komlót ter
mesztenek. E területnek csaknem egyharmadát 
erdőségek borítják. Ezek szolgáltatják az A.-ban 
csaknem egyedül álló iparnak, a faiparnak a nyers 
anyagot. A lakosok száma (1907) 401,700. Mintegy 
0-5 ember esik egy kms-re. A lakosok oroszokon 
kívül lappok, nyugaton a Fehér-tenger mellett 
keresztény nomádok, vadászattal és halászattal 
foglalkoznak; szamojédok a Mezentői fogva a 
szibériai határhegységig, tov. a Vajgacs és Kol-
gujev szigeteken stb.; zűrjének, az előbbiektől 
délre a Pecsora mellett, és osztyákok. Akadunk 
még finnekre, kik leginkább földmiveléssel és ál
lattenyésztéssel foglalkoznak.Kilenc kerületre osz
lik fel: 1. A., 2. Kern, 3. Kóla, 4. Mezen, 5. 
Pinega, 6. Kholmogori, 7. Novaja Zemlja, 8. 
Pecsora és 9. Senkurszk. 

2. A., az ugyanily nevű kerület, püspökség 
székhelye, vasúti végpont a Dvina jobbpartján, 
nagyobbára faházakból, (1900) 21,096 lak., hajó-, 
szappan-, sör-, kötél-, vitorla vászongyártással; 
Szt. Mihálynak egy régi kolostorával, egy 1668— 
1684. épült nagy árúcsarnokkal, élénk kereskedés
sel, amelyben a kivitel (főképen deszka, zab, rozs 
lenmag és kender) jóval felülmúlja a behozatalt 
(főképen iparcikkeket és szenet). 1907. kikötőjé
ben 369 hajó fordult meg 342,682 t. tartalommal. 
A normannok már a X. sz.-ban telepedtek le A. 
közelében; gyarmataik azonban csak akkor nyer
tek fontosságot, midőn az angolok 1553. az ÉK.-i 
átjárat keresése közben a Dvina torkolatához 
jutottak; ezután élénk kereskedelmi forgalom 
keletkezett az oroszok és angolok között s az A. 
körül épült kikötőből látták el az angolok a nagy 
orosz birodalmat terményeikkel és gyártmánya
ikkal. 

A r c h a n g e l i c a Hff'm. (növ.), 1. Angelica. 
Archangelszk, 1. Archangel. 
A r c h a n g e l u s (lat.) a. m. főangyal, 1. Angyal. 
Archáromszög, 1. Koponya. 
Arcb.ebu.los, alexandriai görög költő, Thera 

szigetéről, a metrikai műszók megteremtője. Róla 
van elnevezve az Archébuleum metrum : 

A r c h e g o n i u m (növ.), a száras virágtalanok 
(mohok, harasztfélék vagyis edényes virágtalanok) 
megegyező női ivarszerve. L. Mohok és Edényes 
virágtalanok. 

A r c h e g o s a n r n s H. v. Meí/er, a kétéltűek osz
tályának egyik kihalt az ú. n. stegocofalák rend
jébe tartozó ásatag állat, alakja a most élő kroko-
dilusokéhoz hasonló; maradványai már a kőszén
időszakbeli (karbon) rétegekben, de kivált a német
országi diaszban fordulnak elő. (A. Decheni Goldf.) 

Archei kor. Földünk fejlődéstörténetének leg
régibb kora. Ezen ősi kor lerakódásait 30,000 m. 
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vastagnak becsülték, amiből hosszú tartama meg
ítélhető. Kőzetei kristályos palák, amelyek az 
alsó részben gneiszok, amflbolitok és kristályos 
mészkövek, a felső részben pedig túlnyomólag 
csillámpalák, kvarcit-, klorit-, talkpalák és flllitek. 
Minthogy szerves maradványok nem lelhetők 
bennük, azoos-n&k is nevezték e rétegsorozatot. 
L. Szerves élet fejlődése. 

Archelaos. 1. Temenos fia, Herakles unokája, 
ki a monda szerint testvéreitől elűzve, Makedo-
niába Kisseus királyhoz menekült. Ez trónját és 
leányát Ígérte neki, ha háborújában segíti, de Ígé
rete beváltása helyett életére tört. A. a királyt 
a neki szánt verembe taszította és elmenekült, 
Apollón utasítására azután Aigai városát alapí
totta. — 2. A., II. Perdikkas törvénytelen fia, ki 
rokonait meggyilkoltatta és így lett Makedonia 
királya Kr. e. 413. Az elpártolt Pydna városát 
az athéniek segítségével, akiknek a peloponnesosi 
háborúban pártjukra állott, legyőzte (410) éskény -
uri hatalmát országa javára fordította. Ország
utakat épített, több várost alapított, a hadsereget 
szervezte és hajóhadat teremtett. Mint nagy mű-
barát udvarába hívta a görög költőket, így Euri-
pidest és Choirilost, szintúgy művészeket, igy 
Zeuxist, aki palotáját festményekkel díszítette. 
Megh. 399. — 3. A., a pontusi nagy Mithridates 
görög eredetű hadvezére, Kr. e. 88. megverte III. 
Nikomedest, Bitinia királyát, mire 120,000-nyi 
sereggel átkelt Görögországba s itt az athénieket, 
spártaiakat, achajokat és boiotiaikat a rómaiak
tól való elpártolásra birta. A. a Pireuszban fog
lalt állást és sokáig védte Sullával szemben, kit 
Róma Mithridates ellen küldött. Midőn Sulla Athént 
elfoglalta, A. Boiotiába vonult, de megerősített 
csapatai ellenére Sulla előbb Chaironeiánál (86), 
majd Orchomenosnál (85) megverte, seregének kis 
töredékével egy ütt A. maga is bajjal menthette meg 
életét. Mithridates megbízásából Sullával a boio-
tiai Delionnál fegyverszünetet kötött ós 84. a kis
ázsiai Dardanosban a béke közvetítője volt. E 
miatt gyanúba esve Mithridatesnél, 81. a rómaiak
hoz menekült. — 4. A., az előbbinek fia, kit Pom-
peius 63. Kr. e. a pontusi Komanában Enyo v. 
Bellona papjává tett meg, mely állást királyi tisz
telet övezett. 56. nőül vette Ptolemaios Auletos 
leányát, Berenikét, ki atyja elűzetése óta maga 
uralkodott Egyiptomban. De a száműzött király 
érdekében Aulus Gabinius római prokonzul Egyip
tomba jött seregével és A.-t egy csatában megölte. 
— 5. A., az előbbinek unokája, kit M. Antonius 
34. anyjának, Glaphyrának szépsége miatt Kap-
padokia királyává tett meg. Később Augustus 
nemcsak megerősítette uralmában, hanem Kis-
arméniát és Kilikia egy részét is neki juttatta. 
A. házassága révén Pontus birtokába is jutott. 
Öreg korában magára vonta Tiberius császár ha
ragját, ki őt Rómába idézte és újításai miatt a 
szenátus előtt bevádolta. A. Kr. u. 17. a tárgya
lások alatt meghalt, Kappadokia pedig római 
provincia lett. — 6. A., a nagy Heródes fia, Kr. 
e. 4. örökölte tőle Judaea uralmát. A farizeusok 
lázadása miatt segítséget kért Augustustól, ki 
Judaea egy részét neki, a másikat testvéreinek 
adta. 9 évi uralma után a zsidók panaszára 
Augustus Rómába idézte és zsarnoksága miatt 

trónjától megfosztva, a galliai Viennába küldte 
száműzetésbe, országa pedig Szíriához csatol
tatott. 

7. A. görög bölcsész, Anaxagoras legkiválóbb 
tanítványa, ki a Kr. e. V. sz. második felében 
született. Mestere után ö volt a lampsakosi iskola 
feje. Később Athénbe tette át az iskolát s ott állító
lag Sokratest is tanította. Mint az ión bölcsészet ta
nítóját fizikusnak nevezték, habár, úgy látszik, er
kölcstant is tanított, mert neki tulajdonítják azt a 
tételt,hogy a jó és rossz nem a természettől van,ha-
nem csak a szokástól s megállapodástól. Az ősanya-
gok káoszát levegőnek nevezte, melybe a szellem 
is bele van keverve. 

Archemoros, tulajdonképen Opheltes, nemeai 
Lykurgos fia, kit egy kígyó megölt, mialatt gon
datlan dajkája, Hypsipyle, a Theba ellen vonuló he
teket egy forráshoz kalauzolta. Halála kedvelt 
tárgya volt a képzőművészetnek. Emlékére alapí
tották a nemeai játékokat. A. nevét azért kapta, 
mert halála balsejtelemmel töltötte el a hét hőst, 
hogy seregük el fog pusztulni, amint az meg is 
történt. 

Axchena (ejtsd: arcséna), igen látogatott fürdő 
Murcia spanyol tartományban, a Segura jobb
partján, vasút közelében, gyönyörű völgyben, (1900) 
4590 lak., 52° C. hőmérsékletű kénes forrásokkal, 
amelyeketfőképen bőrbetegségek ellen használnak. 

Archenholz, Jóhann Wilhelm, szül. Langfuhr-
ban 1743 szept. 3., megh. 1812 febr. 28. Résztvett 
a 7 éves háborúban, de 1763. kilépett a hadsereg
ből s Angliában, 1792-től pedig Hamburgban élt. 
1792. Minerva cím alatt történelmi és politikai 
folyóiratot alapított meg (1792—1808). Munkái: 
England und Italien; Miscellen zur Geschichte des 
Tages (2 köt., 1785). Rendkívüli feltűnést oko
zott a Geschichte des siebenjáhrigen Krieges in 
Deutschland (2 köt., Berlin 1793, 13. kiad. 1892), 
mely még ma is a jobb történelmi művek közé tar
tozik ; Geschichte Gustav Wasa's (Tübingen 1801) 
stb. Magyar fordításban megjelent: A Mlüncsztie-
rekhistóriája, készítette A. J. W. hajdani burkus 
kapitány, fordította Borosy Mihály vaiszlói 
ref. prédikátor. Nyugatindia mappájával (Pesten 
1811). 

Arehentero i i (gör.), az ősból, a gastrula ürege, 
melyet entoderma bélel ki, 1. Pete. 

Archeológia (gör.) a. m. régészet. Jelenti az 
ókorból fennmaradt emlékekkel foglalkozó tudo
mányt, ellentétben a filológiával és történet
tudománnyal, mely a ránk jutott szövegeket, az 
irodalmi hagyományt vizsgálja. Az A. gyűjti, föl
kutatja, rendszerezi, magyarázza és értékeli az 
ókori kultúrának építészeti, szobrászati, festé
szeti és iparművészeti maradványait, hogy ezek 
alapján az ókori művészetnek történetét meg
állapítsa. Ilyformán az általános művészettörté
netnek teszi részét; ettől azonban annyiban kü
lönbözik, hogy az emlékeket nemcsak művészeti 
szempontból vizsgálja, hanem tekintettel van 
arra az összefüggésre, melyben az ókori műve
lődéssel állanak, és levonja belőlük azokat a 
tanulságokat, melyeket ezen emlékek az ókori 
népek nyilvános ós magán, valamint vallási éle
tére vonatkozólag szolgáltatnak. Hogy e fölada
tát megoldhassa, az emlékek magyarázatánál 
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segítségül veszi az irott forrásokat is, még pedig 
egyrészt az antik irodalomnak a művészekről és 
műalkotásokról szóló helyeit, másrészt a fölira
tokat, melyek az emlékeken olvashatók (szobrok, 
érmek föliratai stb.), avagy emlékekre, ill. alko
tóikra vonatkoznak. Az A. köre kiterjed az ókor 
összesnépeinekmonumentálisemlékeire; ezeknek 
roppant nagy száma és sokfélesége szükségessé 
tette a terjedelmes anyagnak népek ós országok 
szerint való elkülönítését. A görög, etruszk és 
római népnek emlekanyagával foglalkozik a 
klasszikus A., a Nilus-menti föld emlékeivel az 
egyiptomi A. (egyiptológia), az elöázsiaiakkal a 
keleti A. íassziriológia). A héber A. a zsidó nép 
emlékeit vizsgálja; a biblia körébe és korába 
vágó emlékek a bibliai A.nak teszik tárgyát. 
A történelemelőtti kor kultúrájának képét a pre-
hisztórikus A. állapítja meg; az A.-nak egyik 
legflata'abh ága, az amerikai A., az újvilági ős
népek emlékeit kutatja át. A keresztény ókor 
egyházi emlékeivel foglalkozik a keresztény A., 
mely a római katakombák fölkutatásából nyert 
hatalmas lendületet. Sőt középkori emiékek vizs
gálata is tartozik az k. körébe, nevezetesen azon 
népek emlókbeli hagyományának kutatása, me
lyek a népvándorlás századaiban szerepeltek ; a 
középkori A. a IV—X. sz. emlékeivel, hazánk
ban különösen a honfoglalás korának emlékeivel 
foglalkozik. Az A. ezen különféle ágai között az 
első helyet foglalja el a klasszikus A., neki 
köszönjük az A.-i kutatás módszerének, irányá
nak és céljának megállapítását és kifejlesztését. 
A klasszikus A.-nak megalapítója Winckelmann, 
Geschichte der Kunst des Altertums c. müvével, 
mely 1764. jelent meg Drezdában; nagyjából ma 
is érvényes rendszeresítését adta K. O. Miiller 
Handbuch der Archaologie der Kunst (Breslau 
1830; 3. kiadása Welckertől Berlin 1848) c. 
munkája. Az irodalmi adatokból kiindulva írta 
meg II. Brunn a görög művészekről szele alap 
vető munkáját G< schichte der griech. Künstler 
(Braimschweig 1853), melynek második kiadása 
(München 1889) az anyagnak gyors gyarapodá
sáról tesz tanúságot, amennyiben e néhány év
tized alatt pl. a tárgyalt szobrászföliratok száma 
200-ról 600-ra emelkedett. Az irodalmi adatoknál 
még sokszorosan nagyobh arányban gyarapodott 
a műemlékek száma : a múlt sz. második felében 
kezdődő nagy ásatások (1. o.) az antik művészet 
emlékhelyeinek rendszeres fölkutatásával óriási 
mértékben növelték az emlékanyagot, úgy hogy 
ma az A. az emlékeknek csoportonkénti földol
gozásával van elfoglalva. Ez a csoportonként 
való feldolgozás három szempont szerint törté
nik : 1. az egyes múzeumok és gyűjtemények 
anyagának katalógusban való leírása és elem
zése, mint aminőt pl. a római múzeumokról 
W. Helbig (Ptlbrer duroh die öffentl. Sammlun-
g. n in Rom, 2 köt., Leipzig 1899) és W. Amelung 
(Die Skulpturea des Vatikanischen Museums, 
2 köt., Berl. 1903—8) adnak, vagy aminő a 
Catalogue generál des antiquités egyptiennes du 
Musée de Caire (eddig 50 kötet); ilyen mintaszerű 
catalogue raisonné pl. a Pottier-é a Louvreváza-
gyüjteményóről (Cat. des vases anliques, Paris, 
1896 óta 3 kötet). — 2. Az antik művészet egyes 

csoportjainak rendszeres gyűjtése ós feldolgo
zása ; e téren a főbb munkák: G. Róbert, Die 
antiken Saikophagreliefs (Berlin 1890 -97) ; 
A. Conze, Die attisehen Grabreliefs (u. o. 1890 -
1906); Kékulé-Rohden-Winter, Die antiken 
Terrakotten (u. 0.18*0—1903); Brvnn-Bruck-
mann-Arndt, Denkmáler der griech. u. röm. 
Skulptur (München, 1»88 óta, eddig 124 füzet); 
Brunu-Arndt, Die griech. u. röm. Portrats (u. o. 
1891 óta); Herrmann, Denkmáler der Maierei 
des Altertums (u. o. 1906 óta); Furtwangler-
Reichliold-Hauser, Die Griechische Vasenmalerei 
(u. o. 1900 óta); Furtwangler, Die antiken Geni-
men (3. köt., Leipz. 1900). — 3.Végül pedig az ása
tások eredményeinek monumentális publikációk
ban való közzétólele, mint aminők az Olympiá-
ról, Delphiről, Pergamonról stb. kiadott nagy 
munkák. Ezekhez járulnak a nagyszámú A.-i 
szakközlönyökben közzétett részlettanulmányok. 
A nevezetesebb A.-i folyóiratok a Journal of 
Hellonic studies, American Journal of Archaeo-
logy, a Revue archéologique, a Bolletino della 
Commissione archeologica, Notizie degli seavi, 
Monumenti antichi, Journal international d'arché-
ologie numismatique, a Bonner Jahrbücher és az 
A.-i intézetek (1. o.) folyóiratai, nálunk az Archae-
ologiai Értesítő (1. o.). — A keleti és klasszikus A. 
egész anyagának nagyszabású földolgozása G. 
Perrot és Ch. Ghipiez munkája: Histoire de Vart 
dans l'antiquité, melynek I. kötete (Esíypte) 1882. 
jelent meg, II—V. kötetei az előázsiai népek művé
szetét tárgyalják, a VI. kötet Görögország mű
vészetére tér át, melyet az utolsó (1904. megjelent 
VIII.) kötet az archaikus kor végéig tárgyal. A 
keleti és klasszikus művészet áttekintését nyújtó 
kézikönyvek: Springer, Handbuch der Kunst-
geschichte I. Das Altertum von A. Michaelis, (9. 
kiad. Leipzig 1911); Beöthy, A művészetek törté
nete, I. kötet (Bpest 190K). Továbbá: Gollignon, 
L'archéologie grecque (2. kiad. Paris 1907;; 
Maspero, L'archéologie égyptienne (u. o. 1887); 
Martha, L'archéologie ótrusque et romaine (u. o. 
1884); Babelon, L'archéologie orientale (n. o. 
1889); Murray, Handbook of Greek Archeology 
(London 1892); Fowler-Wheeler-Stevens, Hand
book of Greek A. (New-Yoik 1909). A héber és 
bibliai A.-ra vonatkozik : Benzinger, Hebraische 
Archaologie (2. kiad. 1907. Tübingen); Keil, 
Lehrbueh d. bibi. A. (2. kiad. Frankfurt 1875). 
A keresztény A.-ra: Pé~até, L'archéologie chré-
tienne (Paris 189 i); W. Lowrie, Christian art 
and archaeology (London 1910); F. X. Kraus\ 
Realencyklopádie d. christl. Altertümer (Freiburg 
1880—86); Reusens, Éléments d'urchéologie 
chrétienne (Louvain 1884—86). Folyóiratai: Bol
letino diarcheologiacristiana,Zeitschriftf. christl. 
Kunst. A prehisztorikus és középkori A-ról szól
nak : Hoernes, Urgeschichte d. Menschen (Wien 
1892); u. a., TJrgesch. d. bild. Kunst in Európa 
(u. o. 1898); Montelius, La civilisation primitive 
en Italie (Stockholm 1895); u. a., Die áltesten 
Kulturperioden iui Orient u. in Európa (1903); 
Hampel, A régibb középkor emlékei Magyarhon
ban (Bpest 1894—97); u. a., bővült német kiadás
ban : Altertümer des frühen Mittelalt' TS in Ungarn, 
3 köt. (Braunschweig 1905); Pulszky, Magyar-
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ország archaeologiája (Bpest 1897); Czobor, Ma
gyarország történeti emlékei az ezredéves orsz. 
kiállításon (10 füz., Bpest 1898—99). 

Archeológiai intézetek, oly tudományos inté
zetek, melyek az archeológiai kutatás szervezésé
vel, ásatások (1. o.) rendezésével és azok eredmé
nyeinek közzétételével, föliratok gyűjtésével, vala
mint általában az ókori művészetekre és műve
lődésre vonatkozó tanulmányok ápolásával fog
lalkoznak. A legrégibb ilynemű intézet a poro
szoktól 1829. Rómában alapított Instituto di cor-
rispondenza archeologica, melynek kiadványai a 
Monumenti inediti, Annali és a havonként meg
jelenő Bollotino voltak. Ezt az intézetet 1874. 
német birodalmi intézetté szervezték át (Kaiser-
Ikh deutsches Archaeologisches Institut), melyet 
Berlinben székelő Zentral-Direktion igazgat (je
lenlegi vezértitkára 0. Puchstein tanár). 1874-ben 
Athénben fiókintézetet alapítottak, melyet jelen
leg W. Dörpfeld igazgat és amely 1876 óta Mit-
teilungen d. kais. deutschen arch, Instituts zu 
Athén c. folyóiratot ad ki, míg a római intézet, 
melyet R. üelbrück vezet, Mitteilungen d. kais. 
deutsch. arch. Inst. zu Rom címen ad ki 1886 óta 
folyóiratot. A berlini középponti intézet kiadványa 
a Jahrbuch des kais. deutsch. Archaeologischen 
Instituts (1886 óta). Ez az intézet évenként három 
3000 márkás ösztöndíjat adományoz a klasszika
archeológiájával és egy 3000 márkásat a keresz
tény archeológiával foglalkozó fiatal kutatók szá
mára ; azonkívül szervezi és vezeti azokat a tanul
mányutakat, melyekben a különböző német ál
lamoktól kormányköltsógen kiküldött tanárok 
vesznek részt. A görögországi és kisázsiai ásatá
sok nagy részét az athéni intézet eszközli. A 
berlini A. alá tartozik a Majna-Frankfurtban 
székelő Römisch-germanischeKommission (veze
tője H. Dragendorff), mely a Németországban 
történő prehisztorikus, római és középkori kuta
tásokat szervezi és vezeti. A németeknek Kairó
ban is van régészeti intézetük, a Deutsches Insti
tut für ágyptische Altertumskunde, melynek veze
tője jelenleg L. Borchardt. — Franciaország 
1846. alapított Athénben régészeti intézetet, az 
Ecole franqaise d'Athénes-t, melynek most M. 
Holleaux az igazgatója; a francia kormány éven
ként két fiatal archeológust küld ki rendes tago
kul, kik három éven át 4000 frankos ösztöndijat 
kapnak. A svájci, dán, belga és németalföldi kor
mányok ösztöndíjas archeológusai a francia kor
mánnyal kötött szerződés alapján rendkívüli ta
gokul vétetnek föl és részt vehetnek az intézet 
munkálataiban, ásatásaiban. Az Ecole folyóirata 
Bulletin de correspondance hellénique címen je
lenik meg (1877 óta). Rómában is hasonlóan szer
vezett francia arch. intézet az Ecole franqaise 
de Romé, melyet ! 875. alapítottak, jelenleg L. 
Duchesne igazgatja. A római és athéni intézet 
közös kiadványa a Bibliothéques des écoles fran-
caises d'Athénes et de Romé, melynek időhöz nem 
kötött kötetei 18»1 óta jelennek meg és nemcsak 
archeológiai, hanem filológiai és történeti tárgyú 
kutatásokat is adnak. A keleti régészet művelésére 
szolgál a Kairóban székelő Institut frangais 
d'archéoloqie orientale, igazgatója Chassinat. — 
Az angolok 1885. alapították Athénben a Society 

for the promotion of Hellenic Studies, az oxfordi 
és cambridgei egyetemek és egyes mecénások 
költségén fenntartott angol archeológiai intézetet, 
a British Sclwol of Athens-t (igazgatója R. M. 
Dawkins), melynek folyóirata az Annual of the 
British School at Athens, tagjai az angol egye
temektől küldött ösztöndíjasok ; vele párhuzamo
san működik Rómában a British School at Romé, 
melynek igazgatója most Th. Ashby ; kiadványa 
a Papers of the British School at Romé. — Az 
amerikai Egyesült-Államoknak is van 1881 óta 
arch. intézetük, az Arch. Institute of America, mely 
Athénben és Rómában tart fenn iskolát, az Ame
rican School of Classical Studies at Athens-t 
illetőleg at Romét; az előbbinek B. H. Hill, az 
utóbbinak J. B. Carter az igazgatója, kiadványaik 
Papers of the American School of Class. Studies 
at Athens, ül. at Romé címen jelennek meg. — 
Az oroszok Konstantinápolyban tartanak fenn 
archeológiai intézetet, mely a klassz, archeológia 
mellett a bizánci régiségek kutatásait is ápolja ; 
jelenleg Th. Uspenski igazgatja. — Ausztria 
1898. alapította az ÖsterreichiscJies Archaeologi
sches Institut-ot, melynek igazgatója (E. Reisch) 
Bécsben szókel s mely Jahreshefte des österr. 
arch. Instituts címen ad ki folyóiratot és Sonder-
schriften d. ö. a. Instituts címen sorozatos kiad
ványokat. Az intézet Athénben tart fenn archeol. 
iskolát, melynek két titkára van, az egyik (A. v. 
Premerstein) Athénben székel, a másik, tekintet
tel a kisázsiai ásatásokra és az oda gyakran szer
vezett expedíciókra, Szmirnában (jelenleg J.Keil.). 
— Legújabban (1909) az olaszok is, bár hazájuk 
régészeti fölkutatása tömérdek anyagot és mun
kát ad nekik, szükségét érezték annak, hogy 
Athénben Scuola Archeologica Raliana-t áUítsa-
nak (igazgatója L. Pernier), hogy több év óta 
folyó görögföldi ásatásaik vezetésére alkalmas 
szervezetük legyen. Mindezek az A. gazdag szak
könyvtárt bocsátanak tagjaiknak s nemzetükbeli 
kutatóknak rendelkezésére, előadásokat rendez
nek, az emlékek magyarázatával kapcsolatos kur
zusokat tartanak, tudományos expedíciókat szer
veznek az emlékek fölkutatására, ásatásokat foly
tatnak s az azok szolgáltatta anyagot földolgoz
zák. Hogy a müveit nemzetek tudományos mun
kájából mi is kivegyük ily módon részünket, 
évekkel ezelőtt Fraknói Vilmos kezdeményezte 
Rómában egy magyar archeológiai intézet alapí
tását, az intézet azonban, melynek már háza is 
volna a Porta Pia közelében, eddigelé még nem 
nyert megfelelő szervezést, mint archeológiai in
tézet még nem működik. 

Archer (ejtsd: arcser), folyó a brit-ausztráUai 
Queensland gyarmathoz tartozó York félszigeten; 
a Peach és Coen összefolyásából ered ós a Perar 
Head meg a Keerweer (Tournagain) fokok közt a 
Karpentaria-öbölbe ömlik. 1880. Pennefather ku
tatta át. 

Archer (ejtsd: arcser), Williom, angol író és szini 
kritikus, szül. Perthben 1856 szept. 23. Edinburg-
ban járt az egyetemre s még főiskolai tanulmá
nyainak befejezése előtt hírlapíró lett u. o. 1879. 
Londonba költözött és 1884. a World c. lapnak 
szini kritikusa lett. Egész sor dramaturgiai ta
nulmánya közül nevezetesebbek: English dráma-
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tists of to-day (London 1882); Abouth the theatre 
(u. o. 1886); Masks or f aces ? A study in the psycho-
logy of aeting (u. o. 1888); Life of Maeready 
(u. o. 1890); The theatrical world (1893—97); 
Study and stage (1899). Ibsen prózadrámáit 1890— 
1891., Peer Gyntet pedig 1892. mintaszerű for
dításokban adta ki. 

Archermos, ehiosi származású görög szobrász 
a Ki\ e. VI. sz. közepéről. Atyja Bupalosnak és 
Athenisnek (1. o.). Művei Plinius szerint Lesbos-
ban és Delosban állottak. Különös érdemeinek 
tulajdonította a hagyomány, hogy a győzelem 
istennőjét, Nikét 6 ábrázolta először szárnyasán. 

A r c h e r s (ejtsd: arsé, lat.araarii),Íjászok. Fran
ciaországban régente igy hittak a rendőrség tisztj eit 
Egészen a XIV. sz.-ig voltak Európában lovas és 
gyalog Íjászcsapatok. Különösen híresek voltak az 
angol íjászok, akik rajokat képezve harcoltak s 
minden percben 12-szer lőttek s nyilaikkal 200 lé
pésre is eltalálták céljukat. Később az ijászcsapa-
tok a közönséges íj helyett agyas íjat használtak. 
VIII. Károly francia király a XV. sz. vége felé 
elrendelte, hogy háború esetén minden plébánia 
községe egy jól begyakorolt íjászt (archer) köteles 
a király seregéhez küldeni, ez az íjász minden 
adó és urasága iránti kötelezettségei alól fel volt 
mentve, amiért is «szabad» (franc) íjásznak, az 
ily emberekből alkotott csapatot pedig «francs 
archers»-knek — szabad Íjászoknak — nevezték. 
E név utánzása a «francs tireurs» szó. 

A r e h e s Court (ejtsd: árcsisa kórt, The Court of 
Arches), az anglikán egyház legfelsőbb bírósága, 
mely nevét a canterburyi érsek (Arch-bishop) angol 
címének első szótagjától vette, tehát tképen a. m. 
az érsek bírósága. 

Arcl i e spor iu i i i (növ.), oly sejt vagy sejtcso
port, melyből spórák (1. o.), pollenanyasejtek (1. 
Porzó) vagy embriózsák (1. o.) keletkezik. 

Archestratos, Gelából, mások szerint Sziraku-
zából való, Aristoteles idejében ólt. Első, ki Ínyen
ceknek versekben s geográfiai szempontból készült 
felosztásban szakácskönyvet Irt. Költeményének 
lényegesebb részeit Berchoux francia szakács és 
költő (megh. 1838) La Gastronomie című verses 
szakácskönyvében dolgozta fel. 

Arcl ie t , 1. Vonó. 
Archetípus (gör.) a. m. őskép-minta, első lenyo

mat ; arclietipikus: ősi, eredeti. 
Archeus (a görögben: archaios a. m. uralkodó), 

Paracelsus szava, ki ezzel az éltető elvet jelzi, 
melytől az élők táplálkozása s fenntartása függ. 
Az A. nem szellem, hanem test, csakhogy asztrál
test, azaz a csillagok állományának kisugárzása, 
mely bennünk lakik s minket ideig-óráig megvéd 
a test romboló hatásai ellen. 

A r e h e v é q u e (franc), 1. Érsek. 
Archi-, görög előljárószó a. m. fő, első, felső, 

különösen egyházi és világi méltóságok neve elé 
járul; pl. A.-camerarius, fökamarás; A.-cancel-
larius, főkancellár (ném. Erzkanzler); A.-cantor 
(gör. archokoros), a római egyházban az énekisko
lának felügyelője; A.-custos, első őr, továbbá na
gyobb bencés kolostorokban a. m. sekrestyés; 
A.-dux, főherceg; A.-episcopus, érsek; A.-dioe-
ces'is, érseki egyházmegye; archippocomus, fő
lovászmester ; architJiesaurus, főklncstárnok. 

A r c h i a b b a s (lat.) a. m. főapát (1. o.). 
Archiac(ejtsd: arsiák),EtienneJiilesAdolphe,vi-

comte, francia geológus és paleontológus, szül. 
Reimsben 1802 szept. 24-én, Parisból 1868. el
tűnt és csak 1869 máj. 30. találták meg holttestét 
aSzajnában. 1821— 30 között a francia hadseregben 
szolgált. Parisban a Musée d'histoire naturelle-en 
a paleontológia tanára s a francia földtani társa
ságnak sokáig alelnöke. Munkái: Histoire des 
progrés de la góologie (Paris 1847—60, 8 k.); 
Cours de paleontologie stratigraflque (1862—64); 
Paleontologie de la Francé (1868). 

A r c l t i a n n e l i d a (aiiaq, 1. Gyűrűsférgek. 
Archias, Aulus Licinius, antiochiai születésű 

görög költő, ki Kr. e. 102. mint 18 éves ifjú és már 
akkor híres rögtönző Rómába került, hol a gazdag 
Licinius Lucullus család pártfogoltja lett, mely 
neki 90. Heraklea városa révén polgárjogot szer
zett. Megénekelte Marius és Lucullus hadjáratait, 
ez utóbbit el is kisérte hadmeneteiben, de a Lucul-
lusok ellenségei 62. a polgárjog bitorlásáért bíró
ság elé idézték. Ekkor tartotta Cicero híres védő
beszédét a költő mellett. Epikus müveiből semmi 
sem maradt meg; a görög anthologiában neve 
alatt fönnmaradt egynéhány epigramm azonban 
valószínűleg tőle származik. 

A r c h i a t e r (gör.), xidvari orvos. Ez volt a címe 
pl. Nero házi orvosának, a krétai Andromachos-
nak. E címet azután más fejedelmi házi orvosok 
is viselték. A császári udvar orvosain kívül igy 
hívták a rómaiaknál a községi orvosokat, az or
vosszövetségek elöljáróit, a Vestaszüzek orvosait. 
A címet tképen Nagy Sándor utódainak udvari 
orvosairól használták legelőször, onnét szárma
zott Rómába. Később megkülönböztették az Ar-
chiatri palatini-któl, a császári udvari orvosoktól, 
az archiatri populares-ékot, a hivatalos községi 
orvosokat. Az utóbbiaknak ingyen kellett a sze
gényeket gyógyítani s mesterségüket tanítani. 
A.-nek nevezték nálunk is az udvari orvost, Pan
nóniai Mihály volt Szapolyai János A.-je. V. ö. 
Demkó, A magy. orvosi rend története; R. Briau, 
L'archiatrie romaine ou la médecine officielle dans 
l'empire romáin (Paris 1877); Puschmann, Gesch. 
d. med. Unt. 102. sk. 1. 

Arc l i ib la s t , fejlődéstani mesterszó, mely His 
«parablast-elmélete» révén került az irodalomba. 
His szerint a gerinces állat teste két kezdeményből 
fejlődik, jelesen a fő- és mellékcsirából; az előbbit 
A., az utóbbit parablast névvel jelölte. Szerinte a 
parablastból fejlődik a vér- ós kötőszövet, az 
A.-ból pedig a test többi része ; az A. a megtermé
kenyített petéből fejlődik, ellenben a parablast 
tisztán az anyaállat származéka. His-nék. ez az 
elmélete már megdőlt. 

A r e h i b u t e o (állat), 1. Ölyv. 
A r c h i c a n c e l l a r i u s (lat.) a. m. főkancellár, 

1. Kancellár. 
A r c h i c e m b a l o (ol., ejtsd: arkicsembalo), ZOngOl'a, 

melyen egy oktáván belül 21 fok található. Mind 
a három rendszer, t. i. a diatonika, kromatika és 
enharmonika képviselve volt, úgy hogy a cis és 
des, dis és es stb. hangok számára külön-külön 
billentyűk és húrok voltak alkalmazva. Feltalálója 
Don Nicola Vicentino (szül. 1511.), egy vicenzai 
eredetű zeneszerző és teoretikus. 



Archichlamydeae .— 41 — A r c h i m e d e s 

Archichlamydeae (Choripetalae, ntiv.), sza
bad- vagy váltszirmuak, a kétszikű növények 
első s egyúttal nagyobbik alosztálya. Az A. név 
ellentétet fejez ki a Metcwhlamydeae-veí (forrt-
szirmuak) szemben. Az A. alsóbbrendű sorozatai
nak virágja takaró nélküli (Apétalae) vagy van 
virágtakarójuk, de nem különül csészére és pár
tára, hanem egyszerű «lepel» (haplochlamydes), 
a fejlettebb sorozatok virágja külön csészéből és 
pártából áll (heterochlamydes), s a pártának min
dig szabadon álló, össze nem nőtt szirmai vannak. 
L. még Virág. 

Arcli icistre (franc, ejtsd: arkiszisztr), gitár
alakú pengető hangszer, melynek azonban kettős 
húrozata van; Franciaországban a XIX, sz. elejéig 
használták. 

Archidameia, II. Kleonymos spártai király 
leánya. Mikor Pyrrhos seregeinek közeledtére a 
város tanácsa az összes asszonyokat Krétába 
akarta szállítani, A. karddal a kezében a tanács
terembe rohant és érvelésével, hogy a nők ép úgy 
harcolhatnak az ellenséggel, mint a férfiak, a taná
csot határozatának megváltoztatására birta. Kr. 
e. 241. megakadályozta unokájának, Agis király
nak (1. o.) megölését. Emiatt ő is börtönbe került, 
hol megfojtották. 

• Archidamos, spártai királyok neve. I. II. A., 
Zeuxidamos fia, uralkodott Kr. e. 468—427-ig. 
Ithome hegyi várát hosszas küzdelem után 455. 
bevette s ezzel befejezte a III. messeniai háborút. 
Bár a béke barátja volt, mégis ő indította meg 
431. Athén ellen a peloponnesosi háborút, az atti
kai Dekeleiát megszállta és 428-ig még három
szor nyomult nagy sereg élén Attikába. Ezért ne
vezik a peloponnesosi háború első részét(431—421) 
a Nikiastól kötött bókéig A.-i háborúnak.— 2. III. 
A., az előbbinek unokája, Agesilaos fia, uralkodott 
Kr. e. 361—338-ig. Még 367. mint trónörökös 
megverte Megalopolisnál az arkádiaiakat és ar-
gosziakat, mely alkalommal a nagyzó hagyomány 
szerint 10.000 elhullt ellenséggel szemben egyet
len spártai sem esett el. 362. vitézül visszaverte 
Epameinondas támadását Spárta ellen. Mint harc-
kedvelő fejedelem a tarentumiak szövetségeseként 
Itáliában esett el 338. a lukániaiakkal szemben. 

Archidiakonns, 1. Főesperes. 
Archidioeces i s (gör.-lat., fó'megye), oly egy

házmegye, melynek élén püspöknél nagyobb jog
hatósága főpap áll (érsek, prímás, pátriárka, stb.), 
akinek több megyéspüspök, suffraganeus) van alá
rendelve. Pl. az esztergomi főegyházmegye, amely
nek élén mint érsek a hercegprímás áll; suffra-
ganeusai: az eperjesi, nyitrai, veszprémi, mun
kácsi, váczi, szombathelyi, győri, beszterczebányai, 
székesfehérvári és pécsi megyéspüspökök. 

Archidona (ejtsd.- arcsidona), 1. A., járási székhely 
Malaga spanyol tartományban, a Guadalhorce völ
gyében, vasút mellett, (1900) 8880 lak., közelében 
nagy márvány bányákkal s római régiségekkel. — 
2. A., város Ecuador D. amerikai államban, a Napo 
egyik mellékfolyójánál a d. sz. 0° 25'alatt 5000 lak., 
1740. a Kotopaxi lávája csaknem egészen elpusz
tította. 

Archidnx (lat.) a. m. főherceg. 
Archiep i scopas , archiepiscopatus, 1. Érsek 

ós Érsekség. 

Archiereusz (gör., a. m. főpap). A régi keresz
tény egyház nem ismeri e címet. A latin egyház 
sohasem adta ezt az elnevezést. Csak a görögöknél 
és oroszoknál használatos, kik a magasabb klé
rust (pátriárkák, érsekek és püspökök), ellentét
ben az alpapsággal, e névvel illetik. 

Archigenes, görög orvos, szül. Apameában 
(Szíria). Trajanus idejében Rómában élt. Az eklek
tikusok közé tartozott. Korának első sebésze volt. 
A csonkításoknál a főedények profllaktikus lekö
tését alkalmazta. V. ö.: Harless, De Archigene 
medico (Lipcse 1816). 

Archigonia. Haeckel szerint a szülők nélkül 
való keletkezés v. az ősnemzés, szembehelyezve a 
szülőktől való keletkezéssel, a tokogoniá-v&l. L. 
Ősnemzés. 

Archil, festőanyag, 1. Orseille. 
Archilochos, Páros szigetéről való híres görög 

lírikus, az iambos- (azaz gúnyos) költészet meg
teremtője a Kr. e. VII. sz.-ban. Viszontagságos 
életet élt. Egy gyarmattal Thasos szigetére ke
rült, több háborúban részt vett s végre szülőföld
jének a naxosiakkal folytatott háborújában esett 
el. Sokoldalúsága, feltaláló ereje, geniálitása és 
nyelvművószete miatt a régiek Homeros mellé 
helyezték. A Urának sok faját művelte, sőt terem
tette meg több versformával együtt, de különösen 
jambusaival ért el nagy hatást. Mondják, hogy 
Lykambest egész családjával halálba kergette 
maró szatírájával, amért az már odaígért leányá
nak kezét megtagadta tőle. Ót utánozta Horatius 
epodosaiban. Töredékei Bergknél (Poetae lyr. 
Graeci II. k.). Kettőt lefordított P. Thewrewk E. 
(Phll. Közi. 1882—3.) Régi fordítása Pabchieh Jó
zseftől való. Az ú. n. A.-i vers kétféle: 

1. a kisebb: 

2. a nagyobb: 

Archimandrita (gör.), a keleti egyházak na
gyobb kolostorainak főnöke. Az A.-nak lelki jog
hatósága nincs, csak fegyelmi. Magyarországon 
az A.-t a kolostor választja, s a püspök megerősíti. 

Archimedes, a görög ó-kor legkiválóbb matema
tikusa és fizikusa, Szicilia szigetén Kr. e. 287 körül 
született. II. Hieron szirakuzai fejedelem rokona ló
vén, ennek udvarában ólt. Eletéről keveset tudunk. 
Fiatalabb éveiben Egyiptomban volt, hol valószí
nűleg az alexandriai tudósokkal is érintkezett. A 
második pún háború idejében a rómaiak Szira-
kuza városát ostromolták. A. a várost két évnél 
tovább védelmezte gépezeteivel a rómaiakat ve
zető Marcellus ellen és különösen a római hajó
hadnak érzékeny veszteségeket okozott. Csak 
csellel bírtak végre 212-ben a rómaiak a városba 
behatolni, mely alkalommal egy római katona a 75 
éves A.-t meggyilkolta(Noliturbare circulos meos). 
Marcellus síremléket emelt számára, melyen a nagy 
matematikustól magától e célra rendelt geometriai 
tétele volt feltüntetve, mely szerint egy egyenlő 
alappal és magassággal bíró kúp, félgömb és hen
ger köbtartalma úgy viszonylik, mint 1 : 2 : 3-hoz. 
Ezen ábrán ismerte fel Cicero a síremléket, midőn 
Kr. e. mint quaestor Szirakuzában tartózkodott. 
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Dór dialektusban irt műveiből a következőket is
merjük : A síkok egyensúlyáról, 2 könyv; A para
bola területéről; A gömbről és a hengerről; A kör
mérés ; A csigavonalakról; A konoidokról és szfe-
roidokról; Homokszámítás CFaji^í-íii; a. m. arena-
rius); Az úszó testekről (nagyobb része csak latin 
fordításban); Lemmata (arab fordításban; aligha 
tőle való). A legújabb időben Heiberg ismert dán 
tudós egy Jeruzsálemből származó kéziraton A. 
teljesen ismeretlen müvét fedezte fel, amelyből 
A.-nek a mi integrálszámításunkhoz egészen ha
sonló számítási módszeréről igen becses felvilá
gosításokat nyerhetni. A kéziratot Heiberg a 
Hermes folyóirat 42 k.-ben (Berlin 1907) adta 
ki, A. műveinek legteljesebb kiadása a Torelli-
féle (Oxford 1792). Új kiadást latin fordítással 
rendezett Heiberg (Lipcse 1880—1881, 2 kötet), 
kitől Kopenhágában 1879-ben még Quaestiones 
Archimedeae is megjelentek. Francia fordítást 
adott Peyrard (Paris 1808, 2 k.), ném. fordítást 
pedig Nizze (Stralsund 1824). 

A. geometriai felfedezései közül fölemlítjük a 
körkerület mérését, mely alapján a körkerület 
3f-szer (3 ff) akkora mint az átmérő, továbbá a pa
rabola és ellipszis területének, a nevére keresztelt 
spirális, a golyó, szferoid és a konoidok térfogatá
nak vizsgálatát. A. megalapította a szilárd és csepp
folyóstestek sztatikáját;ő állította fel a sztatikái mo
mentumok tótelét (az emeltyű egyensúlyának fel
tételét) és ennek segítségével a sík felületek súly
pontját határozta meg, ő fedezte fel a hidrosztati
kai felhajtás törvényét, az úgynevezett A.-féle 
törvényt, mely szerint akármely folyadékba már
tott test annyit veszít súlyából, mint amennyit 
a helyéből kiszorított folyadék nyom (Heuréka). 
A gyakorlati mechanika terén A. a régi írók sze
rint több mint 40 gépet talált fel. Neki tulajdonít
ják a csigasor (polyspast) feltalálását, melyre 
nézve Plutarchos szerint A. ezeket a büszke szava
kat mondta: «Adjatok egy pontot, ahol megállják 
és a földet kimozdítom». Ezenkívül még a vízcsa-
var (A.-féle csavar), több hajítókészülék, egy víz
zel mozgatott égi glóbusz (szféra) és egyéb gép 

feltalálását tulaj donltj ák 
neki. Hogy a rómaiak 
hajóit gyújtótükrökkel 
meggyújtotta volna, ké
sőbbi koholmány. A régi 
irók közül Plutarchos 
(in Marcello), Polybios, 
Livius és Vitruvius ad
nak A.-re vonatkozó ada
tokat. V. ö. A. Hrtler, 
Gesch. d. Physik (Stutt
gart, Férd. Enke, 1882). 

Archimedes elve azt 
mondja, hogy a folyadék
ba mártott test annyit 
veszít súlyából, amennyi 
a testtel egyenlő térfo
gatú folyadék súlya. Ez 

a súlyveszteség a testre ható hidrosztatikai nyo
mások (1. o.) következménye. U. i. a folyadékba 
mártott ABCD hengerre (1. ábra) ható nyomások 
közül az oldallapjaira esők páronként egyen
lők és zérus eredőt adnak, az alsó lapjára azon-

1. ábra. 

ban az ABEF, a felsőre a CDEF folyadékoszlop 
súlyával egyenlő nyomás hatván, eredő kép ma
rad egy az ABCD térfogatú folyadék súlyával 
egyenlő felhajtó erő, amely a súlycsökkenést 
okozza. Hasonlókép bizonyítható a tétel minden 
más alakú testre is. Az A. kisórleti igazolására az 
ú. n. hidrosztatikai mérleget, azaz olyan egyenlö-
karú mérleget használunk, amelynek egyik serpe
nyője magasabban lóg (2. ábra). Erre a csészére a 

2. áora. Hidrosztatikai mérleg. 

6üres és a beleülőp tömör rézhengert akasztjuk s a 
mérleget a másik serpenyőbe helyezett súlyokkal 
eredeti egyensúlyi helyzetébe visszavisszük. Ha 
most a tömör henger alá vízzel telt poharat helye
zünk, úgy hogy a henger egészen vízbe merül
jön, a mérlegnek ez a karja felbillen s csak akkor 
tér vissza eredeti helyzetébe, ha a b-t vízzel éppen 
teletöltjük. Azt is könnyű a mérleggel kimutatni, 
hogy a test súlycsökkenését az edény feneke 
hordja, t. i. hogy a mérlegre állított víz annyival 
nehezebb lesz, ha a testet belelógatjuk. A hidro
sztatikai mérleget A. alapján testek sűrűségének, 
fajsúlyának (i. o.) meghatározására használjuk. 
A.-ből következik az úszás törvénye is, hogy t. i. 
a folyadék felszínén úszó test annyira merül a fo
lyadékba, hogy a bemerülő térfogattal egyenlő 
térfogatú folyadék (röviden a helyéből kiszorított 
folyadék) súlya egyenlő az úszó test súlyával. Eb
ből következik, hogy csak a folyadéknál kisebb 
fajsúlyú testek úszhatnak a felszínen. A. külön
ben a gázokra is érvényes (1. Aerosztatikai 
mérleg). 

Archimedesi csavar. Eégibb fajta vízemelő 
gép; áll egy végtelen csavarból, melyet egy a 
csavarral együtt forgó henger vesz körül. Műkö
déskor a gép ferdén áll, a vízszintessel 20—25 
fokú szöget alkot; ez okból a vizet csak csekély-
magasságra, hosszának harmad- vagy negyedré
szére képes fölemelni. 

Archimedesi csigavonal. Ha valamely sík
ban egy szilárd pont körül egy egyenes vonal 
egyenletesen forog s egyidejűleg ezen az egye
nesen egy pont egyenletesen halad előre, akkor 
ennek a pontnak az útja az A. Ezt a vonalat 
Archimedes találta fel, o irta le és ő vizsgálta 
is meg a tulajdonságait. A görbe keresztülmegy 
a on a ponton, amely körül az egyenes forog. Ha 
ezt a pontot egy sark-koordinátarendszer kezdő
pontjául, a forgó egyenesnek pedig azt a hely-
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zetét, amikor a rajta egyenletesen haladó pont 
a forgás középpontjával esik egybe, a koordináta
rendszer tengelyéül választjuk, akkor az A. egyen
lete erre a koordinátarendszerre vonatkoztatva: 
r = a <p. Ebben az egyenletben a az A. para
métere s a kezdőpont körül a sugárral leírt kör a 
paraméterkör. 

Archimedesi fúró, 1. Fúró. 
Archimedesi pont. Archimedes (1. 0.) mondta, 

hogy ha egy szilárd pontot adnának neki a föl
dön kívül, ki tudná mozdítani a földet sarkaiból. 

Archimedesi szabály, a felületek térfogatának 
a meghatározására szolgál. Archimedes a tér 
geometriájával többek között a konoidák és szfe-
roidák könyvében foglalkozik. így nevezi ő azo
kat a testeket, amelyek a parabola, ellipszis és 
hiperbola forgása által keletkeznek. Archime
des ezen forgási testeket párhuzamos és egymás
tól egyenlő távolságban levő síkfelületekkel met 
szi és ezen az úton két-két metsző felület között 
olyan térelemeket kap, melyek egy-egy henger 
által körülzárva, egy-egy másik hengert is fog
lalnak magukban. A nagyobb és kisebb hengerek 
térfogatait külön-külön összeadva, két határérték
hez jutunk, amelyek között az adott forgási test 
térfogata van ós amelyek a metszőfelületek foly
tonos közelítése által egymást tetszőleges mér
tékig megközelíthetik. 

Archimedesi szám: 3f = %? ; ezzel a tört ér
tékkel fejezte ki Archimedes a kör kerületének 
és átmérőjének az arányát. A -K valódi értékével 
az első két tizedes jegyig pontosan megegyezik. 

Archimorf fajták (gör.), régi tipusú népek. 
Stratz beosztásában a ma uralkodó fekete, sárga 
ós fehér fajta. L. Emberfajták. 

Archinto (ejtsd rarkintó), régi, híres milánói csa
lád, 1536 óta grófok, 1702 óta spanyol grandok; 
II. Károly hercegi rangra emelte a családot. 
Nevezetesebb tagjai: Giuseppe, Sforza hercegnek 
kancellárja,megh. 1350 \Alessandro, kit V. Károly 
grófi rangra emelt; Ludomco, ki mint Monte-
cuccoli alvezére részt vett hazánkban a törökök 
elleni háborúban, nevezetesen Budavár és Nándor
fehérvár ostromában (niegh. 1693); Carlo, a 
Palatina tudom, kiadó társulat egyik alapitója s 
Muratori pártfogója, megh. 1732; Albeiico, bibor-
nok és családjának történetírója, meghalt 1758. 

Arcii ioeuocl ius (gör.-lat.), a középkorban a. 
m. pohárnok. 

Archiogenesis (gör.-lat.) a. m. ősnemzés. 
Archipapa (gör.), a gör. egyházban az első 

presbiter. Annyi is mint főpap. 
Archipelago de las Perlas, 1. Gyöngy szigetek. 
Archipelagus, 1. Szigettenger. 
Archiplazma, Bovori használta kifejezés a 

fonalas magoszlásnál, a vezérpont körüli anyag: 
attrakciós udvar megjelölésére. L. Sejtoszlás. 

Archipoeta (lat.-gör.). így hívták a középkorban 
azokat a vándor költőket, akik latinul verseltek. 

Archipresbiter (gör.), megyés püspök által 
megbízott áldozópap, aki a püspöki megye egész 
papságára vagy e papság egyik részére felügyel. 
Az A.-nek jelenleg a föesperes vagy esperes felel 
meg. 

Arebiptera (állat), a rovarok osztályának egyik 
rendje. L. Szárnyas ősrovarok. \ 

A r d u p t e r y g i u m , 1. Osvégtag. 
A r c h i s p e r m a e (növ.), Strasburger elneve

zése a Gymnospermae-re a Metaspermae-vel (= 
Angiospermae) szemben. 

Architektonika (gör.), az a tudomány, mely 
megtanít, miként lehet egy épület 1 észéit szilárd, 
tartós egésszé művészileg építeni. A.-i mindaz, 
ami az építészet körébe vág. Architektonikus a. 
m. az építőművészet szabályainak megfelelő va
lami. 

Architektonikái geológia, a geológia egyik 
ága, mely azzal foglalkozik, hogy a föld anyagai 
— a kőzetek — miként alakultak a föld szilárd 
kérgévé, minő szerkezeti összefüggésben vannak 
egymással és hogyan alkotják az egész földet; 
egyszóval a földnek mint egésznek szerkezeti vi
szonyait kutatja. 

Architektúra (gór.) a. m. építészet. 
Architektus, 1. Építész. 
Arel iUl ieoria . a régi athénieknél a közszol-

gálmányoknak, az ú. n. leiturgiáknak az a faja, 
mely az ünnepi küldöttségeknek (Delosba s más 
szenthelyekre) rendezésére és vezetésére köte
lezte a gazdag polgárokat. 

Architrav, francia építészeti műszó a görög 
arehi s a latin trabs (gerenda) szótól, görögül 
episztilion, gerendapárkány. Az ó-görög koronázó 
párkánynak legalsó része, mely közvetetlenül az 
oszlopfőkön nyugszik; hordja a párkánynak másik 
két részét (a párkánymezőt és koszorú-párkányt) 
valamint a tetőt és mestergerenda módjára össze
köti az oszlopokat. Az oszloprendszerek szerint 
1—3 tagból áll, díszítéssel v. a nélkül. L. Oszlop-
rendszer. 

Archivális.levóltárhoz tartozó,levéltárban levő 
(okirat). 

Archivárius, 1. Levéltárnok. 
Archív d e s V e r e i n s fttr S iebenbí irg i -

sc l ie I.au<l«skuii<íe. Az erdélyi szász iroda
lom legkiválóbb folyóirata, mely 1843 óta jelenik 
meg Nagyszebenben, évente 3 füzetben. Eleinte 
vegyes tartalmú volt 9 így jelent meg belőle 4 
kötet, de 1863-ban megindult új folyamával tör
téneti és irodalomtörténeti tartalmúvá vált, szá
mos becses közleménnyel, amiért egyik fontos 
forrása történelmünknek. 

Archivjog, a levéltárakban őrzött iratoknak 
fokozott bizonyító ereje. Egyes törvényhozások a 
levéltári iratoknak a közokiratokhoz hasonló, az 
egyszerű magániratokat meghaladó bizonyító erőt 
tulajdonítanak. Jogunkban az A. ismeretlen, bár 
természetes, hogy a bizonyítékok szabad mérle
gelése mellett, a levéltárakban őrzött, tehát a ha
misítástól megvédett iratok fokozottabb hitelt ér
demelnek. 

Archivolt (ol.), íves nyilas görbületét díszítő 
párkány, mely v. közvetetlenül az oszlopokon és 
pilléreken v. vállpárkányon nyugszik. Az A. tulaj-
donképen meggörbített architrav; tagozata is ez 
utóbbiéhoz hasonló. Az A.-ot a rómaiak kezdették 
alkalmazni s igen gazdagon képezte ki az olasz és 
francia renaissance. Középen, a záradékban ren
desen záradék-kő foglal helyet. 

Archívum (lat., görögül: archeion), levéltár. 
Archívum Rákócziánum, 1. Akadémia és 

Tlialy Kálmán. 
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Archocele (gör.), végbélsérv. Olyan sérv, mely
nek tartalmát a végbél képezi. L. Sérvek. 

Archológia (gör.), a bölcsészet első alapvető 
része, melyet alapbölcsészetnek is szokás nevezni. 

Archon, a legmagasabb tisztviselő neve a régi 
Görögország több államában, főleg Attikában. 
Itt az első A.-i hivatalokat még a királyság kor
szakában ép a királyi hatalom korlátozására állí
tották fel, a királyi család tagjaival töltötték be 
és méltóságuk már 752. Kr. e. 10 évig tartott, 
amikor ezt már minden eupatrida elnyerhette. 
683 óta kilenc A.-t választottak s csak egy év tar
tamára. Solon alkotmánya (594) nagyon meg
szorította régi jelentőségüket; a törvényhozást 
és a közigazgatást meg kellett osztaniok a négy
százak tanácsával és a népgyüléssel. Az A.-t 
Solonig az aeropág választotta, Solon a két előbb-
kelö néposztályból szemeitette ki ; 487. Kleisthe-
nes már a sorsolás reformját hozta be három 
osztályból, s a hagyomány Aristeidesnek tulajdo
nította a választói jog kiszélesítését az összes 
polgárokra, de ennek a reformnak nem ő, hanem 
valószínűleg Bphialtes (457) az apja. 

» Archoplazma a. m. archiplazma (1. o.). 
Archüdés, 1. Arcidegbénulás. 
Archytas, görög államférfi, pythagorasi filo

zófus és híres matematikus Tarentumból, Platón 
barátja, Kr. e. 400—365 táján. Szülővárosának hét 
hadjáratban győzelmes hadvezére, feddhetetlen 
jellem. Horatius szerint (Carm. I., 28) hajótörés
ben veszett el. Ő oldotta meg először a köb meg-
kettőzésénekfeladatát,megalapítottaatudományos 
mechanikát, gépeket (csigát, csavart, repülő ga
lambot) készített s a zenei hangok viszonyát meg
állapította. Matematikai töredékeit kiadta Blass a 
Mólanges Graux-ban (Paris 1884). Logikai, fizi
kai és etikai töredékei nem valódiak (Mullach 
Pragm. philos. Graecorum, Paris 1867). V. ö. : 
Gruppé, Über die Pragmente des A. (Berlin 1840). 

A r c i a r i i (lat), 1. Arclwrs. 
Arcidava, római katonai állomás a volt Bán

ságban a Viminaciumtól (Kosztolac, Szerbia) Le-
deratán (Ráma) át Tibiscumba (Zsuppa) vezető 
úton, a mai Varadia táján. 

Arcideg (nervus facialis). A 7. agyidegpár. Fő
leg mozgató rostokat tartalmaz, melyek az arc 
izmait, a szem záróizmát, azonkívül a fül, nyak 
és a garat egyes izmait idegezi be. A szikla
csontban hozzátársul a chorda tympani, mely 
arcideghez ízórző rostokat vezet s az arcidegböl 
nyálelválasztó rostokat kap. V. ö.: Agyvelő, Arc-
idegbénulás. 

Arcidegbénulás, az arcideg által beidegzett 
izmok bénulása. A bántalom az arcideget lefutása 
mentén vagy már az agyvelőben vagy az agy
velőből való kilépése után érheti, ezért megkü
lönböztetünk középponti és környéki A.-t. Mind
kettő leggyakrabban féloldalt mutatkozik. A bé
nult arcizmok petyhüdtek, a szájzúg a beteg arc
félen lelóg, a száj az egészséges oldalra húzódik, 
a szemrés nem záródik, gyakran a beteg homlok-
fél sem ráncolható. A beteg fütyülni nem tud, 
csak az egyik oldalával rág. Az agyvelőnek, ma
gának az idegnek vagy az ezt környékező vala
mely szervnek bántalma okozhatja. Gyakran hü-
lós után támad. Az A. gyógyulhat, fontos, hogy 

idejekorán gyógyítsák. Gyógyítása az ok eltá
volításával vagy leggyakrabban villamozássat 
történik. 

Arcideggörcs, 1. Arcgörcs. 
Arcidosso (ejtsd: áresi—), város Olaszországban, 

Grosseto tartományban, (1901) 7909 lak. Vasas 
szónsavas savanyúvlzforrásai vannak. 

A r c i e r e (ol., ejtsd.- árcsere). Eredetileg annyi 
mint íjász; később zsoldos íjászok — többnyire 
svájciak — képezték az olasz fejedelmek testőr
ségét s e nevet megtartották még akkor is, ami
kor íjak helyett más fegyverekkel látták el őket. 
A.-testőrség, kevésbbó harcképes, érdemes tisz
tekből összeállított osztrák császári testőrcsapat 
Bécsben. L. még Testőrség. 

Arcisme, ftziognomia, az emberismeret tana. 
Reális értékkel nem igen bir, mert szubjektív ér
zésen, a szimpátián és antipátián alapszik. Tudo
mányos jelentőségét teljesen elvesztette, az egyes 
emberre nézve azonban fontos marad mindvégig, 
amig embertársával érintkezik. Az A. az arc vo
násaiból, játékából, a szem, a száj mozdulataiból: 
a külsőből az értelem, a jellem tulajdonságaira és 
a lelki állapotokra következtet. Zopyre Sokrates 
idejében híres arcismerő volt, aki a bölcs Sokra
tes nyugodt arcán is észrevette az elnyomott vad 
indulatokat. Aristoteles Fizionómia munkájában 
foglalkozott volna az ember ós az állat, a férfi és 
a nő azon arckifejezéseivel, amelyek belső képes
ségeiket, akaratuk fokát és irányát elárulni ké
pesek. A középkor üldözte azokat a megbélyeg
zetteket, kiknek arcán a Kain-bélyeget felfedezték. 
Poita (1540—1615), Kuarte Juon (1520—1590) 
tudományos alapon űzték az A.-t s belevonták a 
kéz vonalait és a csillagok járását. Az anatómiai 
ismeretek bővítése idejében Lavater (1741—1801) 
zürichi tudós nagy önbizalommal állítja fel téte
leit, megalapítani igyekszik az első kritikai A.-t. 
Zimmermann,Pernetti, Gamperelfogadják a tant 
s mellette küzdenek, I/khtenberg, Nikolai ellene 
támadnak. Munkájának (Physiognomisehe Prag
mente zur Beförderung der Menschenkenntnis- u. 
der Menschenliebe) felszínes hatása sokáig tar
tott. Ennek eredménye Szentpáli Janka könyve: 
A. Physiognomika I—II. Budapest. Magyaror
szág sok nevezetes férflának és hölgyének arc
képével, 1892. Az A. alapigazsága, hogy a jó 
és a rossz indulat nyomot hagy az arcon, mely 
ennek szép vagy csúnya, szellemes vagy állati' 
vonásaitól független. Lebrun festő megfigyeli, 
hogy az arc mimikai változásai, ha gyakoriak, 
nyomot hagynak az arcon. Ebből a nyomból 
következtetni lehet a kedélyállapotot, az in
dulatra, a jellemre, amely azt okozta. Duchenne 
fiziológiai kísérletekkel keresi ennek igazolását. 
(D. de Boulogue G. B., Mécanisme de la physio-
gnomie, du analyse électro-physiologique de l'ex-
pression du passions, Paris 1870.) Villamosság 
segítségével izgatja az arcizmokat ós fényképen 
örökíti meg az arcmozgásokat. Spencer maga is 
tekintettel van az arc izmainak működése és a 
lelki állapotok közt fennálló összefüggésre. Nála 
ez helyesen pszichológiai kérdés (1885), míg Bell. 
Duchenne, Gratwlet, Darwin (1872), Mantegazza 
(1885), Piderit (1888) felületesebben csak élettani 
mechanizmust láttak az arcmozgásokban (mimi-
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kában). Ennek az álláspontnak leghűbb kifejezője 
Darwin. Expression of Emotions 1872. irt mun
kájának alapgondolatai: a) az indulatainkat jelző 
mozgások, olyanok, amelyek kezdetben az indulat
tal járó vágyak vagy érzések kielégítésére szol
gáltak ; b) e mozgások a megszokás útján a meg
felelő elmeállapottal társulnak, akár van haszna 
az illető embernek belőle, akár nincs; c) a mozgást 
végző izom erősödik ós ha a korral az arc bőre 
inegsorvad, az izom barázdát húz a bőrön, mivel 
ez az izom irányára derékszögű; d) bizonyos 
arcmozgásokra való hajlam és képesség öröklődik; 
e) a szokássá vált arcmozgás az arccsontra is ki
hat s azt módosíthatja. Újabban Fiiess W. az em
berismerés lélektanában nagy fontosságot tulaj
donit a nemi szempontnak. Szerinte nincs abszolút 
hím vagy nő. A nemek az egyénekben többé-ke-
vésbbé keverve vannak és ennek behatása van 
az arcra csakúgy, mint az értelmi és jellembeli 
tulajdonságokra. Ez azonban ismét a rokonszenv 
és ellenszenvnek hatáskörébe hajtja az A.-t. 
Wundt K. iskolája nyomán a lélektan szempont
jából az A.-ben kiváló jelentőséget nyertek az ön-
kénytelen arcmozdulatok és taglejtések, valamint 
az elejtett szavak, amelyek a tudat alatti gondol
kozásból fakadnak ós árulói lehetnek az ember 
értelmi fogyatékosságainak, indulatainak és jel
lemének. Ebben a legújabb irányzatban az A. a 
lélektan körébe olvadt bele. 

Irodalom. LavaterJ. C, Physiognomische Fragmente, Leipz. 
1775—78 : u. a., L'Art de connaitre les Hommes, 1807; 
Piderit, Mimik u. Physiognomik ; Lichtenberg G. C. (1741), 
Über Physiognomik gegen Physiognomeu; Stocker R. D., 
The humán face as expressive of character and disposition, 
Westminster; Borée, Physiognomische Stndien, Stuttgart 
1899; Mantegazza P., Physiognomik und Mimik, 1890, ford. 
Löwenfeld; Gabányi Árpád, Arcisme, Budapest 1894 ; Her
mán 0-, A magyar nép arca és jelleme, 1902 ; Fiiess W., Der 
Ablauf des Lebens, Leipz.-Wien 1906; Hughes Henry, Die 
Mimik des Menschen auf Grund volnntarischer Psychologie, 
Frankfurt a. M. 1906; Freud, Psychopathologie des Alltags-
lebens, Wien 1906 stb. 

Arcis sur Aube (ejtsd: arszi szúr ób), arrondisse-
ment székhelye, Aube francia départementban, az 
Aube folyó és vasút mellett, pamutiparral, ga
bonakereskedéssel (1906) 2833 lak. Itt született 
Danton, kinek emléket is állítottak 1886. Törté
nelmi nevezetessógűvó lett a szövetségeseknek 
I. Napóleon felett aratott diadala által (1814 
márc. 20. ós 21.). 

Arciteuens (lat., tegzes). Apollón mellékneve; 
a rómaiaknál az állatövben a nyilasnak csillag
képe. 

Arcizmok, 1. Fejizmok. 
Arcjáték, a kifejező mozgásnak az a faja, mely 

az arcizmok különböző múló feszültségi viszonyai 
által az ember belső állapotváltozásait, indulatait, 
esetleg akaratelhatározásait tükrözi. Tulajdon
képen reflexmozgás, de tudatossá és önkényessé 
is válhatik, amennyiben képesek vagyunk arc
kifejezésünket elnyomni s tetszés szerint változ
tatni. A színésznél a taglejtésnek s a hanghordo
zásnak kifejező erejével szövetkezve a beszéd
nek kísérője s plasztikai megelevenltője. V. ö.: 
Garus, Piderit, Bell művein kívül főleg Ch. 
Darwin, The expression of the Emotions in Men 
and Animals, London 1872. L. Arckifejezés. 

Arckenholtz János, finnországi történetíró és 
államférfi, szül. 1695 febr. 9. Helsinkiben, megh. 

1777 júl. 12. Stockholmban, hová szülei az oroszok 
elől menekültek. Tanulmányait Stockholmban és 
Upsalában végezvén, 1720-ban külföldi tanulmány
útra ment, s Németország, Belgium és Francia
ország levéltáraiban történeti kutatásokat foly
tatott. Visszatérte után sok poltíkai üldöztetést 
szenvedett és több éven keresztül nehéz várfog
ságban sínylődött. Végre kiszabadult, sőt a király 
kártalanításul elő is léptette, de nem foglalta 
el új hivatalát, hanem ismét külföldre ment s a 
német levéltárakban nyomozott. Az akkor svéd 
uralom alatt levő Hessen-Kasselben a pénz- és mű
vészeti múzeum igazgatója lett ós 1751-ben közzé
tette ma is nyomós történeti művét: Mémoires 
concernant Christine, Heine de Suéde (Leipzig és 
Amsterdam 1751—60, négy köt., rövid ang. kiad. 
Woodheadtól, London 1863, 2 köt,), amely néme
tül is megjelent s nagy támadásokban (a norvég 
Holberg lovag, továbbá Voltaire, D'Alembert, 
Beaumont herceg, Gjörwel), de másrészt nagy 
elismerésben is részesült (Jean Eousset stb.). 1765. 
Svédország rendéi meghívták Frigyes király tör
ténetének megírására, de közbejött halála miatt e 
művét már nem írhatta meg. 

Arckenőcs, 1. Kendőző szerek. 
Arckép, az embernek akár szobrászati, akár 

festészeti műben előállított képmása. A szobrászati 
képmást, mely az ember fejét és a törzs felső ré
szének kisebb vagy nagyobb darabját ábrázolja, 
mellszobornak nevezzük. Ha a domború művű 
képmás lapja kerekalakú, akkor médaillon a 
neve. A festett képmás lehet bármily nagy
ságban egész alak, lehet térdkép, ha t. i. az alak 
felső része térdig ábrázoltatik, lehet mellkép vagy 
csupán fej. Továbbá a képmás a fej helyzete sze
rint az arcot v. szemben (en face), vagy oldalné
zetben (en profil) ábrázolja. Az oldalnézet sokféle, 
aszerint amint az arcnak csakis egyik felét arc
élben tünteti föl, vagy pedig az arc másik feléből 
több vagy kevesebb látható, amit aztán fél- vagy 
háromnegyed oldalnézetnek nevezünk. 

Az A.-nek acélja a hasonlóság, de ez nem áll
hat egyedül csak a formáknak anyagilag minél hí
vebb utánzásából. Az A. akkor igazán művészi 
alkotás, ha az arcban az ábrázoltnak jellemét, 
erkölcsi egyéniségét, szellemi világát is kifejezi. 

Az egyiptomi művészetben, névszerint a szob
rászatban az A. nagy fejlettséget ért el, ami
ről számos emlék tanúskodik. Többek között az 
ú. n. seik-el-beled (falusi biró) és az irnok szobra 
egyéni jellemű alkotások. A görögöknél hosszú 
ideig törvények tiltották el a szobrászatot az 
A.-ektől. Igaz, hogy Kr. e. 540 állítottak elő
ször szobrot az olimpiai győzőnek, de ez a szo
bor nem annyira képmás, inkább csak emlék lehe
tett. Plinius is említi, hogy a görögöknél nem 
volt szokás az emberek képmását előállítani, csak 
azét, aki Olimpiában háromszor győzött. A ter
mészetim A.-nek a görög szobrászatban Lysip-
pos és fivére Lysistratos törtek utat. A rómaiak 
a megkezdett úton tovább haladva, a szobrászat 
ez ágát nagy tökélyre vitték. 

Görögországban az A.-festés is valószínűleg 
Nagy Sándor idejében érte el a fejlettség maga
sabb fokát. A legújabb időben Egyiptomban Fayum 
mellett sírokban talált és a Kr. u. III. századból val6 
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A.-ek, melyek a Graff-féle gyűjteményben össze
állítva egész Európát bejárták, a görög A.-festé-
szetet eddig nem is sejtett tökéletess ég magaslatán 
mutatták be. Ez A.-ek, melyek viaszos festék
kel vannak előállítva, élénk kifejezés és egyéni 
jellem tekintetében méltó társaik a velük egyidejű 
római mellszobroknak. 

A középkorban az A. művészete leginkább a 
síremlékeken érvényesül. 

Századokig tartó szünet után az A. művészete 
a renaissance korában kelt ismét életre. A XV. 
sz.-ban Minő da Piesole, Desiderio da Setti-
gnano, Rossellino, Benedetto da Majano és Dona
tello a szobrászatban az A.-ot a természethű
ség magas fokára fejlesztették. A renaissance szob
rászat enemü alkotásai közé tartozik I. Mátyás 
király és Beatrix királyné domború művű kép
mása, Bécsben a császári művészeti múzeumban. 
A szobrászokkal egyidejűleg az olasz festészet 
versenyt művelte a művészet ez ágát. Az A.-ek az 
egyéni jellemnek, az egyén egész lényének meg-
kapóan élénk ábrázolásai. Lionardo da Vinci, Ra
fael, Tiziano művei föltárják az A.-ben rejlő nagy 
művészeti föladatot, megértetik, hogy e föladat 
méltó a legnagyobb mesterhez is. Majd a XVII. 
sz.-ban Németalföldön Frans Hals, Rembrandt, Ru
bens, Van Dyck és számosan legfőbb művészeti 
törekvésüket az A.-re irányozzák. Különösen 
Frans Hals és Rembrandt a kifejezés élénksége 
tekintetében páratlan képmásokat festettek. Hogy 
az ember lelkének és testének pillanatnyi állapotát 
lehetséges fölfogni és visszaadni, azt már koráb
ban is sejthették ; a megvalósítás dicsősége Hol
landiát és kivált e két mestert illeti. Spanyolor
szágban ugyanezt teszi hasonló színvonalon álló 
művészettel Velázquez. Németországban már a 
XVI. sz.-ban Dürer és Holbein juttatták érvényre 
az A.-et, de a jellemzés erélyességében jóval a né
metalföldiek alatt állanak. A németalföldiek a cso
portos A.-ékkel egy új faját teremtik meg a fes
tészetnek. A XVH. sz. után is, midőn a festészet 
más ágait alig művelték, az A. állandóan virág
zott, s a hanyatlás közepette fenntartója, táplálója 
volt a művészeti gyakorlatnak. Manapság oly ál
talánosan uralkodik az A. divatja, hogy kicsiny és 
nagy tehetség majdnem kivétel nélkül megpróbál
kozik e téren. Hazánkban különösen Barabás 
Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Munkácsy 
Mihály, Vastagh György, Perenczy Károly, Márk 
Lajos, László Fülöp képviselik az A.-festés 
művészetót. 

Arcképes igazolvány, a személyazonosság el
lenőrzése végett arcképpel ellátott igazoló jegy, 
bizonyos (különösen utazási) kedvezmények igény
bevételén;. A m. kir. államvasutak vonalain félárú 
menetjeggyel való utazásra jogosító igazolványra 
tarthatnak igényt: a) a rendes alkalmazásban 
levő, hivatali esküt tett állami tisztviselők, altisz
tek és szolgák; b) oly állami nyugdíjasok, kik 
díjazott tisztséget, vagy fizetéssel járó hivatalt 
nem viselnek (ez a körülmény folyamodványukon 
a közigazgatási elöljáróság által igazolandó); c) 
a törvényhatóságoknak évi fizetést élvező, hiva
talos esküt tett oly alkalmazottai, akik a törvény
hatósági v. a fővárosi törvény alapján rendsze
resített állásokat betöltenek; d) a nyugdíjas tör

vényhatósági tisztviselők (mint b) alatt); e) a 
rendezett tanácsú vároiok tisztviselői (1906 ápr. 
16. min. tanácsi határozat); f) a felekezeti jog
akadémiáknak ós teológiáknak, a felekezetek, 
törvényhatóságok, községek és magánosok által 
fenntartott nyilvánossági joggal felruházott kö
zépiskolák, felsőbb leányiskolák, polgári iskolák, 
népiskolák és óvodáknak tényleges szolgálatban 
álló rendszeresített állást betöltő tanárai, tanítói, 
tanítónői és óvónői. Az A.-ok a tényleges al
kalmazásban levők részére hivataluk részéről 
óvenkint november hó folyamán összeállított 
bélyegmentes jegyzék alapján, a nem állami 
tanítók stb. részére lehetőleg közösen kiállított 
folyamodványuk alapján adatnak ki. (Szemólyen-
kint 2 K kezelési illetéket kell lefizetni, illetve 
ily értékű postabélyeget kell felragasztani). A XI. 
fizetési osztályba tartozó állami tisztviselők, al
tisztek és szolgák, az 1600 K-nál kisebb évi fizetést 
élvező törvényhatósági alkalmazottak tetszés 
szerint v. A.-t válthatnak, v. esetről esetre kér
hetnek fólárú jegy váltására jogosító igazolványt. 
A többi jogosultak, ha A.-ukat kellő időben ki 
nem váltották, kedvezményben nem részesülhet
nek. A kezelés ideje alatt kérni lehet egyes uta
zásra jogosító igazolvány kiállítását. A m. kir. 
államvasutak igazgatóságánál v. valamely üzlet
vezetőségénél benyújtandó bólyegmentes bead
ványban (egy beadványban 3—3 jegy) egyes uta
zásokra jogosító (nem arcképes) igazolványt kér
hetnek : a) az A.-nyal biró állami és törvény
hatósági tisztviselők együtt élő nejük, családi 
kötelékben, szülői ellátásban levő még keresetkép
telen gyermekeik és együtt utazó cselédjeik ré
szére ; b) a fentiek szerint A. váltására nem kö
telezett állami és törvényhatósági alkalmazottak 
saját személyükre, és az aj-ban felsorolt család
tagjaik részére (a szolgák cselédjeinek kivételé
vel) ; c) az alkalmazottak és törvényhatósági hiva
talnokok özvegyei a férjük elhalálozása következ
tében történő átköltözéskor családjukra és együtt
utazó cselédjükre is; d) az állami és törvényható
sági nyugdíjasok ós nyugbéresek, nejük, szülői el
látásban levő keresetképtelen gyermekük, nyug
díjat vagy nyugbért élvező özvegyük és ezek
nek keresetképtelen gyermeke. A nem állami 
tanítók stb. sem nyugdíjas állapotukban, sem 
családtagjaik részére kedvezményt nem kapnak. 
A kérvények tényleges hivatalnokok részéről 
a hivatalos felsőbbség, egyébként a községi elöl
járóság által láttamozandók. A szomszédos for
galomban az A.-t igénybe venni nem lehet. A. iga
zolványt v. tetszés szerint egy útra jogosító iga
zolványt nyerhetnek a rendes alkalmazásban álló, 
hivatalos esküt tett, tettleges állományú állami 
tisztviselők, altisztek és szolgák a cs. kir. szab. 
déli vasúttársaság vonalaira is a társaság buda
pesti üzletigazgatóságához benyújtandó folya
modványok alapján. A kassa-oderbergi vasúttár
saság azoknak álilt ki kérelmükre A.-t, akik a 
m. kir. államvasutak részéről kiállított A.-t fel
mutatnak. 

Arckifejezés, mindaz, ami az emberi arcon va
lami belső állapot kísérője, tünete vagy jele gya
nánt feltűnik. E jelek egy része maradandó jel
legű ós hosszabb ideig tartó okok (testi fájdalom, 



Arckoponya - m Arctopus 

betegség, külső befolyások, éghajlat, foglalkozás, 
munka, kor, vérmérséklet) hatásának eredménye. 
Az arcizmoknak indulatok következtében támadó 
jellemzetes mozgása is hagyhat, ha gyakranismét-
lödik, állandó nyomot az arcon. Az A.-ek másik 
része múló jellegű és mozgásoknak vagy álla
potoknak (erőlködés, fáradtság, bágyadtság stb.) 
látható s felismerhető jele. Ide tartoznak az arc
játék (mimika) kifejező mozgásai is, melyek főleg 
érzelmi állapotokat kisérnek. L. Arcjáték és Arc-
isme. 

Arckoponya, a koponya elülső része, mely az 
érzékszerveket zárja magába, 1. Koponya. 

Arcléc, az állatok fején, a szem alatt kiemel
kedő s csupán bőrrel bevont csontéi. Lovaknál az 
A. bőrének kopaszságából szembajokra lehet kö
vetkeztetni. 

Arco(oL), ív; vonó,nyirettyű; coll'arco(arcato, 
rövidítve :c. arc, arc), «vonóval», «nyirettyüvel», 
a vonós hangszereknél a pizzicato után következő 
figyelmeztetés arra, hogy a következő részt a 
vonóval kell játszani. | 

Arco (ejtsd: arkó), város Tirol déli részében Riva 
ker. kapitányságban, vasút és a Sarca mel
lett, 91 m. magasságban, felette szép és termé
keny vidéken, a Garda-tó közelében, (1900) 3780 
lak., több kolostorral, selyemhernyótenyésztéssel, 
nagy gyümölcs-, bor- és olajfatermesztéssel, fa
faragással és fafaragászati iskolával; 1891 óta 
villamosan van világítva. 1909. Sogantini festő
nek (1. o.) emlékszobrot állítottak. Védett helyen 
való fekvésénél fogva télen is különösen enyhe az 
időjárás (jan.-ban a minimum 3° C), miért újabb 
időben mint klimatikus gyógyhelyet nagyon láto
gatják. A város fölött állanak az A. grófok várá
nak romjai. V. ö.: Ramdohr, A. (Leipz. 1886); 
Krentze, A. (6. kiad. A. 1909). 

Arco, hírneves olasz, ÜL német család, melyl221. 
grófl rangot kapott. A család eredeti neve Von Bo
gén volt. Jelenleg a családnak három ága van: 1., a 
bajor Odalrici ág, 2., a sziléziai és 3. a mantovai ág. 
Nevezetesebb tagjai: 1. A., ÍYancisco, aki 1453. 
Siena köztársaságnak dogéja volt. — 2. A., Niko-
teís,Adalrichría,szül.l479dec.3.,megh.l546.,csá-
szári tanácsos és jeles latin költő; flai közül Max 
császári követ volt Konstantinápolyban, Johann 
pedig császári tábornok. — 3. A., PMlipp, császári 
tábornok, akit, mert Ó-Breisachot 1703. föladta, 
régebbi érdemei dacára Bregenzben főbelőttek. 
— 4. A., Giovanni Battista, gróf, olasz nemzet
gazdasági író, szül. 1739., megh. 1791. Első mű
vét: Dell' armonia politico economica (1772) a 
pádovai akadémia az első díjra méltatta. II. József 
megtette őt mantovai intendánsnak. Ugyané vá
rosban fedezte fel Vergilius mellszobrát. Összes 
müvei 1785. jelentek meg Cremonában (4 köt.). 
— 5. A., Max, ki egyidoig bajor követ voltSzt.-
Pétervárott, 1809. mint ezredes esett el Tirolban. 
— 6. A.,Karl Maria, gróf, szül. 1769 május 8., 
megh. 1856 aug. 3.; a legfőbb törvényszéknek 
elnöke volt Bajorországban.— 7. A.,Ludivig, gróf, 
az előbbinek öccse, szül. 1773 jan. 30., meghal-
1854 aug. 20., bajor kamarás s a birodalmi gyű
lésnek tagja volt. — 8. A., Carlo d', olasz műtörté
nész és történetíró, szül. Mantovában 1799 szept. 
8., megh. u. o. 1873 jan. 26. Eleinte Firenzében, 

majd Rómában a festészetre adta magát, de azután 
szülővárosa műkincseinek tanulmányozásához lá
tott. Első irodalmi munkája Giulio Romano élet
rajza volt 1838. Nagyobb jelentőségű műve Delle 
arti e degli artiflci di Mantova, mely Mantova mű
történetét tárgyalja a középkortól kezdve. Sok 
kisebb munkát is írt, melyek tárgyát rendszerint 
a műtörténelemből merítette. A külföldön Della 
economia politica del municipio di Mantova a tempi 
in cui si reggeva arepublica című munkájával lett 
ismeretessé. Legnagyobb műve a Studj in torno al 
municipio di Mantova (1871—72, 3 k.). — Az A. 
családból Pyrrhus ós Scipio grófok sarjaikkal 
együtt 1559 ill. 1563. hazánkban honflusittattak, 
de családjaik fiágban kihaltak. 

Arcole (ejtsd: arkóie), falu Verona (ettől 30 km-
nyire) olasz tartomány San Bonifacio j.-ban az 
Alpone mellett, (1901) 1700 lak. Híres Napó
leonnak az osztrákokkal vívott csatájáról (1796 
nov. 15—17.). 48,000-nyi osztrák sereg Alvinczy 
vezérlete alatt Olaszországba nyomult a Mantová
ban körülzárt Wurmser fölmentésére, de Napóleon 
3 napig tartó ütközetben e tervet meghiúsította. 

Arcon, 1. D'Argon. 
Arcos de la Frontéra, j.-i székhely Cadiz spa

nyol tartományban, festői vidéken, a Guadalete 
völgyében 166 m. magas sziklán romokban he
verő várfalakkal, szép gót templommal, (i9oo) 
13,926 lak., kik bőrgyártással, kalapkészítéssel, 
gyékónykészítéssel, olaj-, bor- és gyümölcsterme
léssel foglalkoznak. 

Arcpor, 1. Hajpor. 
Arcsipoly (fistula faciei), 1. Fogbetegségek. 
Arcsó, 1. puszta, Atyha falu határában Udvar

hely vmegyében, ásványos forrásokkal és egy kis 
fürdővel. —• 2. A., régi zárdahely Korond közelé
ben, udvarhely vmegyében. 

Árcsörüek, 1. Éneklő madarak. 
Arcszög, 1. Koponya. 
Arctaedius, 1. Ariedi. 
Arctámadás (nem. Frontangriff), az ellenség 

arcvonala ellen intézett támadás. 
Arct ia (áiiat), 1. Papmacska lepke. 
Arctict is Temm. (állat), nyestmedve, a medve

félék családjába tartozó emlős-nem, melyet meg
nyúlt test, hosszú fark s ocsetszerű szőrpamatta] 
díszített fül jellemez; az A. e jellegeket tekintve, 
külső megjelenésében inkább nyest-, mint medve-
félére emlékeztet. Faja az A. Binturong Temm. 
Hátsó-Indiában, Borneón, Jáván és Szuniatrán 
honos. 

Arct ium L. (növ.), 1. Bojtorján. 
Arctocebus Gray (áiiat), a félmajmok (Pro-

simii) rendjébe tartozó állatnem, melynek egyet
len faja a Calabar-szigeteken élő medve-maki 
(Perodicticus calábarensis Smith). L. Medvemaki. 

Arctogaca vagy Arktogáa, állatföldrajzi név. 
E néven foglalják össze a neoarktikus, palaeaik-
tikus, etiópikus, orientális és a két sark körüli 
régiót. L. Állatföldrajz. 

A r c l o u i j s (állat), 1. Morga. 
A r c t o p h y l a x a. in. Arkturusz (1. o.). 
Arctop i thec i (áiiat), 1. Karmos majmok. 
Arctopus L. (növ.), az Umbelliferae (Ernyő-

sök) család génusza, melynek 3 faja a Fokföldön 
honos. Legismertebb az A. echinatus L. A Fok-
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földön tenyésztik; nálunk szép, nagytüskés leve
leiért üvegházakban is tartják. 

A r c t o s t a p h y l o s Adans. (»ÖV.), 1. Medveszöllö. 
Arcto t l i eca Wendl. (növ.), a Compositae (Fész-

kesviráguak) génusza, melynek 2 faja a Fokföldön 
él. Az A. repens Wendl. mint dísznövény kert
jeinkbe is eljutott. 

Areto t i s L. (növ.), a Compositae (Fószkesvirá-
guak) génusza, melynek 56 faja Afrikában, külö
nösen déli részében él; füvek vagy cserjék. Az A. 
acaulis L. Portugália partjain elvadult ós más 
fajokkal együtt kultiválják is. 

Arctowski, Henryk, sarkutazó, szül. 1871.Var-
sóban; az ucolei (Belgium) obszervatórium tiszt
viselője. Az első belga délsarki expedícióban mint 
geológus és meteorológus vett részt; visszatér
vén, sajtó alá rendezte az expedició tudományos 
jelentését. Tervezett egy második expedíciót is, 
de ez az állam hozzájárulásának hiánya miatt 
abbamaradt. Főbb munkái: Projet d'une explora-
tion systómaticiue des regions polaires (Bruxelles 
1906); Programme scientiflques de la seconde 
expedition antarctique belge (1907); Les glaciers 
(Antwerpen 1908); Les variations séeulaires du 
climat de Varsovie (1908). 

A r c t u r u s , csillag, 1. Arkturusz. 
A r c n b a l i s t a (lat.), eredetileg követhajító íj ; 

később általában aggyal ellátott íj, amellyel 
nyllszeget, nyilat vagy néha ólomgolyót is hají
tottak nagy erővel 150—200 lépésre. 

Arcueil(ejtsd: arkoiy), a régi Arcus Julianus, köz
ség Seine francia département Sceaux arrondisse-
mentjában, a Biévre ós vasút mellett, szép gót 
templommal, (1906) 9237 lak., keményítő-, tészta-, 
bőr-, műtrágyagyártással, kelmefestéssel és ap-
pretálással; kőbányával, számos nyaralóval. A ró
maiak korából származó vízvezetékéből egyes ré
szek máig is állanak; áll továbbá a 400 méter 
hosszú s 28 ívezeten át Parisba ivóvizet vivő 
csatorna, melynek alapját már XIII. Lajos 1619. 
vetette meg és melyet Medici Mária 1624. Brosses 
Jakab vezetése alatt fejeztetett be. Bz a Luxem
bourg-palotába vitte a vizet. 1868 óta e fölött a 
Vanneból Montsourisba (Paris) vezetnek vizet. 

Arculütés, tenyérrel mért csapás az arcra, ami 
több népnél egyúttal szimbolikus cselekedet bizo
nyos ünnepek alkalmával. A rómaiak A.-sel tet
ték a rabszolgákat szabad emberekké. A közép
korban, legfőkópen a német udvaroknál, az apró-
dokat A.-sel nyilvánították harcra megtermett
nek, e szavak mellett: «Ezt még tűrd el tőlem, de 
mástól többé soha». Ugyancsak A.-sel avatta a 
mester az inast legénnyé a német céhrendszer 
virágkorában. A határbejárások alkalmával régeb
ben a fiukat minden határkő mellett arcul ütöt
ték, hogy ilykép jól az emiékökbe vésődjék a hely. 
A katolikus egyházban bérmáláskor a püspök 
gyengéden megüti a bérmált arcát e szavakkal: 
Pax tecum ! (Béke veled.) 

Arcus (lat.), a. m. ív. A matematikában 1. 
Körmérési számok. — A. az építészetben ív, íve-
zet. A. triumphalis, diadalív. L. ív ós Árkád. — 
Arcus senilis (Gerontoxon), keskeny sarló
formájú szürkés homályosság, amely öreg embe
rek szarúhártyájának szélén szokott támadni. 
Jelentősége nincs. 

Arcübasev, orosz író, szül. 1878. több novella 
és a Szanin c. regény szerzője. Ez a regény, 
amelynek hőse a szabad szerelmet hirdeti, Orosz
országban mélyebb hatást keltett; külföldön is 
föltűnést okozott, amelyet a több helyen foga
natosított bírói beavatkozás (többek közt nálunk 
is) még növelt. Magyarra fordította Szabó Endre 
(1909). 

Arcváltás, a csapatok felállításának oly módon 
való megváltoztatása, hogy arcvonaluk más 
irányba nézzen. 

Arcvédő, a sisaknak az a része, amely az arcot 
védte; a magyarok s egyáltalában a keleti népek 
sisakjain az arc közepe előtt álló acélrúd képezett 
A.-t, míg a nyugati népeknél le- és feltolható rácso
zat védte az arcot. L. még Álarc. 

Arcvonal (ném. Frontlinie; fr. fronté), az a vo
nal, amelyen vm. csapat első sorának harcosai 
egymás mellett állnak; továbbá az a vonal is, 
amelyet valamely csapat- v. sereg-felállításnál 
valamennyi az első sorban levő csapatnak vagy 
seregrésznek élein át képzelhetünk. (A.-os csata 
(Frontalschlacht), oly csata, amelyben az ellenfelek 
mindegyike a másiknak A.-ára, nem pedig szár
nyára, oldalába avagy hátába tör. 

Arcy sur Cure (ejtsd: arszi szUr Mr), falu Yomie 
francia département Auxerre arrondissementjá-
ban a Cure ós vasút mellett, híres, 500 m. mély 
cseppkőbarlangokkal, 800 lak. 

Arczsába (neuralgia nervi trigemini, trigemi-
nus neuralgia, prosopalgia, tic douloureux), a 
háromosztatú ideg bántalma. Rendesen az arc 
egyik felére kiterjedő, villámszerűén gyors, igen 
éles, szúró, hasogató fájdalom az arc összerándu-
lásával, bő könnyezéssel és orrnyálka elválasztás
sal. Megkülönböztetünk heveny és idült alakot, 
az előbbi rendesen a homlokra terjedő, utóbbi in
kább az arcfél alsóbb részeire. Az ideg kibuvási 
pontjain nyomásra fáj, ilyen nyomás ki is vált
hatja a szünetelő fájdalmat. Néha önként jelent
kezik a fájdalom. A betegség oka leggyakrabban 
valamely hurutos bántalom, pl. nátha, influenza. 
A heveny alakja gyógyítható, az idült alak néha 
igen makacs s néha csak az ideg dúcának (Gasser-
féle-dúc) kiirtásával gyógyítható. 

Ard. , növénynevek mellett Arduino Péter 
(szül. Caprinoban Verona mellett 1728 július 18., 
meghalt 1805 ápril 13. Padovában, mint a mező
gazdaság egyetemi tanára) nevének rövidítése. 

Arda, a Marica mellékvize európai Törökország
ban, a Ehodope-hegységben ered s egy ideig Kelet-
Rumélia határául szolgál. Drinápoly mellett tor
kol. 192 km. hosszú. 

Ardahan (Ardaan), az ugyanily nevű kerület 
székhelye Karsz transzkaukáziai orosz kormány
zóságban, a Kur felső folyásánál, 1982 m. magas
ságban, 844 lak., kik a zord éghajlat miatt több
nyire földalatti házakban laknak. Lorisz Melikov 
1877. elfoglalta a törököktől; a berlini szerződós 
értelmében (1878 júl. 13.) végleg az oroszok hatal
mába került. 

Ardai Ignác, nyűg. m. kir. pénzügyőri fel
ügyelő, szül. 1834. Iglauban, Morvaország. Emlí
tésre méltó munkái: Az államegyedáruságok és 
jövedékek, a fogyasztási adók, a magyar jövedéki 
büntető jog, a jövedéki kihágások büntető eljá-
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rása, stb. Szerkeszti és kiadja a már 32 év óta 
megjelenő Pénzügyi Évkönyv c. zsebkönyvet. 

Ardakan (Ardekan), az ó-korban _ Artacana, 
város Parzisztan perzsa tartomány É.-i határa 
közelében, 1125 m. magasságban, 8—9000 lak.; 
várfalakkal és tornyokkal, szőnyegszövéssel. 

Ardakan-szőnyeg. Modern indiai csomózott 
szőnyeg. Jellege ugyanolyan, mint az Amritszár-
szőnyegé (1. o.). Ardakanban készül. 

Árdánháza, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, 
(1900) 1060 rutén lak., hitelszövetkezetet és jeles 
ezövőtelepet tart fenn, mely kitűnő minőségű 
szmirnaszőnyegeket, törülközőket, vásznat, füg
gönyöket állit elő; van pálinkafőzője, házi ipara; 
szorgalmas és józan népe szépen vagyonosodik. 

Ardanócz, kisk. Nyitva vm. galgóczi j.-ban, 
(1900) 277 tót lak., fallal bekerített kat. temploma 
1503. épült; sírboltjában a Cserny-család tagjai 
nyugosznak; u. p. Felsőattrak, u. t. Pöstyón. 

Árdány, kisk. Besztercze-Naszód vm. besenyői 
j.-ban, (1900) 902 oláh lak.; u. p. és u. t. Nagysajó. 

Ardatov, 1. azugyanily nevű kerület szókhelye 
Nisni-Novgorod orosz kormányzóságban, a Lemet, 
a Tesa mellékfolyója mellett, (1897) 3538 lak. — 
2.J..,azugyanüynevükerületszékhelyeSzimbirszk 
orosz kormányzóságban, az Alatir, a Szura mel
lékvize mellett, (1897) 4838 lak., malomiparral. 

Arday, 1. Ardey. 
Ardea, a Latiumban lakó rutuloknak hajdani 

fővárosa, melyben a római tradíció szerint Turnus, 
a rutuloknak királya lakott. A város magas szik
lán épült a Numicus folyó közelében, körülbelül 
kétmérföldnyitávolságbanatengerparthoz, egész
ségtelen, mocsaras vidéken. 442-ben Kr. e. a ró
maiak gyarmatot alapítottak A.-ban, mely 311-ben 
elpusztult s habár későbben újra felépült, már 
Augustus alatt jelentéktelen helység volt. Romjai 
még most is megvannak az ugyanolyan nevű hely
ségben. 

Ardea L. (állat), a gémalakuak (Ardeiformes) 
rendjébe tartozó állatnem. L. Gémek. 

Ardeas, Odysseus ós Kirke fia, a monda szerint 
Ardeának, a rútulok fővárosának alapítója. 

Axdéb, az ó-korból származó, Egyiptomban, 
Abessziniában és Szíriában még ma is használt 
űrmérték gabonanemüek mérésére. Nagysága a 
különböző vidékeken különböző. Alexandriában 
1 A. = 6 auibeh a 2 keleh a 2 rub = 271 1.; 
Kairóban 1 A. — 24 rub = 179 1.; Eosetteben 1 
A. = 12 rub = 284 1.; Gondorban 1 A. = 10 
madega = 4-40 1.; Masszauáhban 1 A. = 24 
madega = 10-57 1. Az A. súlyát Alexandriában 
vagy 161, vagy 156 okára osztják be, az első 
= 2035 kg., a második = 184 kg. A fűszerek 
mérésére szolgáló A. Abessziniában feloszlik 120 
rottelre =37-324 kg. 

Ardebil (Erdebil), megerősített város Azerbaj
dzsán perzsa tartományban, 1500 m. magasság
ban, a Karaszu (az Arasz mellékfolyója) mellett, 
a róla elnevezett fensik D.-i részében. Épületei 
közül kiemelendő Szefl sejk (megh. 1334) slzmael 
sah mauzóleuma, mely ma is búcsújáróhely, ás
ványvízforrásokkal; 13,000 lak. 

Ardebil szent szőnyeg. A világ egyik leghíre
sebb és műtörténet! szempontból legbecsesebb 
perzsa szőnyege. Iszpahantól nem messze, Kas-

hanban készült az A. mecset részére. Most a 
londoni South Kensington Museum-ban őrzik. 
Amint a beleszőtt évszám mutatja, a perzsa sző
nyegkészítés fénykorából való s becses adatot 
szolgáltat e kor ornamentikájának és szőnyeg-
csomózási technikájának műtörténeti megállapí
tásához. Hossza mintegy 10-52 m., szélessége 5'35 
m. Alapszíne sötétkék, közepén világossárga 
medaillon van, melynek közepén szentelt lámpa 
rajzai vannak. Három szegélye és négy sarok-
motivuma a sárga szín különböző árnyalataiban 
van tartva. Ornamentikája kizárólag virág- ós 
inda-motivumokból áll. A beléjeszőtt arab felirat 
jelentése: Egyetlen menedékem e világon a te 
küszöböd. Fejemet mi sem védi, csak a te bolto
zatod. E szent hely hívének, Kashanbeli Mahsud-
nak munkája, a 946. évben. 

Ardéche (ejtsd .• ardes), 1.100—110 km. hosszú mel
lékfolyója a Rhőnenak D.-i Franciaországban. A 
Tanarguc-hegyen 1400 m. magasban ered. Több 
rohanó patakot vesz föl, Aubenas alatt belófolyik 
a Ligno, Baume, Chasserac. A gyors folyású A. 
azután Vallon alatt természetes híd, a Pont 
d'Arc alatt halad el, amely 54 m. szóles, 32 m.-rel 
van a víz színe fölött; medre ezután is mély 
és meredek marad. Pont-Saint Esprit alatt tor
kol. — 2. A., dópartement D.-Franciaországban 
Isére, Drőme, Loire, Gard, Lozére ós Haute-
Loire départementok közt 5556 km2 teriilettel, 
(1906) 347,140 (1 km2-re 62) lak. Nevét az A. 
folyótól kapta. Vivaraisból alakították. Arrondisse-
mentjai: Privas, Largentiére és Tournon. Szék
helye Privas, legnépesebb városa Annonay. V. ö.: 
Joanne, Géogr. du dép. de l'A. (Paris). 

A r d e i d a e (állat), a gémalakú madarak (Ardei
formes) egyik családja, 1. Gémek. 

Ardekan, 1. Ardakan. 
Ardelan, 1. Ardűan. 
Ardeimei-csatorna, Franciaország ÉK.-i részé

ben. A Maast köti össze az Aisne-nel; Dom-le-
Mesvilnél indul ki és Vieux-les-Asfaldnál torkol
lik. Hossza 100 km. 1832. fejezték be. 

Ardennek (Ardennes, ejtsd: ardenn), a Rajnai 
palahegysógnek legnyugotibb, egészen lealacso
nyodó darabja, s azzal együtt a variscusi hegy
rendszer lepusztult üledékes zónájához tarto
zik. Elegyengetett, platós felszínére jellemző, 
hogy míg a közepes magasság 550 m., a legna
gyobb kiemelkedések sem múlják felül a 650 m.-t. 
A Maas és mellékvizei mély kanyonvölgyeket 
vágtak be, Ny. felé fokozatosan alacsonyodik s 
csak a geológusok tudják kijelölni a határát. Egé
szen vízszintesen települt devon és karbon korú 
üledékes kőzetek építik fel, amelyeket letarolt a 
tenger s így könnyen hozzáférhetővé tette a gaz
dag vas-, ólom-, réz- és antimonbányákat s a kime
ríthetetlen kőszéntelepeket. A vasnak és szénnek 
együttes előfordulása magyarázza meg az A. kör
nyékének nagyszerű vasiparát. A Ny.-i szél bő 
esőzésben részesíti s a lejtőket dús tölgy- és bükk-
erdőségek borítják, míg a platók terméketlen ta
laja kizárja a földművelést, a legelők is soványak 
s ezért feltűnő az ellentót az A. lábánál elhúzódó 
nagy népsűrűségű zóna és a hegység belsejének 
gyér lakossága között. V. ö.: Meyrac, Géographie 
illustrée des Ardennes (Charleville 1900). 

4 ' 
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Ardennes, département Franciaország EK.-i 
részeben, a Maas mindkét partján. Területe 5253 
km2. É.-i részén az Ardennek magaslata emelkedik, 
amely bővelkedik szénben ós vasércekben, azért 
fejlődtek ki itt a hatalmas iparosvárosok, Givet, 
Messempré, Sedan stb. Lakosainak száma (1906) 
317,505, népsűrűség 60. Fővárosa Méziéres (1.0.). 

Ardennesi 16,1. Ló. 
Ardennit (ásv.), az Ardennesben Ottrec közelé

ben az ottani palák kvarctelérében előforduló roni-
bos rendszerben kristályosodó vanadiumszilikát, 
Si^VjOjjAljoMnjjHn,, rostos, szálas, zsírfényű, 
gyantabarna, sárgás. 

A r d e n s (lat.) a. m. égő, heves, buzgó. 
Ardesir. Több perzsa királynak, köztük A. 

Pápekán-nak, a szásszánida dinasztia alapítójának 
neve, akinek története csaknem olyan mesék 
homályába burkolt, mint a nagy Cirusó. 

Ardes-sur-Couze (ejtsd: ard sztír tűz), község 
Puy-de-Döme francia départementban a Couze 
mellett, (1906) 1785 lak., gyapjúfonással, a közép
korban Mercoeur hercegségnek volt fővárosa; 
erősségének romjai még láthatók. 

A r d e t t a Gray (állat), a gémfélék egyik neme. 
A törpe gém, A. minuta Gray, folyamaink menté
ben s mocsaras vidékeken áprilistól októberig ha
zánkban is közönséges. L. Gémek. 

Ardey (Arday), középhegység, Amsberg porosz 
közig, kerületben, a Euhr hosszában. A. mintegy 
163 m. magas, a hegységnek gazdag kőszéntelepei 
vannak. 

Ardibehest, a parszizmusban az amsaszpendek 
egyike. A világosság és a tűz fölött őrködik és 
sok jót művel. Az Avesztából ismeretes jó szellem 
(Amesa Szpenta) Asa Vahisztának perzsa neve. 

Ardigo,Itoberto, olasz filozófus, szül. Casteldido-
neban 1828 jan. 28. A pozitív filozófia legkiválóbb 
művelője Olaszországban, aki egész filozófiai rend
szert alkotott. Művei: A pszichológia mint pozitív 
tudomány (1870); A pozitivisták morálja (1879); 
Spencer H. ismeretlenje és a pozitivizmus (1883); 
A régi lelkiismeret és az új eszmék (1885). Össze
gyűjtött művei: Opere filozofiche címen 9 kötet
ben 1882—1905 jelentek meg Padovában. Leg
érdekesebb erkölcsi filozófiája, mely pozitiv 
lélektanból indulva, az önzetlenség alapelvén épül 
és tisztán pozitiv alapon bizonyos ideálizmust 
tanít. 

Ardilan (Ardelan), hegyesvidók Ny.-Perzsia 
határán. Itt ered a Kaspi-tengerbe folyó Kizil-
Uzen. Kurdok lakják, váli kormányozza, kinek 
székhelye Szina. 

A r d i s Knw. (állat), az igazi levéldarazsak (Ten-
thredinidiae) családjába tartozó levóldarázsnem. 
Hazánkban két faja ól. 

A r d i s i a Swartz (nov.), a Myrsinaceae-család gé-
nusza, melynek 240 faja a két félgömb tropikus 
ós szubtropikus vidékein él. Többnyire örökzöld 
fák, cserjék v. félcserjék, egyszerű, ép levelekkel, 
fehér v. rózsaszín, fürtös v. ágas-bogas virágzattal, 
s leginkább élénk színű, csonthéjas gyümölccsel. 
Több ázsiai fajt mint dísznövényt melegházban 
tartanak. Szobába legillöbb a kinai A. crenulata 
Vént.; szárai—2 ni., levele elliptikus lándzsás, 
fényes, virága igen sok, pirosasfehér, apró s majd
nem ernyőalakú ágboggá egyesül, gyümölcse skar

látpiros, fényes. Embriója már a növényen kifej
leszti gyökerét, mely a csonthéjat felrepeszti. 

Arditi, Luigi, olasz zeneszerző, szül. Crescenti
nóban 1822 júl. 22., megh. Hoveban, Brighton 
mellett 1903 máj. 1. A milánói konzervatórium
ban tanult és itt készítette 1841-ben első operáját, 
A haramiák-at. Hegedűjátékával általános fel
tűnést keltett 1851-ben Amerikában. 1852—56. a 
newyorki olasz operának fő zeneigazgatója volt 
és A kém c. operájával az ottani közönségnek 
is kedvencévé lett. Utóbb Konstantinápolyba ment 
ós 1858 óta Londonban ólt. Szerzeményei hatáso
sak, néha ragyogók; igen népszerű volt az II 
bacio (Csók) keringője. 

Ardjeh, hegy Kis-Ázsiában, 1. Ardzsis. 
Ardmore, 1. város Oklahoma amerikai állam

ban, a Washita folyónál, vasút mellett, (1907) 8759 
lak. pamutkereskedéssel. — 2. A., kis kikötőváros 
Waterford ir grófságban, (1905) 4115 lak., halá
szattal. 

Ardó, kisk., 1. Szamosardó. 
Ardoye (ejtsd: ardoa), iparos város Ny.-Flandria 

belga tartományban, vasút mellett, (1901) 6104 lak., 
nagy szövőgyárakkal. 

Ardrah (Allada), város Dahome francia gyar
matban a Veidából Kanába vezető úton, mintegy 
10,000 lak., nagy vásárokkal. 

Ardres (ejtsd: ardr), megerősített város Pas-de-
Calais francia département St.-Omer arrondisse-
mentjában, az A.-csatoma mellett, (1906) 1644 lak. 
Itt találkoztak 1520.1. Ferenc francia s VIII. Hen
rik angol király a város tőszomszédságában fel
ütött pompás táborban (Camp du drap d'or), mely 
alkalommal birokversenyt rendeztek. 

Ardrossan (ejtsd: ardroszn), kikötő és látogatott 
tengeri fürdő Ayr skót grófságban a Firth of 
Clyde mellett, (1901) 6077 lak., vasiparral, szón
exporttal. 

Ardsley (ejtsd : ardszii), 1. város az angol York-
shireben a Dearne ós vasút mellett, (1901) 6226 
lak., üveggyártással, szénbányászattal. — 2. A. 
East, A. West, egyesített közs. Yorkshireben 4 
km.-nyire Wakefieldtöl, (1901) 7477 lak., gyapjú
szövéssel ós szénbányászattal. 

Arduin, győri püspök, 1. Hardain. 
Arduin, Ivrea határgrófja, Dodo gróf unokája. 

III. Ottó német császár több rendbeli gonosztette 
miatt elűzte, de Ottó halála után az olasz nemzeti 
párt 1002. Páviában Lombardia királyává válasz
totta. 1003. leverte ugyan a II. Henrik által Olasz
országba küldött csapatokat, 1004. és 1014. azon
ban Henrik győzte le az ö seregót. Fruttuaria 
zárdába menekült, ahol 1015-ig élt. 

A r d u i n a Mill. (Garissa Linn. nSv.), az Apocy-
naceae család génusza, melynek £0 faja van 
Afrika nyugati részétől Ausztráliáig. Igen dúsan 
elágazó cserjók, ágaikon erős, egyszerű v. villásan 
ágas tövisekkel, keresztben átellenes levelekkel, 
végálló bogvirágzattal. Az A. bispinosa Linn. ker
tekben gyakran kultivált faj (A. acuminata név . 
alatt is), tövises. Az A. carandas L. (Garissa, 
edulis Vahl.) gömbölyded bogyószerű húsos ter
mése Egyiptomban eledelül szolgál. 

Arduino, 1. Ard. 
Árdzruni Gergely, a jelenkor egyik kiváló ör

mény publicistája. Született Tifliszben 1840-ben, 
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meghalt 1904-ben. Iskolai tanulmányait szülő
városában kezdette, a szentpétervári egyetemen 
folytatta és Németországban végezte. Mint bölcse
leti doktor a bécsi, majd a velencei örmény szerze
teseknél is megfordult, hogy magát az örmény 
irodalomban,nyelv-és történelemben tökéletesítse. 
Hírlapírói működését egyetemi hallgató korában 
kezdette, sok tudósítást küldözgetvén Szt.-Péter-
várról a tifliszi örmény lapoknak. Legutóbb a Tif-
liszben megjelenő Méság (Munkás) című elter
jedt örmény irodalmi, közgazdasági és politikai 
lap szerkesztő-kiadója volt. 

Ardzsis, 1.1. Arges. — 2. A., v. Erdsiasz-dagh 
a régiek Mons Argaeusa, magános liegy Kis-
Azsiában Kajzarieh közelében. Magassága 4059 m, 
glecsere 3100 m.-ig nyúlik le. 

Are (franc), területmérték, 1. Ár. 
Area (lat.), szabad, nem müveit v. be nem ül

tetett hely, ennélfogva tér a városban, a templom 
bekerített udvara, játéktér, a ház udvara, terület, 
télfogat. 

Area Celsi, 1. Kopaszság. 
Areális adó-nak nevezik az olyan adót, mely

nél a földterület nagysága az adókivetés alapja 
(pl. a földadó). 

Areapolis a. m. Székelyudvarhely (1. o). 
Areb, Kelet-Indiában a pénznek nagyobb szá

molóegysége = 25 lak, vagyis 2.500,000 rúpia = 
5.773,500 K. 

Areca L. (arékapálma, n5v.), a Pálmák család 
génusza, melynek 14 faja az indomaláji flóra-
területen honos. Magas, karcsú termetű, szárnyas 
levelekkel. Virágbuzogánya felső részén a por-
zós, lent a termős virágok. Gyümölcse rostos, 
többnyire tyúktojás nagyságú. Az A. Catechu L. 
(katechupálma, betelpálma, pinangdió, dzsambeh 
a jávaiak nyelvén) 13—16 m. magas; levele 2—4 
m. hosszú, levélkéje szálas-lándzsás, 1—1-3 m. 
hosszú. Egész Indiában, különösen a tengerpart 
közelében termesztik. Gyümölcse az arékadió, 
beteldió v. pinangdió (nuces Arecae); ez kerek-
tojásdad alakú, kemény, magva galambtoj ás nagy
ságú, fehér, pirosan erezett. Ez a mag, valamint 
a belőle főzött katechu (terra Japonica v. succus 
catechu, khadirasara), egyike az egész délkeleti 
Ázsiában legkeresettebb kereskedelmi cikkeknek. 
A katechu barna, földes törésű, a tartalma főleg 
cserzősav, azért összehúzó orvosságnak (has
menés, vérhas, vérfolyás ellen), fogpornak, fog-
tinktúrának, szájvíznek, iparilag cserző szernek, 
kartonfestőnek használják. A katechunak maró-
lúgbeli sötétpirosbarna oldata, mint csáva, szép 
és olcsó, barna, nagyobb hígítással pedig sárga 
festék, mellyel mostanában gyakran a fát szokás 
festeni. 

Arecibo, az ugyanily nevű departemento szók
helye Puerto-Rico nyugatindiai sziget É.-i partján, 
az A. partján, termékeny vidéken; cukorgyárak
kal, mészégetőkkel s szeszgyárakkal, (1899) 8008 
lakossal. 

Arecife, kikötőváros Lancerote kanári sziget 
K-i partján, 2500 lak. 

Arecolin, 1. Arekolin. 
Areia (gör., a. m. «a harcias»), 1. Aphrodité 

mellékneve; mint ilyennek temploma is volt 
Spártában; Athénének is volt egy A. mellékneve. 

— 2. A. v. Ária, a régi perzsa birodalom egyik 
országrésze, megfelel Herat környékének. 

Areiopagos (gör., a. m. Ares halma), 1. Areopág. 
Arékapálma (nSv.), 1. Areca. 
Arekolin (arecolin), az areka-pálnia gyümöl

csének (betel-dió) alkaloidája. Pupillaösszehúzó l°/o 
oldatban szembe cseppentve; féregűző hatása mér
ges volta miatt nem használható ki. 

Arelat ország. Nevét Arelate (franc. Arles) fő
városától nyerte, különben Burgundia cisjurana 
vagyis a Jurán innen fekvő Burgundiának is ne
vezték. Alapítója Boso gróf, akit 880. királlyá 
tettek. II. Rudolf az országot a Jurán túli Bur
gundiával egyesítette 930., a gyermektelen III. 
Rudolf pedig az országot 1032. II. Konrád német 
császárra hagyta. A XIII. sz.-ban részekre bom
lott. L. Burgundia. 

Arelatnm, 1. Arles. 
Árelemzés, az építészetben az a munkálat, 

mellyel az építési költségvetések egységárait 
megállapítják. Lényegében a végzendő műszaki 
munka minden egyes tótelének pontos körülírásá
ból, a szükséges anyag mennyiségének kimutatá
sából és az előállítási költségek (egységárak) ki
számításából áll. 

Ár ellen úszni a. m. a közvéleménnyel szem
ben cselekedni, a közvéleménnyel dacolni, eredete 
a Szentírásban, Jézus, Sirák fia, 4. 32. V. ö. Tóth 
Béla, Szállóigék (Budapest 1906). 

Aremberg, 1. Arenberg. 
Are iuon ia Neck. (Amonia Nestl., növ.), a Rosa-

ceae (Rózsafélék) család génusza. Egyetlen faja 
az A. agrimonioides (L.) Neck., szárnyalt levelű 
erdei fű, hazánk déli részein. 

Aremorica (Armorica), Gallia ÉNy.-i partja a 
Seine és Loire között, a mai Normandia és Bre
tagne. 

Aréna, a római amfiteátrumok fövénnyel be
hintett küzdőtere. L. Amfiteátrum. 

Arenal (lat.), a vulkánok mellett lapilli-tól, 
homok- és hamutól fedett, tenyészet nélküli felület. 

Arenal, Concepcion, spanyol írónő és jogtu-
dósnó, szül. 1837., megh. Vigóban 1893 febr. 9. 
Mint egy ügyvéd özvegye, magánúton jogot és 
közgazdaságtant tanult, 1860. munkát írt a jóté
konyságról, emberszeretetről és felebaráti sze
retetről, mellyel akadémiai díjat nyert. Utóbb 
tagja lett a jogi akadémiának és nagy irodalmi 
munkásságot fejtett ki, vezetője volt egy szegény
háznak s többször megbízták a fegyházak vizsgá
latával. Összegyűjtött művei 1894—901 közt 20 
kötetben jelentek meg, többnyire égető társadalmi 
kérdéseket tárgyalnak, a szegényügyet, börtön-
ügyet, nőkérdést, népoktatást, népjogot, háború és 
béke kérdését stb. Szülőhelyén szobrot állítottak 
emlékére. La mujer del porvenir és a La mujer 
de su casa c. munkáit még most is olvassák. 

A r e n a r i a (Uiatt, madárnem, 1. Kőforgató. 
A r e n a r i a (növ.), 1. Homokhúr. 
Axenbeig(Aremberg), 1 .egykor német hercegség 

Jülich és Köln között, ma Koblenz közigazgatási 
kerülethez tartozik. Területe 413 km2 volt, 14,800 
lak. — 2. A., község Adenaukerületben,nemmessze 
az Ahrtól, 530 lak. ós az A.-i hercegi család ősi kas
télyával. A. 1644. lett hercegséggé és 1801. szűnt 
meg. 
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Arenberg, Leopold Philipp, A.. Arscliot és 
Oroy hercege, annak a Fülöp Károly Ferenc her
cegnek fia, aki Zalánkeménnél esett el (1691 aug. 
19.); szül. 1690., megh. 1754. Brüsszelben. Részt 
vett a spanyol örökösödési és a magyarországi 
hadjáratokban. Nándorfehérvár bevételekor a gya
logságnak jobb szárnyát vezérelte (1717). VI. Ká
roly Hennegau és Mons kormányzójává és 1733. 
tüzér-tábornokká nevezte ki. A. a tudományok 
pártolója, Voltaire barátja és Rousseau pártfogója 
volt; ez utóbbit nyugdíjban is részesítette. 

Arenberg-Meppen, egykori német hercegség, 
a mai Papenburg várost s Meppen, Haselünne, 
Hümmling ós Aschendorf járásokat foglalta ma
gában. 2195-4km2 területtel, 57,359 lak. 1826 máj. 
8. emelte IV. György hannoverai király herceg
séggé. 1866. Poroszországhoz került. 

Árenda, 1. Haszonbér. 
Arendal, város Norvégiának DK.-i partjain, 

Nedenaes j.-ban, a Nid torkolatánál. A város rész
ben sziklákon, részben cölöpökön a vízben épült, 
hajógyárral, halászattal; kikötője igen jó ; az 
előtte fekvő erdős Tromő és Hiseröe szigetek vé
delmezik a viharok ellen; (1900) 11,130 lak., akik 
élénk kereskedést űznek fával, a környék vas
érceivel ós gabonával. 

Arendalit (ásv.), 1. Epidot. 
Arendonck, város Anvers belga tartományban, 

a holland határ közelében, 3890 lak.; harisnyakötő 
ipara egész Belgiumban ismeretes. 

Arends, Leopold, német író és egy igen elterjedt 
gyorsirási rendszer megalapítója, szül. Rakiskyben, 
Vilna mellett, 1817 dec. 1., megh. Berlinben 
1882 dec. 22. Irt drámákat (Libussas Wahl, 1844; 
Demosthenes, 1848), költeményeket, egy termé
szettudományi munkát: Das Wunderreich der 
Natúr (1857—58, 3 köt.). Nevezetes kísérletet 
tett, hogy a régi héber melódiát felfedezze a héber 
szövegből, nevezetesen Deborah énekéből. De leg
ismertebb a gyorsirási rendszere, melyet először 
1850., azután 1860. Vollstandiger Leitfaden einer 
rationellen Kurzschrift (22. kiad. 1896) cím alatt 
közzé tett, s melyben Gabelsberger és Stolze rend
szereinek előnyeit egyesíteni s fölülmúlni töreke
dett. B rendszer Németországon kívül (hol 129 
egylet követi és 5 folyóirat terjeszti) főleg Spa
nyol-, Francia-, Svéd- és Oroszországban talált 
nagy tetszésre; magyar nyelvre alkalmazta Doh-
nányi Frigyes (Arends L. gyorsírása 1877). 

Arendsee, 1. község Magdeburg porosz közig, 
kerülő; Osterburg j.-ban az ugyanily nevű tó part
ján, amelyből borostyánkövet nyernek, (1905) 2121 
lak., halászattal, régi benedekrendi kolostorral. 
— 2. A. (Ahrendsee), Keleti-tengeri fürdő, 1. Bruns-
haupten. 

Arendt (Arent),Wilhelm, német író, szül. 1864 
máj. 7. Charlottenburgban; 1890. színész lett; 
később az irodalomra adta magát. Eredeti költe
ménykötetei : Lieder des Leids (Berlin 1883): Ge-
dichte (1884); Aus tiefster Seele (1885); ezenkívül 
mint egy idegen Írónak, az állítólagos Reinhold 
Lenznek költeménykötetét adta ki saját költemé
nyeit Kari Ludwig álnéven, hasonlóképen több 
könyvet irt Hans Derlon, Ludwig Tarné, Hermann 
Walter, Ludwig Cesari álnevek alatt. Cesari volt 
színpadi neve is. 

Arene, ősgörög város Eliszben, melyet Honie-
ros is említ (II. 2, 591). Kiklopsz várfalmaradvá
nyaitól jelzett helyét Dörpfeldnek 1907-iki ása
tása állapította meg, a Pirgosz és Zacharo között 
levő Samikon romjai mellett levő Klidhi-dombon. 

Aréne, Paul, francia író, született Sisteronban, 
1843 június 26-án, megh. 1896 dec. 18. Parisban. 
Munkatársa volt Daudet Alfonznak a Lettres de 
mon moulin (Malom alatt, Budapest 1879), s a 
Le Charcímü vígopera megírásában. Szülőföld
jét, Provencet Au bon soleil (1879) című novella
kötetében örökítette meg. További munkái a mély 
költőiséggel telt Contes de Noöl, La vraie ten-
tation de St. Antoine (1879); Paris ingénu (1882); 
Le canot des six capitaines (1888); La chévre d'or. 

Arenenberg, kastély Svájcban, a Boden-tó 
közelében, ahol a Bonaparték, köztük III. Napóleon 
és Eugénia császárné is gyakran időztek. 

A r e n g a Labill. (SaguerusBl., Oomutus Sprg., 
növ.), a pálmák génusza, melynek 7 faja az indiai 
flóraterületen honos A usztrália É.-i részétől a maláji 
szigeteken Ázsia tropikus K.-i partjáig. Magas, őrös 
fák, széles levóikoronával, a levelek egyszerűen 
szárnyasak. Az A. saccharifera (Saguire-pálma 
v. Gomuti-p.) K.-Tndiában egyike a leghasznosabb 
pálmáknak. A malájok mindenütt ültetik, fiatal 
leveleit főzelékül eszik, levélhiivelye lószőrszerft, 
a kókuszdió rostjait felülmúló rostokat szolgáltat, 
a virágzat levágott tengelyéből pálmabort készí
tenek, melynek bepárologtatása után kitűnő 
pálmacukor marad vissza; ez az európai keres
kedelemnek is árucikke. 

Árengedmény (Rabatt), az elszámolás alap
jául vett egységárból az eladó részéről a vevőnek 
alku szerint adott ós rendesen százalékokban ki
fejezett engedmény. Á.-t ad a gyáros v. a nagy
kereskedő a kiskereskedőnek olyvégből, hogy az 
árút vele egyforma áron adhassa el és mégis le
gyen mellette nyeresége; v. adja az erősen alku-
vónak azért ebben a formában,,mert így könnyebb 
az elszámolás. Okul szolgál Á. megadására sok
szor az a körülmény is, hogy a nagykereskedő 
árjegyzékének összeállítása óta egyes cikkek ára 
csakugyan leszállt, de azért a nagykereskedő még 
nem akar XTJ árjegyzéket kiadni. 

A r e n i c o l a (állat), a soksertójü csöves gyűrűs-
férgek (Polycliaetasedentaria) alrendjében az Are-
nicolidae családba tartozó tengeri gyűrűs féreg-
nem ; hengeres, hosszúra nyúlt teste elől duzzad
tabb, tapogatói nincsenek, lábcsonkjai alig látha
tók, két sorban állanak, a felső sor sörték, az 
alsó horgok pamatait viseli; kopoltyúi ágasok; a 
tenger fövényébe ássa be magát. Egyik faja az A. 
marina L. 12—25 cm. hosszú, világossárga, zöl
des v. feketésbarna a homok színe szerint. Ny.-
Európa és Grönland homokos partjain közönsé
ges, a halászok néhol csalinak használják. 

Arensburg, város az orosz Ösel szigetnek D.-i 
partján, jó kikötővel, két világító toronnyal, ten
geri fürdővel ós (1897) 4621 lak. A várost 1710 
szept. 13. foglalták el az oroszok. V. ö.: Holz-
mayer: Das Bad A. (A. 1900). 

Arenski, 1. Arenszki. 
Arenstein József, matematikai iró, szül. Pesten 

1816 jan.12., megh. a Gloggnitz melletti Stuppach-
ban, Alsó-Ausztriában, 1892 febr. 23.Előbb kegyes-
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rendi tanár volt. 1846. a pesti József-ipariskolá
hoz az algebra és a geodézia tanárává, az 50-es 
évek elején egy bécsi főreáliskolához neveztetett 
ki, mely állásban 1865-ig maradt. Ekkor állásáról 
lemondott. 1846. a M. Tud. Akadémián matemati
kai munkával elnyerte az első díjat, s az akadémia 
1847. lev. tagjává választotta. Főbb munkái: 
Beobachtungen über die Eisverháltnisse der Do-
nau 1847—1848 bis 1849—1850 (Wien 1850); Ma-
schinenlehre für Oberrealschulen. (u. o. 1854). Több 
tankönyve és több mezőgazdaságra és iparra vo
natkozó kisebb-nagyobb dolgozata jelent meg 
nagyobbrészt német nyelven. 

Arenszki Antal Sztepanovics, orosz zene
szerző, szül. Novgorodban 1861 jül. 30., megh. 
Finnországban, Tariokiban 1906 febr. 25. A pé
tervári konzervatórium (Johannsen,Rimszki-Kor-
szakov) tanítványa, 1883. a moszkvainak zene
szerzéstanára, 1895. Pétervárott udv. énekkar
nagy lett. Operákat (Rafael, Nál és Damajanti), 
2 szimfóniát, számos kamarazenomüvet, zongora
darabokat, egyházi műveket szerzett. Irt összhang
zattant és zenei alaktant. 

Arenys de Mar, az ugyanily nevű járás szék
helye és kikötő Barcelona spanyol tartományban, 
a Földközi tenger és vasút mellett, (IQOO) 4618 
lak., hajógyárral, gyapjú- és gyapotszövőkkel, 
pálinkafőzéssel. A mellette emelkedő magaslaton 
Arenys de Murit (1900) 3003 lak. A közelében levő 
38°-os Titus-fürdőt reumatikus bántalmak s bőr
betegségek ellen használják. Ugyanily hatású a 
2 km.-nyire fekvő Caldetas d'Estrach. 

Arenzano, kikötőváros Genova olasz kerület
ben, vasút mellett, selyemszövőkkel, papírgyárral, 
számos nyaralóval és (i9oi) 3987 lak. 

Areográíia (gör.), a Mars (Ares) bolygó leírása. 
Arcoia (lat.) a. m. tér, udvar. Areola mam-

mae, a csecsbimbót (papilla mammae) körülvevő 
barnavörös szinü udvar (1. EiriW). Piros A.-ja 
van a himlőnek is. 

Areométer (gör.), összefoglaló elnevezése szá
mos készüléknek, melyek szilárd és főleg folyé
kony testek sűrűségének meghatározására szol

gálnak, s melyeknek közös jellem
vonása az, hogy valamennyien a 
hidrosztatikának (1. o.) azon a tör
vényén alapulnak, mely szerint az 
úszó test által helyéből kiszorított 
folyadék súlya pontosan egyenlő az 
úszó test súlyával. Kétfőtipust külön
böztethetünk meg, ú. m. súly-KA 
és térfogati v. skálás A.-t. A súly A. 
tipikus példája a Nicholson- (helye
sebben Charles-) féle A. Mai nap 
szokásos kivitele a következő (1. 
ábra) : az A. teste belül üres fém
hengerből áll (a), mely alul és felül 
kúpban végződik. A felső kúp vé
kony nyakba megy át, mely egy 
súlytartó csészikót (d) hord. A nya
kon c-nél valami jel van alkal
mazva. Az alsó kúphoz egy fém
kosárka (b) van függesztve, mely

hez alul még egy tömör fémgömb van erősítve, 
melynek súlya következtében az A. folyadékkal 
telt edényben függőleges állásban úszik. Manapság 

1. ábra. 
Nicholson-féle 

areométer. 

csupán szilárd testek sűrűségének közelítő meg
határozására alkalmazzák, de használható folya
dékokra is. Használati módja szilárd test esetében 
a következő: 1. meghatározzuk azt a súlymeny-
nyiséget, melyet a d esészikére kell helyeznünk, 
hogy az A. (4° C. hőmérsékletű desztillált) vízben 
pontosan a c jegyig merüljön alá, ha 1. a súly
csészén a mérő súlyokon kívül semmi egyéb nin
csen ; 2. ha a kérdéses szilárd test is a súlycsészón 
van; S. ha a szilárd test a b fémkosárkában van. 
Az 1. és 2. alatti súlyok különbsége semmi egyéb, 
mint a szilárd test súlya levegőben, a 2. és 3. alatti 
súlyok különbsége meg a szilárd test súlyvesz
tesége vízben, ami pedig Arehimedes elve alapján 
(1. o.) pontosan egyenlő a szilárd test által helyé
ből kiszorított víz súlyával. A két különb
ség hányadosa megadja a szilárd testnek a 
használt vízre vonatkoztatott sűrűségét, 
amiből korrekciós táblázatok segélyével 
meghatározható az abszolút sűrűség. A 
Nieholson-féle A. csak közelítő értékeket 
ad, ma már csupán mineralógusok használ
ják. A súly-A.-nek többi konstrukciója ma 
már mind elavult. 

Sokkal fontosabbak a térfogati, illetőleg 
skálás A.-ek., melyek kizárólag folyadékok 
részére készülnek. Jellegzetes alakjuk a 
következő (2. ábra): keskeny zárt üveg
cső, mely alul szélesebb csőbe megy át, s 
végül gömbben végződik, mely söróttel v. 
higannyal van megtöltve a célból, hogy a 
készülék függélyes helyzetben ússzon. A 
keskeny üvegcső skálával van ellátva. Fo
lyadékba téve az A.-t, az addig az osztály
zatig fog bemerülni, míg annyi folyadékot 
nem szorít ki, amelynek súlya pontosan1 

egyenlő az eszköz súlyával. Ha tehát isme
rem az A. köbtartalmát, alulról számítva 
az egyes skálarészekig, s azonkívül meg
határozom, hogy vízben hányadik skálarészig sü-
lyed alá az A., akkor tetszés szerinti más folyadék 
sűrűségét is egyszerűen kiszámíthatom annak 
megfigyeléséből, hogy az illető folyadékban há
nyadik skálarészig sülyed alá az A. Hogy az A. 
csövét ne kelljen túlságos hosszúra választani, 
rendszerint külön A.-eket készítenek víznél rit
kább és sűrűbb folyadékok részére. Az A.-ek egy 
része már úgy kerül forgalomba, hogy a skála 
egyes fokaihoz már oda van írva a sűrűség meg
felelő értéke ; ezek az ú. n. denziméterek. Ezek
kel tehát bármely folyadék sűrűsége minden szá
mítás nélkül egyszerű leolvasással meghatároz
ható. A Gay-Lussac-féle voluméter skálája úgy 
van készítve, hogy megadja közvetlenül a speci
fikus térfogatot, azaz az illető folyadék tömeg
egységének térfogatát, ami számértékre nézve 
egyenlő a sűrűség reciprok értékével. Vannak 
A.-ek, melyeknek skálája nincs ilyen közvetlen 
összefüggésben a sűrűséggel. Ilyen a többi közt 
a Brix, Beck, Cartier-féle A., s valamennyi kö
zött a legelterjedtebb a Baumé-féle A. Ezek ská
lájának osztáspontjait egyszerűen fokok-nak ne
vezik. 

Minthogy e skálák mindig meghatározott, ha
gyományos törvényszerűség szerint készülnek, 
azért egy bizonyos Baumé-, Cartier- stb. foknak 
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mindig ugyanazon sűrűség felel meg. B fokok
nak sűrűségre való átváltoztatásához táblázatok 
vannak forgalomban. 

Az újabb fajta ú. n. racionális Baunié-skálá
nak, amelyben a viz sűrűsége 0°-nak, a tömény 
kénsav sűrűsége (1 842) 66°-nak van véve, 15° C. 
hőmérsékletre érvényes átváltoztatási táblája a 
következő: 

Baumé-
íokok (n) 

5» 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

Sűrűség (d) 

1-036 
1 0 7 4 
1-116 
1-161 
1-210 
1-262 
1-320 

Baumé-
fokok (ii) 

40 
45 
50 
55 
60 
65 

Sűrűség (d) 

1-384 
1-453 
1-530 
1-616 
1-712 
1-820 

A skálás A.-ek szintén csak közelítő, legfel
jebb két tizedes jegyig adnak pontos értéket. 
Ennek oka a folyadékok területi feszültségében 
(1. o.) rejlik, melynek következtében az üve
get nedvesítő folyadékokban mélyebbre, a nem 
nedvesítő folyadékokban kevésbbé mélyre merül 
alá az A., mint azt az úszás törvénye kívánja. 
Pontos adatokat csak azok az A.-ek szol
gáltatnak, amelyek csupán egyes speciális folya
dékok számára vannak készítve. Hyen A.-ek pl. 
az alkoholométer (legelső konstrukciója Gay-
Lussac-tól), az alkaliméterek, tej mérők (lakto-
méter), savmérők, mustmérők, sómérők stb. Ezek
nek nagy jelentőségük van az ipari és kereske
delmi életben. Az itt használatos A.-ek skálája 
rendesen tapasztalati úton készül, s legtöbbször 
közvetlenül megadja azt, hogy az illető speciális 
folyadék hány 0/o_0t tartalmaz abból az anyagból, 
amelytől a folyadék kereskedelmi értéke függ 
(pl. borszesznél a tiszta alkohol mennyisége, tej
nél a zsírtartalom adja meg a kereskedelmi ér
téket) s éppen ezért százalékos A.-eknek is hívják 
őket. Mivel a folyadékok sűrűsége a hőmérsék
lettel változik, azért ezen A.-ek adatai csak azon 
hőmérsékleten érvényesek, amelyre nézve a skála 
készült, s amely rajta jelezve van. Más hőfoknál 
használva őket, igazító táblára van szükség. Az 
ipari'és kereskedelmi életben használt A.-ekre a 
niértókhitelesítós szintén kötelező. 

Irodalom. Az A.-ek kitűnő ismertetése található Violle 
kézikönyvében: Lehrbuch der Physik. Erster Theil, II. 
Baud, Berlin 1893. Jul. Springer. Az alkoholométerekre lásd: 
Weinstein, Metronomische BeitrSge Nr, 6. u. 7., Berlin 
1889 u. 1890, Jul. Springer. Azonkívül Hermann, Das Ge-
wichts-Alkoholometer und seine Anwendung, Berlin 1889, 
Jul. Springer; továbbá Laudolt-Börnstein, Physikalisch-
Chemische Tabellen, 2 Aufl. Berlin, 1894, ebben a külön
böző skálák átváloztatási képletei megtalálhatók. 

Areopág (gör.), athéni büntető bíróság főbenjáró 
ügyekben. Nevét az Akropolistól Ny.-ra eső és 
Aresnek szentelt magaslattól, az Areiopagostól 
kapta, ahol a bíróság üléseit tartotta. Tagjait Solon 
azokból alakította össze, kik archonok voltak és 
hivatalukat kifogástalanul töltötték be. Nagy poli
tikai hatalmat is bízott rájuk, amennyiben az A. 
felügyelt az állami közigazgatásra, a törvények 
végrehajtására; a tisztviselőket mulasztásukért 
törvény elé idéztette, sőt a tanács és a népgyűlés 
határozatai ellen is tiltakozhatott, ha azokat alkot
mányba ütközőknek találta. Konzervatív testület 
volt tehát az állami intézmények megőrzésére. 

Ezért támadták később folyton a demokratikus 
áramlatok. A hagyomány szerint Perikiesnek, 
tényleg azonban Ephialtesnek sikerült is Kr. e. 
462. az A.-ot politikai hatalmától megfosztani és 
lassanként vértörvényszéki hatáskört juttatott 
csupán neki. így is nagy tekintélye volt, melyet 
még a római korszakban is megtartott. V. ö. 
Philippi, Der Aeropag u. die Epheten (Berlin 
1874); Busóit, Griechische Staats- und Rechts-
altertümer (München 1892); Schömann-Lipsius, 
Griech. Altertümer (Berlin 1897); Schwarz Gy., 
Az athéni alkotmánytörténelem korszakai (Buda
pest 1891); Borsos Istv., Az A. eredete és szerepe 
az athenei államban Perikies koráig (Pápa 1890). 

Areopiknométer (gör.), készülék a folyadékok 
sűrűségének gyors meghatározására. Tulajdon
képen az areométernek és piknométernek (1. o.) 
kombinációja s főleg azon célból készül, hogy oly 
kis mennyiségű folyadékok sűrűségét állapithas
suk meg vele gyorsan, amelyek mennyisége a 
közönséges areométerrel való méréshez nem ele
gendő. Az A. elve ugyanaz, mint a közönséges 
(skálás) areométeré (1. Areométer). Alakja csak 
annyiban különbözik tőle, hogy 10 cm3 térfogatú 
c (1. az ábrát) üres golyóval van 
ellátva; ez a piknométer-edény s 
ebbe jön az ismeretlen sűrűségű fo
lyadék. A folyadékot az e gombocs-
kával ellensúlyozott d üvegdugó 
vízállóan elzárja. Nagy gondot 
igényel a c golyó megtöltése, mely
bon légbuboréknak nem szabad ma
radni. Megtöltés után a készüléket 
desztillált vízbe mártjuk. Minél na
gyobb a betöltött folyadék sűrűsége, 
annál nagyobb lesz az egész készü
lék súlya, tehát annál mélyebben 
kell neki bemerülni a desztillált 
vizbe, hogy saját súlyával egyenlő 
súlyú vizet szorítson ki. A sűrűség 
az a tapasztalati úton megállapított skálán köz
vetlenül leolvasható. Vannak A.-ek, melyekhez 
1—2 cm8 folyadék elégséges. 

Axeopolis, 1. Ar. 
Areotektonika (gör.), várak építését, védelmét 

és megtámadását tárgyaló tudomány. 
Arequipa (ejtsd: arekipa), \. departamentoPeru

ban, a Csendes-óceán, Ayacucho, Apurimac, Cuzco, 
Puno és Maquegua közt, 56,857 km«, (1896) 229,007 
lak. A jobbára hegyekkel takart A. legmagasabb 
csúcsai: az A. vulkán (6200 m.) és a Chaehani 
(5621 m.). A parti síkságot leszámítva, mélyebben 
fekvő részei termékenyek; jelentékeny az állat
tenyésztése is ; ellenben a bányászat el van ha
nyagolva. Hét kerületre oszlik: Cercado d'A., Ca-
mana, Condesuyos, La Union, Caylloma, Castilla 
és Islay. — 2. A. departamento fővárosa az Andok 
nyugati lejtőjén 2329 m. magasságban, a Chile 
és vasút mellett, nagyon szép fekvéssel, mérsékelt 
s egészséges éghajlattal, A. Perunak második leg
fontosabb városa, püsp. székh., 35,000 lak., pamut-
és ötvösiparral; jelentékeny transzitó-kereske-
déssel; közelében Yurában meleg (32°) forrásokkal 
ós fürdővel. 1868-ban a földrengés csaknem egé
szen elpusztította. A főkivitel gyapot, évenként 
átlag 12 millió dollár értékben. A.-t 1538. Pi-
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Ares . i 

zarro alapította. 25 km.-nyire a várostól emelkedik 
a 6200 m. magas Miszti v. Volcan de A. 

Ares, a görögök hadi istene. Ősi tiszteletének 
középpontja Thessalia volt; innen került görögök
től lakott thrák helyekre s ez utóbbi okból tekinti 
már Homeros Thrákiát az isten hazájának. Thes-
saliából azután dél felé is messze elterjedt az A.-

kultusz, főleg Boiotiába 
(Thebai) s Athénben a 
később oly nagyhírűvé 
lett Areiopag eredetében 
«A.-nek szent halmát» 
jelentette. Bár a harci 
élet a görögök közt tudva
levően mindenkor rend
kívül jelentős volt, az A.-
kultusz (vagy legalább is 
tudomásunk róla) feltű
nően szegényes. A mi-
thosz sok mondakörbe 
beszövi ugyan alakját, de 
középponti szerepet rit
kán játszik. Róla legele
venebb képet a homerosi 
költemények (elsősorban 
az Ilias) nyújtanak. Vad 
természete mereven áll 
szemközt az olympusiak 
fennkölt nyugodtságá-
val, főleg Athena «em-

beraéges» harci modorával. Többnyire a tró
jaiak pártján harcol s így kerül szembe Diomedes-
szel, aki őt meg is sebesíti. A délceg katonába 
maga Aphrodité szerelmes s a megcsalt férjnek, 
Hephaistosnak bosszúját az Odysseia mulatságo
san, bár kevés pietással meséli el. A. fiai, Deimos 

és Phobos, a harc 
hevében olykor ki
törő páni félelem 

terjesztői. Legis
mertebb mellék

neve Enyalios. A 
rómaiak Mars iste
nüket azonosították 
A.-szel. 

Az antik művé
szet kezdetben sza
kállas, nehéz fegy
verzetű harcosként 
ábrázolta A.-t, igy 
látjuk a fekete-ala
kos váza-képeken, 
pl. az ii. n. Pran-
cois-vázán. A görög 
szobrászat virág

korának A.-típusa a 
szakálltalan, tagba
szakadt ifjú alakja, 

néha klamisszal, rendesen azonban egészen mez
telenül, fején sisakkal v. anélkül, kezében a dár
dával vagy karddal. A ránk jutott szobrok közül 
legnevezetesebbek az ú. n. borghesei A., a párisi 
Louvre remek márványszobra, mely ruhátlan álló 
ifjú képében mutatja az istent s valószínűleg Al-
kamenes egyik művének másolata. Ezen típus fe
jének a müncheni Glyptothekben levő másolatát 

2. ábra. Ares Ludovisi. 

5 — Arethusa 

adja az 1. ábra. Az úgynevezett A. Ludovisi 
márványszobra a római nemzeti múzeumban való
színűleg IV. sz.-beli bronzművek utánzata; a szik
lán pihenő hadisten (1. a 2. ábrát), arcvonásai 
Skopasra, az alak fölépítése és tartása Lysipposra 
emlékeztetnek; a lábainál látható kis Erős nyil
vánvalóan a római korú másolónak toldása, ki 
vele Aphrodité szeretőjét akarta jellemezni; ebből 
a korból több A.-szobrunk maradt, melyek az istent 
Aphroditével csoportosítva ábrázolják. A római 
kapitoliumi múzeumnak páncélos, fegyveres A.-
szobra talán annak a kultuszképnek másolata, 
melyet Augustus császár Mars Ultor templomában 
állított föl. A reliefek közül a Parthenon-frízen 
ülve, a pergamoni oltár-frízen meg harci kocsin 
volt ábrázolva; a Casali-bázis (Vatikán) A. és 
Aphrodité szerelmi kalandját és az alvóRhca Silviát 
meglepő Marsot tünteti föl. A campaniai falképek 
szintén Aphroditéval való viszonyát jelenítik meg; 
többször szerepel A. feje alsóitáliai érmeken; a 
provinciális római művészet is kedvelte Mars áb
rázolását, mint arról főleg reliefek és bronzszob
rocskák tanúskodnak. 

Arese-Visconti, Francesco, gróf, olasz állam
férfiú, szül. Milanóban 1805 aug. 14., megh. Firen
zében 1881 máj. 25. Jogot végzett, 1830. részt 
vett Mazzini fölkelésében, melynek meghiúsulta 
után Svájcba menekült, hol Hortense hollandi 
ex-királynő kastélyában, Arenenbergben, mene
dékhelyre talált. Itt ismerkedett meg Hortense 
fiával is, a későbbi III. Napóleon császárral. Részt 
vett 1848. a milanói szabadságharcban, annak 
leveretése után pedig családjával Piemontba me
nekült. Ez idő óta III. Napóleonnal és Cavour gróf
fal alkudozásokat folytatott, melyeknek célja Lom
bardia felszabadítása volt. 1854-ben kieszközölte 
a francia császárnál, hogy Piemont a krimiai há
borúban részt vehessen. 1886-ban pedig, hogy Ve
lence átengedését ne ellenezze. Három fia közül 
az egyik, Marco, tagja az olasz parlamentnek. 
V. ö.: Bonfadini, Vita di P. A. (Torino 1894) ; 
Grábinski, Un ami de Napóleon III. (Paris 1897). 

Aretaios, híres görög orvos Kappadókiából, 
Rómában valószínűleg Kr. u. az I. sz. második felé
ben s a II. kezdetén élt. Az eklektikus iskola híve 
volt, s Hippokrates mellett őt tartották a betegsé
gek legjobb megfigyelőjének. Jón-görög dialektus
ban írt két főmunkája, De causis et signis acuto-
rum et chronicorum morborum és De therapia 
acutorum et chronicorum morborum, mindkettő 
4 könyvben, Kühntől (Med. graeci, Leipz. 1828, 
XXIV. köt.) kitűnő latin fordítással Wiggantól 
(1723) jelent meg. 

Aretalogos (gör.), Egyiptomban s a hellenisz
tikus keleten az Izisz és Szerapisz templomok 
kultusz személyzetéhez tartozó emberek, kik a 
jóslatokat és álmokat megfejtették, az istenek 
himnuszait és a Utániakat énekelték. Más magya
rázat szerint a. m. bohóc, élősdi filozófus. 

Arete, Alkinoosnak, a phaiákok királyának 
fennkölt lelkű neje, kinek pártfogására fogadta be 
házába férje Odysseust s a kolchisziak elől mene
külő Medeiát ós Iasont. 

Arethusa, több ókori városnak és forrásnak 
neve; az utóbbiak közül legismertebbek az Ithaka 
szigetén és a Szirakuzában, Ortygiaszigeténlevők. 
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Arethusa, nympha, midőn az Alpheiosban für
dött, a folyó istene szerelemre gerjedt iránta és a 
tengeren át Sziciliáig üldözte, ahol Artemis meg
könyörült rajta és Ortygia szigetén forrássá vál
toztatta, melynek vize a monda szerint a pelo-
ponnesosi Alpheios folyó vizével a tenger alatt 
összefolyik. 

A r e t i a L. (növ.), a Primulaceae (Kankalin-
félék) család gémisza. Mintegy 12 faja van, ezek 
közt vannak arktikus szibiriaiak, alpesiek, pyre-
neusiak. Több fajt kertekben is kultiválnak. 

Axetin, bajor bárói család. Nevezetesebb tagjai: 
A. Adam báró, szül. Ingolstadtban 1769 aug. 24., 
megh. Majna-Frankfurtban, 1812 aug. 16. Diplo
mata s szenvedélyes műbarát volt. Képgyűjtemé
nyének katalógusát kiadta Brulliot (1827 3. köt.). 
Bátyja A. JoJiann Georg,szül.Ingolstadtban 1766 
márc. 29., megh. 1845 jan. 31. Tirolban kormány
biztos volt, mikor az 1809-iki felkelés kitört. Mint 
osztrák foglyot Magyarországba, Pécsre hozták, 
honnan csak 1810. szabadult ki. Öccse A. Johann 
Christof báró, szül. Ingolstadtban 1773 dec, 2., 
meghalt Münchenben 1824 dec. 24. Die Pláne Na-
poleons u. seiner Gegner (1809) cimü müve, mely
ben Napóleont mint a világpolgáriasság meg
valósítóját ünnepelte, sok bajba keverte. Több 
jogi munkát írt, ilyen a Staatsrecht der konstitu-
tionellen Monarchie, 1824—27; 2 köt.; a II. kiadást 
folytatta Rotteck Károly, 1838—40. 2. köt. Ez 
utóbbinak legidősb fia A. Kati Maria, történet
író, szül. Wetzlarban 1796 július 4-én, megh. 
Berlinben, 1868 április 9-én. Eésztvett a napó
leoni háborúkban. 0 alapította meg a bajor nem
zeti múzeumot. 

Aretini szótagok, 1. Arezzói szótagok. 
Aretino,l.Pi'eíro,biresolaszíró,szül.Arezzóban, 

1492 ápr. 20., ahol apja foltozó varga volt; megh. 
Velencében 1556 okt. 6. Fiatal korában Rómában 
szolgált Chigi Ágoston udvarában, s már ez időben 
feltűnt elmés verseivel. Néhány pornografikus szo
nett miatt menekülnie kellett az örök városból, s 
ekkor egy neves condotttere.Medici János(Giovanni 
delle bande nere) fogadta szolgálatába. Ennek ha
lála után, 1526-ban Velencében telepedett meg s 
ott is élt halála napjáig. A. egyike volt kora leg
népszerűbb és leghíresebb íróinak; hízelgő és becs
mérlő leveleivel korának fejedelmeit és számos 
nagy emberét, miként ő mondja, «adózásra kény-
szeritette», azaz megsarcolta. Éles nyelvétől min
denki félt és azért rengeteg ajándékokkal vásá
rolták meg dicséreteit: körülbelül egy millió fran
kot szerzett ily módon. (Megsarcolta egyebek közt 
Szapolyai János magyar királyt is, akihez intézett 
levele fenn is maradt: Lettere 1609-iki kiadás II. 
95. old.) Művei közül legfontosabbak vígjátékai, 
melyekben elhagyva a plautusi vígjáték szolgai 
utánzását, a saját korabéli Rómáról fest eleven 
képet, és levelei, melyekben főkép egészen modern 
jellegű műízlésének tanúságai érdemelnek figyel
met. A. pornografikus Ragionamenti ép úgy mint 
vallásos tárgyú munkái (Umanita del figÖuoli di 
Dio, Genesi stb.) a XVI. sz. legolvasottabb könyvei 
közé tartoztak. Plagizátor is volt, Calanus Attika
ját szóról szóra lemásolta. V. ö.: Battagi A. cik
két, Irodalomtört. Közlem. 1891. évf. 

2. A., Leonardo, tudós, 1. Bruni. 

Areus, spártai király, Kr. e. 309—265. ural
kodott. 280. vereséget szenvedett az etolok ellen 
Kirrhánál, szerencsésebb volt Pyrrhus ellen, ki 
272. Spártát el akarta foglalni. A makedón Anti-
gonos Gonatas ellen háborúskodva, 265. Korin-
thos mellett vesztette el életét. 

Areuse (ejtsd: arőz), folyó a Val de Travers 
(1. o.) völgyben, Neufchatel svájci kantonban. 

Arevalo, j.-i székhely Avila spanyol tartomány
ban, az Adaja és vasút mellett, 3785 lak. Környéke 
termékeny. Közelében régi kastély van, amelyben 
egykor királyok székeltek. 

Arezzo, 1. tartomány Olaszországban, az Apen-
ninek mindkét lejtőjén, Firenze, Urbino-Pesaro, 
Forli, Perugia és Siena tartományok között 3298 
km2 területtel, s (1908) 280,521 lak. Egy kerületet 
alkot. — 2. A., az ugyanily nevű tartomány és 
püspökség székhelye (a régi Arretium), 270 m. 
magasságban, a Castronak, az Arno mellékfolyó
jának jobbpartján, vasút mellett, (1907) 44,316 
lak., selyem- és posztószövőkkel, tészta- és festő
gyárakkal, kelmefestőkkel, kalap- és gazdasági 
gyártással. A termékeny Chiana-sik fölött emel
kedő város kiválóbb épületei: a XIII. sz.-ból való 
dom Marcillac üvegfestményeivel, Robbia-féle 
terrakottákkal, II. Gyula pápa síremlékével, a 
San Francesco-templom Franceschi freskóival, a 
XVI. sz.-ból való városháza Pietro Aretinonak del 
Piombotól festett arcképével. I. és II. Ferdinánd
nak, Guidó bencésnek és Fossombronenak emlék
szobrai díszítik a város tereit. A. Aretium néven 
Perusia után legfontosabb városa volt az etruszk 
városi szövetségnek, de már 308 Kr. e. szövet
kezett Rómával. Arezzoban született Maecenas, 
Petrarca, Pietro Aretino, Guido di Arezzo, a 
kóták feltalálója, Lionardo a történész, II. Gyula 
pápa. 

Arezzói szótagok v. szolmizáló szótagok, az 
Arezzói Guido (Aretinus) óta használatban levő 
hangelnevezések: ut, re, mi, fa, sol, la (c, d, e, f, 
g, a), melyekhez később még a si-t (h) toldották; 
ezek állítólag egy himnusz sorainak kezdő szó
tagjai, t. i.: TT 

Ut queant laxis 
iíesonare fibris 
Mim gestorum 
Jbmuli tuorum 
Solve polluti 
Láb'ú reatum 
#ancte Johannes. 

A himnusz dallama úgy volt szerkesztve, hogy 
minden egyes sor a diatonikus hanglépcsőnek egy 
magasabb fokával kezdődött. 

A 3. és 4. sor, tehát Mi—Fa közt volt a fél
hang. Ezt a verset, illetve dallamát azért gyako
roltatták a növendékkel, hogy a félhang és az 
egészhang közti különbséget bevéssék az emléke
zetébe. Akkoriban — a XI. sz.-ban — ezeknek a 
latin szótagoknak még nem volt fix jelentőségük, 
pl. ez a hat szótag jelonthette ezt i s : f, g, a, b, c, d 
vagy pedig ezt: g, a, h, c, d, e, fontos csak az volt, 
hogy a 3. és 4. fok alkosson félhangot. L. Szoltni-
záció. 

Arfak, hegység Uj-Guineában (1. o.). 
Arfe (Arphe), XVI. sz.-beli spanyol ötvöscsalád, 

mely Németországból v. Flandriából vándorolt be 

\ 
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Spanyolországba. Műveik közül a leghíresebbek 
azok az ezüst-tabernákulumok(eustodia), amelyek
ben az oltári szentséget kiállították és az úrnapi 
körmenetben körülhordozták.A család legjelesebb 
tagjai: Emrique de A., kinek művei, a cordovai és 
toledói székesegyházak custodiái (utóbbi 9 láb ma
gas és 260 szobrocskával van díszítve) csúcsíves 
stílusúak. Pia, Antonio de A., arab és csúcsíves ele
mekkel áthatott renaissance stílusban (platereszk) 
alkotta főműveit, a sanjago-de-compostellai és 
más templomok custodiáit. Pia, Jüan de A., szü
letett 1535-ben, meghalt 1603-ban sokoldalú mes
ter volt, ki ötvösműveken kívül (avilai, sevillai 
székesegyházak custodiái, egyéb egyházi ötvös
művek) bronzszobrászattal és éremmintázással is 
foglalkozott. Az építészet és szobrászat arányairól 
szóló könyve (De varia commensuracion pára la 
esculptura y architectura) 1585-ben jelent meg 
Sevillában. 

Arfeuilles, közs. Creuse francia département-
ban, a Brabanant partján, (1906) 2475 lak. Régi 
várral, gyapjufonókkal, kelmefestőkkel, olajpré
seléssel és malomiparral. 

Árfolyam (Kurs, cours, exchange), a tőzsdei 
forgalom tárgyát tevő valóságos árúknak, érték
papíroknak, váltóknak, idegen pénzeknek napon
ként hivatalosan megállapított tőzsdei ára. Meg
állapítása a tőzsde elülj ár óságának vagy tanácsá
nak ellenőrző közreműködése mellett általában 
akkép történik, hogy a tőzsdén adásvételi ügyle
tek közvetítésével foglalkozó alkuszok a tőzsdei 
forgalom végén bejelentik az Á.-okát megállapító 
bizottságnak, mely árút milyen áron adtak el, 
illetve vettek meg és bejelentik azt is, mely 
árúra és milyen legmagasabb, illetve legalacso
nyabb ár mellett kaptak vételi, illetve eladási 
megbízást. A tőzsde hivatalos árjegyzőlapjában 
azután minden egyes árú mellett két ár van ki
téve : Pénz rovat alatt az a legkisebb ár, melyet 
a venni akarók kínáltak, de amelyre már nem 
akadt eladó; Árú rovat alatt pedig az a legna
gyobb ár, amelyet az eladni akarók kértek, de a 
melyre már nem akadt vevő. A két jegyzés köze
pén levő ár a közép-Á.. az ill. árú tényleges piaci 
vagy tőzsdei ára. Az Á.-ok helyes megállapításá
hoz igen nagy érdekek fűződnek; mert a tőzsdei 
Á.-ok hivatalos jellegűek és irányadóul szolgál
nak a tőzsdén kívül kötött adásvételi ügyletek 
áralakulására is. Éppen azért a tőzsde elüljáró-
sága minden lehető ellenőrző intézkedést megtesz 
avégből, hogy a hivatalosan jegyzett Á.-ok való
sággal megfeleljenek a forgalom alakulásának. 
Elszámoló v. leszámoló-Á. az az Á., amely ugyan
csak a tőzsde elüljárósága részéről megállapíttat
ván, a határidőre kötött ügyletek elszámolásánál 
szolgál alapul. 

Árfolyamérték, valamely értékpapírnak a min
denkori tőzsdei árfolyam alapján megállapított 
értéke, szemben annak névértékével. 

Árfolyamkémlés, 1. Arbitrázs. 
Árforradalom akkor áll be, ha valamely cikk 

piaci ára a nagy forgalomban beállott és előre 
nem látott nagy zavarok következtében v. pedig 
-ÍLZ üzérkedésnek túlhajtása következtében hirte
len igen nagy emelkedést vagy esést mutat. L. 
Válság. 

Arfvedsonit, szilikát ásvány az amfibol-csoport-
ból (1. Amfibol) : 

4Na20.3Ca0.14FeO.(Al,Fe)a08.21Si,0!i, 
üvegfényű, fekete. K. 6; fs. 3-4—36. Grönland 
(Kangerdluarsuk), Norvégia (Predriksvörn), Colo
rado (Pikes Peak). 

Arga, Navarra spanyol tartománybanaz Ara-
gonnak mellékfolyója. A Pireneusokban ered, 120 
km. hosszú; leginkább öntözésre használják. Part
jain győzték le a karlisták 1874 jiin. 27-én a kor
mánycsapatokat. 

Argaios, 1., a legrégibb makedón királyok 
egyike, I. Perdikkas fia és I. Fülöp atyja, ki a 
Kr. e. VIII. sz.-ban uralkodott. — 2. A., ki 383. 
Kr. e. III. Amyntast elűzte a trónról, de csak 
két évig uralkodott. — 3. A., Ptolemaios Lagi 
fia, ki testvérének, Ptolemaios Philadelphosnak 
élete ellen tört, de ezért életével lakolt. 

Argali v. perzsa mufflon, Ovis orientális Ghnel. 
(áiiat),Közóp-Ázsiahegyes vidékein élő vad juhfaj, 
nagy, összenyomott háromélü rézsút vonalzóit 
szarvakkal, melyek 6—8 kg. nehezek. Sima 
gyapja sötétszürke; húsát eszik, faggyúja ke
resett, jeles prémet szolgáltat, szarvaiból serle
geket, kanalakat s egyéb házi szereket készí
tenek. 

Argand, Aimé, francia technikus, szül. Genf
ben 1755-ben, megh. elmebetegen Angliában 1803 
okt. 24-én. Nevét az általa feltalált Argand-féle 
lángzók tették ismeretessé, melyekben a bél cső
alakú, üres hengert alkot, mely a levegőnek a láng
hoz mind belülről, mind kívülről való hozzáférését 
lehetővé teszi. A lángra helyezett üveghenger lég
áramot hoz létre, miáltal az égés élénk lesz és füst
képződés nincsen. 

Arganda del Rey, város Madrid spanyol tarto
mány Chinchon j.-ban, vasút mellett, (1900) 4053 
lak., kitűnő vörösbor-termeléssel. Itt tartották 
1473. az egyházi zsinatot, mely elrendelte, hogy 
minden papnak latinul kell értenie. 

Argand-féle lángzó, 1. Gázlángzók. 
Argánfa (növ.), 1. Argania. 
Argsmia Rom. et SchuU. (argánfa, n5v.), a 

Sapotaceae család génusza. Egyetlen faja az A. 
sideroxylon E. et Sch., gyakran tövises, örökzöld 
fa, hatalmas, de alacsony törzzsel, s terjedelmes, 
némelykor 70 méter kerületű koronával; ágai 
egész a földig lehajlanak. Déli-Marokkó benn
szülött fája, s itt az olajfa helyettesítője, erdőt 
alkot, igen kemény s nehéz fája van. A marokkóiak 
szeptemberben kecskéiket az argánfa gyümölcsé
vel etetik, s a visszamaradt, 2 ' /2 cm. hosszú, l1/, 
cm. vastag, csonthéjas magvából (grainsd'Argans) 
olajat sajtolnak, s ezt ételhez és világítónak hasz
nálják. 

Arganthonion (ma Szamanlü-Dagh), hegység 
Bitiniában a Márvány-tenger mellett, 850 m. ma
gas; a monda szerint a nimfák itt rabolták el 
Hylas-t, Herakles kedvencét. L. Argonauták. 

Ai-gas Latr. (áiiat), a pókfélék (Arachnoidea) 
osztályába az atkafélék rendjébe tartozó állatnem, 
a kullancsok (Ixodidae) családjából, 1. Ovantag. 

Argel, Algéria spanyol neve. 
Argelander, Friedrich Wilhelm August, német 

csillagász, szül. Memelben 1799 mára 22., megh. 
Bonnban 1875 febr. 17. A königsbergi egyetemen 
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tanult, hol Bessel a csillagászatra lelkesítette. 
1820-ban segédi állomást kapott Bessel mellett, 
1823. Abo-ba hívták észlelőnek, 1832-ben Hel-
singforsban rendes tanár; 1837. Bonnba hívták 
az új csillagvizsgáló igazgatójának. Művei: Über 
die wahre und scheinbare Bahn der grossen 
Kometen von 1811 (Königsberg 1822); DLX stel
larum inerantium positiones mediae ineunte anno 
1830 (Helsingfors 1835); Observationes astrono-
micae in specula universitatis literariae fennicae 
factae (u. o. 1830—32, 3 köt.); Über die eigene 
Bewegung des Sonnensystems (Petersb. 1837); 
Uranometria nova (Berlin 1843; 18 tábla, mely a 
nálunk szabad szemmel látható csillagok fény
erősségi viszonyait feltünteti); Astronomische 
Beobachtung auf der Sternwarte zu Bonn (Bonn 
1846—75, 7 köt.); Atlas des nördlichen gestirn-
ten Himmels (Bonn 1847—63,40 mappa); Mittlere 
Örter von 33,811 Sternen (Bonn 1867); Unter-
suchungen über d. Eigenbewegung v. 250 Sternen 
(u. o. 1869). 

Argéles (ejtsd: araseie), 1. A.-en-Bigorre v. A.-Ga-
zost, az ugyanoly nevű arrondissement székhelye 
Hautes-Pyrénéesfranc.départementbanaGaved'A. 
és vasút mellett, (190G) 1737 lak., acólkészitéssel, 
fürdővel, hova Gazostból hozza vízvezeték a kénes 
vizet. — 2. A. sur Mer, Pyrénées-Orientales dé-
partementban, a tengerhez közel, a Massane és 
vasút mellett, (1906) 2718 lak., halászattal, bor- és 
olajfatermesztéssel, élénk halkereskedéssel; pa
rafadugógyártással. 

A r g e m o n e L. (növ.), a Papaveraceae (Mák
félék) család génusza, melynek 7 faja a tropikus 
Amerikában honos. 1—2 éves füvek, bemetszett 
kékes levelekkel, fehér v. sárga virágokkal. A 
levélér és a magház sertés, tüskés. Az A. Hunne
mannii Ottó et Dietr., Chiléből, dísznövény. 

Argenau (1878-ig Gnievkovo), város Bromberg 
porosz közigazg. kerületben Inowrazlaw j.-ban, 
vasút mellett, (1905) 3135 lak., gőzfürósszel ós gőz
téglagyárral. Egykoron a kujaviai hercegek szék
helye volt. 

Argens (ejtsd: — zsaE), Jean Baptiste de Boyer, 
marquis d', francia bölcsész, szül. Aix-ben a Pro-
venceban 1704 jún. 24., megh. 1771 jan. 11. Mint 
katonatiszt, 1734. Kehi ostrománál megsebesül
vén, elköltözött hazájából. Hollandiában irta Lett-
res chinois (Hága 1739, 5 k.), Lettres cabalistiques 
(u. o. 1741, 6 k.) és Lettres juives (Paris 1766, 
8 k.) müveit, melyekben könnyű formában bírálja 
a társadalmi, egyházi,erkölcsi állapotokat. Ezeknek 
köszönhette, hogy II. Frigyes Berlinbe hívta kama
rásának s az akadémia igazgatójának. Itt irta A 
józan ész filozófiája c. művét s lefordította Julianos 
értekezését a keresztények ellen. Legbecsesebb 
levelezése Nagy Frigyessel. Mint filozófus mate
rialista volt. Müértelnióről egy a festőiskolákról 
szóló műve tanúskodik. Jelentékeny munkája a 
Histoire de l'esprit humain (Berlin 1765—68, 
14 k.). Művei 23 kötetben 1788-ban jelentek meg 
összegyűjtve. 

Argensola, Spanyolország két kiváló lírikusa. 
I. Lupercio Leonardo de A., szül. 1564. Barbastro-
ban, Aragóniában, megh. 1613. Hosszabb ideig 
II. Miksa császár Spanyolországban élő özvegyé
nek, Mária császárnénak titkára volt,majd III.Fülöp 

által Aragónia hivatalos történetírójának nevez
tetett ki. Művei Obras sueltas címen összegyűjtve 
1889. jelentek meg Madridban. Igazi tere a lantos 
költészet volt. 1610. Lemos grófot, a spanyol al-
királyt Nápolyba kisérte, ahol haláláig államtit
kárságot viselt. — 2. Bartolomé Leonardo de A., 
az előbbi testvéröccse, szül. 1568., megh. 1631. 
Salamancában a papi rendbe lépett, 1610-ig na-
gyobbára Salamancá-ban élt, a fönnevezett Lemos 
grófot szintén elkísérte Nápolyba és bátyja halála 
után mint Aragónia hisztoriográfusa annak helyét 
foglalta el. Mindkét testvér verseit az öregebb A. 
egy fia adta ki összegyűjtve (Sarag. 1634). Az 
idősebbik testvér szonettjeit erő, az utóbbiéit báj 
jellemzi. 

Argenson (ejtsd: arzsanszon), előkelő francia csa
lád, melynek ősi vára, Paulmy, a Touraine-ben fe
küdt. 1. Marc Eené d'A., szül. 1652., megh. 1721. 
Fülöp orléansi, hercegnek (a régensnek) bizalmas 
barátja volt. Ő teremtette meg a párisi politikai 
rendőrséget. A pénzügyi tanácsnak elnöke s nagy-
pecsétőr volt. Law bukása után, minthogy annak 
pénzügyi műveleteit támogatta, visszavonult a 
közügyektől. 

2. A., Méné Louis, marquis á", az előbbinek 
idősbik fia, szül. 1694 okt. 18., megh. 1757 jan. 10. 
1720—24-ig intendáns volt Hennegauban, azután 
államtanácsossá, 1744. pedig külügyminiszterré 
lett. Mint ilyen alkudozásokat folytatott Piemont-
tal az olasz államok egyesülése érdekében, hogy 
Franciaország befolyását Európára hódítás nélkül 
érvényesíthesse; de ez e terv ós maga A. is meg
bukott. Ez idő óta Voltaire-rel lépett baráti vi
szonyba és kizárólag a tudományoknak élt. Müvei 
közül kiemelendő: Considérations sur le gouver-
nement ancien et présent de la Francé (Amsterdam 
1764 s gyakrabban). Összes műveit, melyek kor
történeti fontosságúak, kiadta Rathery, Journal 
et mémoires címen, 9 kötetben (Paris 1860—1867). 
V. ö.: Zévort, Le marquis d'A. et le ministére des 
affaires étrangéres. 1744—47. (Paris 1880). Broglie 
herceg, Maurice de Saxe et le marquis d'A. (Paris 
1891). 

3.A., MarcAntoine BenédeVoyer d',marquis de 
Paulmy, A. Renó Louis fia, szül. Valenciennesben 
1722., megh. 1787.; szenvedélyes könyvkedvelő 
volt s mintegy 100,000 kötetet szerzett össze, 
melyet 1785. Artois gróf (utóbb X. Károly) meg
vett s mely alapja lett a Bibliothéque de l'Arsenal-
nak. Ö indította meg 1779. a Bibliothéque univer-
selle des romans-t (1887-ig, 69 kötet). Tagja volt 
a francia akadémiának (1748), valamint a berlini
nek és nancyinak is. 

4. A., Marc Pierre, gróf, René Louis öccse, 
született 1696 augusztus 16-án Parisban, megh. 
u. o. 1764 augusztus 22-én. 1740. Paris rendőr
tábornoka, 1743. pedig hadügyminiszter lett. Újjá
szervezte a francia hadsereget s 1751. megalapí
totta az École militairet. Alatta kezdték meg 
d'Alembert és Diderot az Encyclopédie kiadását. 
Ö szolgáltatta Voltaire-nek a Siéele de Louis XIV. 
munkához szükségelt hivatalos anyagot is. 1757. 
azonban Pompadour asszony befolyása következté
ben elvesztette állását és ormesi jószágára kellett 
költöznie, honnan csak hatalmas ellenfelének ha
lála után térhetett vissza Parisba. 
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5. A., Harc René Marié de Voyer, marquis d', 
szül. Parisban 1771 szept. 10-én, megh. u. o. 1842 
augusztus 2. Katonai szolgálatba lépett ós a for
radalom kitörése után Lafayette hadsegéde lett. 
A király elfogatása után visszavonult touraine-i 
jószágára és iparvállalatokkal foglalkozott. Na
póleon császár 1809. a Deux Néthes département 
prefektusává nevezte ki, de 1813. lemondott. A 
száz nap alatt és a restauráció után, 1815. a felső
rajnai département-t képviselte a kamarában, ahol 
a reakció elleti harcolt s a munkásosztály érdekeit 
támogatta. A Martignac-kormány alatt (1819 
júliusban) kilépett a kamarából, 1830. azonban a 
júliusi forradalom után megint képviselőnek vá
lasztották és midőn a kormány az 1832. június havi 
forradalmi kísérlet után Parisban elrendelte az 
ostromállapotot és az elfogott lázadókat hadi tör
vényszók elé állította: A. a Tribünében tiltakozott 
ez eljárás ellen. 1834 óta visszavonulva élt ormesi 
jószágán. Beszédeinek gyűjteményét fia, Charles 
Marc René adta ki (Paris 1846, 2 k.). 

Argenta (ejtsd: ardzsenta), város Perrara olasz 
tartományban a Po di Primaro mellett. Régi falak
kal környezett város, jelentékeny halászattal és 
rizstermeléssel, (1901) 17,375 lak. 

Argent a l l e m a n t l (franc., ejtsd: arzsaíi allman) 
a. m. újezüst, 1. Alpakka. 

Argentamin, az argentumfoszfát 8%-os ol
data etiléndiamin 15%-os oldatában; vízzel ke
verhető lúgos folyadék; összehúzó hatású, külső
leg alkalmazzák argentum nitricum helyett külö
nösen kankónál 1:4000—1:10,000 és a szem-
orvoslásban (3—5%). 

Argentan (ejtsd: arzsantan), az ugyanily nevű 
arrondissement székhelye, Orne francia départe-
mentban, az Orne jobbpartján, egy magaslaton, 
vasút mellett, (1906) 6387 lak., egy XV. század
beli régi várral, mely ma törvényszéki épület; 
két, f afaragványaik és üvegfestményeiknél fogva 
érdekes templommal, Mózerai történetíró szobrá
val ; bőr- ós kesztyükészltéssel; jelentékeny ló
vásárokkal. 

Argentan a. m. újezüst, 1. Alpakka. 
Argentan-csipke a. m. alengoni csipke (1. 0.). 
Argentar ins (lat.) a. m. pénzváltó, bankár a 

rómaiaknál. L. Bankok. 
Argentaro (ejtsd: ardzsentáró), 635 m. magas hegy, 

Grosseto olasz compartimentóban két újabban kép
ződött földnyelv (Tomboló és Peniglia) által a szá
razzal összekötött félszigeten. Lábánál van Portó 
Brcole és Portó Santo Stefano együttesen, (1900) 
7527 lak., halászattal és szardinia-konzervkészí-
téssel. 

Argentat (ejtsd: arzsaHtá), város Corrézefrancia 
dópartementban, a Dordogne mellett, (1906) 2415 
lak. Szóntolepekkel, gyapjuszövőkkel, csipke- és 
kalapkészítéssel, kelta és római régiségekkel. 

Argentella-csipke, a genovai csipke egy neme, 
mely az alenconi csipke (1. 0.) mintájára készül. 

Argentera, RoCCa d' (ejtsd: rokka dardzsentera), a 
Tengeri-Alpok legmagasabb, 3300 m. magas csúcsa 
Cuno olasz tartományban a Gesso- és Bésubie-
völgy közt. 

Argenteuil (ejtsd: arzsáíitőjj), város Seine-et-Oise 
francia département versaillesi arrondissementjá-
ban, a Szajna és vasút mellett, (190G) 19,829 lak., 

bortermeléssel, óraiparral. A helység keletkezését 
a 656. alapított kolostornak köszönheti. Itt tar
tózkodott Heloise is (1. Abelard). Ma már csak a 
templom áll fenn a kolostorból (XIILsz.-ból). A fönn
maradt ereklyék között leghíresebb a szent palást, 
melyet állítólag Iréné bizánci császárné adott 
N. Károlynak. 

A r g e n t e u s c o d e x (ezüst kézirat), az upsalai 
könyvtárnak bíborszínű pergamentre ezüst betűk
kel és arany iniciálékkal írt híres kézirata, mely 
Ulíllas (1. o.) gót biblia-fordításának tetemes töredé
keit tartalmazza. A kézirat az V. vagy VI. sz.-ból 
való és a XVI. sz.-ban találtatott a werdeni (a 
Ruhr folyó m.) bencéskolostorban, honnan a har
mincéves háborúban Prágába, innét 1648. Stock
holmba, 1653. Hollandiába került, mire De la 
Gardie svéd gróf megvette, egészen ezüstbe köt
tette (innen neve) és Krisztina svéd királynőnek 
ajándékozta, aki a kéziratot az upsalai egyetemi 
könyvtárnak adta. A kézirat 187 levélből áll, ere
detileg vagy 330 levél volt. Kiadásairól 1. TJlfilas. 

Argent l i a c h é , 1. FehértombaH. 
Argenti Döme, homeopata orvos, szül. Váczon 

1809., megh. u. 0. 1893 okt. 27. Orvosi oklevelét 
a pesti egyetemen nyerte 1836. Hahnemann mun
káinak olvasása után maga is a homeopátia híve 
lett és ilyen irányú irodalmi működést is fejtett 
ki. Kisebb közleményein kívül: Különféle betegsé
gek liasonszenvi gyógyítása (1847), Hasonszenvi 
gyógymód (1877, 7. kiadás); ugyanez németül is 
megjelent. A királyi tanácsosi címet és a Ferenc 
József-rendet adományozta neki a király. A bécsi 
ós lipcsei homeopátiái egyesületnek tagja volt, 
a magyarnak pedig elnöke. 

Argenti, Giovanni, modenai születésű jezsuita, 
ki rendfőnöke megbízásából 1603 elején Kolozs
várra került, hol a jezsuiták kollégiumának rek
tora és az erdélyi jezsuita missziók vice-provin
ciálisa lett. Mint ilyen, szemtanuja volt annak a 
rettenetes eseménynek, hogy Kolozsvár újhitü 
lakói 1603 jún. 9. megtámadták ós földig rombol
ták a kollégium és gimnázium épületeit, templo
mukat (a reformátusok mai farkasutcai templo
mát) pedig teljesen feldúlták s még tetejét is be
szakították, úgy hogy évtizedekig pusztán állott. 
A. ekkor társaival Lengyelországba menekült, 
honnan nemsokára visszatért és 1607-ig műkö
dött Erdélyben, amikor a rendek végkép kiűzték 
a jezsuitákat. A. megh. 1626 nov. 26. ós munkái 
közül elsőrangú kútforrás jellegű az a kózirati 
műve, melyben Erdély 1603—1607 közti vallási 
viszonyait tárgyalja s melyet Veress Endre talált 
meg Rómában ós rendezett sajtó alá. 

Argentiera, görög sziget, 1. Kimolosz. 
Argentiére (ejtsd: arzsaStyier), község Haute-Sa-

voie francia dópart. Bonneville arrondissementjá-
ban, a bájos Chamonix-völgyben, az Arve bal
partján, 1208 m. magasban, ott, hol a 2602 ha.-nyi 
Glacier d'A. ós a Mer de Glace — a MontBlanc-cso-
port legnagyobb jégmezője — a völgybe lenyúlik; 
nagyszerű környékkel. 

Argentin, a kereskedelem útján forgalomba 
hozott ezüstöző folyadékok (ezüstnitrátoldat isza
polt krétával és thiokénsavas nátronnal v. cianká-
liummal) és az a palapát is, mely Massachusetts-
ben fordul elő. 
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Argentína, régi neve a Rio de la Plata egye
sült tartományainak, köztársaság (Republica A.) 
D.-Amerikában, Bolívia, Paraguay, Brazília, Uru
guay, az Atlanti-óceán és Chile közt (1. Amerika 
cikknél Dél-Amerika politikai térképén). Brazília 
felől a határ-villongásnak 1895. az Egyesült-Álla-
mok elnökének ítélete, Chile felől pedig az angol 
király Ítélete vetett véget. Eszerint a Tűzföld K.-i 
kisebb része szintén A.-hoz tartozik. A köztársa
ság területe 2.885,620 km2. A felületét Ny.-on az 
Andok, belsejében pedig kisebb magaslatok teszik 
változatossá. Az Andok ENy.-on széles fennsíkot 
alkotnak, amelyen egyközü vagy csak csekély 
mértékben divergáló láncok húzódnak végig ós 
kiágazásaikkal födik Jujuy, Salta Tucunian, Ca-
tamarca, Riója és San Juan tartományokat. Itt 
emelkednek az Andok legmagasabb csúcsai, az 
Akonkagua (22,860 ang. láb), a Mercedario(22,315), 
a Fometina (20,700) ós Tupungato (20,286). Men-
doza tartományban az Andok keskenyebbek és 
alacsonyabbak lesznek, míg végre a Tűzföldi-fen-
slkba merülnek el. Az Andoktól K.-re a jelenté
kenyebb magaslatok a Sierra de Cordoba, Cordoba 
tartomány Ny.-i részében, a Tandil- ós Ventana-
magaslatok Buenos Ayresben és a Brazíliai hegyek 
kiágazásai a Misiones-territoriumban. E kevésbbó 
fontos magaslatoktól eltekintve A. földje az An
doktól K.-re lapos, néhol hullámos síkság, amely 
lassan ereszkedik le a tenger felé. B síkságnak a 
Rio Saladotól É.-ra fekvő része a Gran Chaco, 
amely erdős, a Rio Salado ós Rio Negro közti 
része pedig a pampák vidéke, amelyet az esős év
szakban magas fű takar és amelynek É.-i részén 
sok a sós mocsár, D.-i részén pedig kezdetüket 
veszik a patagqniai steppék. 

A.-nak csak É.-i részét öntözik a Rio de la Plata 
forrás folyói; a Pilcomayo, az Uruguay ós Para
guay határfolyók. Pontos vízi útul szolgál a Pa-
rana, amelynek mellékvizei a Bermejo és Salado. 
Néhány kisebb lefolyás nélküli területét leszá
mítva, a köztársaság összes vizei az Atlanti-
óceánt táplálják. Ilyenek a Colorado, a Negro, 
Chubut és Chico. A ny. h. 66°-tól K.-re és a d. sz. 
•42°-tól É.-ra fekvő vidéken szeri-száma nincs az 
apró sós ós édes vizű tavacskáknak és lagunák-
nak. A. legnagyobb részét harmadkori ós dilu-
viális képződmények takarják. A pampák magas
latai (Sierra Nevada de Zeballos, Sierra de S. An-
tonio stb.) nagyobbára archaikus kőzetekből (grá
nit, gnájsz, csillámpala) állanak. A Ny.-i maga
sabb hegyekben (Sierra de Cordoba, Tandil stb.) a 
fentieken kívül mész- és vulkáni (andezit, trachit, 
bazalt) kőzetek is találhatók. Az A.-i Andok 
magvát kambriumi és szilur agyagpalák és mész
kövek képezik, amelyekhez a fentemlített vulkáni 
kőzetek, továbbá porflr, porflrtuffák, különféle 
palák és júrakópződmónyek járulnak. A legújabb 
geológiai korszakhoz tartoznak a partokon a 
folyó- és tengervíz üledékei, a hatalmas törmelék-
halmazok és a felszinen fekvő sórétegek. Ásvány
kincsekben A. rendkívül gazdag. Hegységeiben ta
lálhatók arany- és ezüstércek (névszerint Cordoba, 
San Luis, Riója, San Juan, Mendoza, Catamarca 
tartományokban), réz- (főképen Catamarcában), 
vas- (San Jüanban), ólom- ós nikkelércek; a sík
ságokon salétrom-, konyha- és nátronsó (a sós 

tavakban és mocsarakban), szén (a Tüzföldön), 
márvány (a Sierra Cordobában), petróleum és 
borax. 

A. É.-i része a D.-i szubtropikus, középső ós D.-i 
része a D.-i mérsékelt égövhöz tartozik. Nagy 
befolyással van az éghajlatra a szelek járása. 
Az É.-i részen a K.-i szelek uralkodnak, amelyek 
a meleg, nedves levegőt hozzák az Atlanti-óceán 
felől; a La Platatól D.-re a Ny.-i és ÉNy.-i szelek 
az uralkodók; ezek száraz és hűvös levegőt hoz
nak. A pampákon a D.-i száraz és hideg szél, a 
«pampero» nagy erővel fuj; a nedves, meleg szél
nek «zonda» a neve és hatása a sciroccoéhoz ha
sonló. A hőmérséklet D. felé csökken. Az évi kö-
zóphőmérséklet Buenos Ayresben 17-2° (legna
gyobb meleg 34°, legnagyobb hideg 0°), Bahia-
Blancában 15"2° (legnagyobb meleg 38°, legna
gyobb hideg 3°). Általában a nappali és éjjeli 
hőmérséklet közt nagy a különbség. Az esőmeny-
nyiség É.-ról D. felé csökken ; az évi esőmennyi
ség San Jüanban 7, Mendozában 20, La Riójában 
30, Buenos Ayresben 66 cm., a köztársaság kö
zépső részeiben 52—58 cm. (maximum jan., mini
mum aug. hónapban), a középső Parananál 109-17& 
cm. (maximum márc, minimum okt. hónapban). 

Az éghajlati viszonyoknak megfelelően É.-on 
és ÉK.-en még trópusi erdők láthatók, amelyek 
lassan-lassan eltűnnek és helyet adnak a szub
trópusi növényzetnek. Erdők takarják az Andok 
lejtőit ós a Paraguay mellékvizeinek völgyeit. 
Pálmák még a Sierra de Cordoba lábánál is lát
hatók. A pampákat kemény szálú füvek (Paspe-
lum, Canchtus, Pappophorum stb.) takarják; kö
zöttük vörös virágú verbénák, solanumok, car-
duusok, digitalisok láthatók, de úgy itt, mint a 
Gran Chacón ritka a fa; csak mimóza és kaktu
szok alkotnak itt-ott berkeket. A folyók mentén 
egy mimóza-faj, a Prosopis dulcis verődik össze 
néhol gyér erdőséggé. Patagonia steppóit is csak 
gyér fű és szegényes bokrok (Monttea aphylla, 
Plantago patagonica) takarják. Növényzetben 
legszegényebbek a sós mocsarak környékei. Az 
É.-i sűrűbb erdőkben élnek nagyobb ragadozók, a 
jaguár, a puma, egy párducfaj, tov. a tapirok és 
lajhárok. A pampák vadállatai a vadmacska, a 
puma, az armadillo, a róka és az A.-t jellemző 
viscacha (Lagostomus trichodactylus). A vikunya 
és láma az Andokból néha leereszkedik a síkságra 
is. A madarak közül a kondor az Andokban él, a 
síkságokon a nandu, a Rhea americana, a Rliea 
Darwinia, a trópusi erdőkben, papagájok, kolibrik 
és más tarka tollazatú madarak, a vizek mentén 
flamingók és egyéb vizi madarak láthatók. A hül
lők jelentékenyebb képviselői É.-on a boa con-
strictor, a csörgőkígyó, az alligátor, a laguán és 
a teknősbéka. Halakban úgy a tengerpartmel
léke, mint az édesvizek igen gazdagok. A mollusz-
kák közül a Bulimus fajnak vannak számos kép
viselői. A bogárfauna különösen a D.-i homokos 
vidékeken gazdag. A fosszil-faunát a megatherium, 
a toxodon, a glyptodon maradványai képviselik. 

A. lakossága az 1808-iki becslés szerint 
6.489,023, ezekhez járul mintegy 30,000 indiánus. 
A fentemlített lakosok az egyes tartományok, 
illetőleg territóriumok közt a következőképen osz
lanak meg: 
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A tar tomány i l l . t e r r i t ó r i u m 
n e v e 

BuenosAyres ( v á r o s ) - . 
Buenos Ayres ( t a r t o m á n y ) . . . 
8anta-Fó « 
Entre Rios « 
Corrientes « 
La Riója « 
Catamarca « 
San Jüan « 
Mendoza « 
Cordoba « 
Ban Lnis « 
8antiago del Es t e ro « 
Tnctiman . . . - --
Saita -. 
Jnjuy . . . . . . 
Misiones ( t e r r i tó r ium) . . . 
Kormosa « 
El Chaco « 
Pampa « 
Rio Negro « 
Neuqnen « 
Clrabnt « 
S a n t a C r u z « 
Tier ra d e l F u e g o « 
Los Andes « 

T e r ü l e t e 
k m ' - b e n 

186 
305,121 
131,906 

74.571 
84,402 
89,498 

123,138 
87,345 

146,378 
161,036 

73,923 
103,016 

23,124 
161,099 
49,162 

• 

Vl.271,715 

. 

L a k o s o k 
s z á m a 

az 1895. 
c e n z u s 
s z e r i n t 

663,854 
921,168 
397,188 
292,019 
239,618 

69,502 
90,161 
84,251 

116,136 
351,223 

81,450 
161,502 
215,742 
118,015 

49,713 
33,163 

4,829 
10,422 
25,914 

9,241 
14,517 

3,748 
1,058 

— 477 

L a k o s o k 
s z á m a 

az 1908. 
b e c s l é s 
s z e r i n t 

1.189,252 
1.647,029 

816,401 
406,867 
319,386 

86,851 
106,891 
111,743 
216,196 
546,844 
107,471 
198,529 
293,211 
142,937 
59,075 
42,933 
13,995 
23,876 
76,393 
24,312 
20,417 
24,317 

4,214 
1.637 
2,246 

Az 1909-iki becslés szerint a lakosok számát 
6.805,684-re teszik; ezek közt volt 843,540 olasz, 
424,085 spanyol, 104,990 francia, 26,324 angol, 
16,694 svájci, 23,450 német, 24,785 osztrák ós 
magyar és 280,916 egyéb országokból való. Ezek 
gyermekei a köztársaság törvényei szerint A.-ak. 
Három évről a népmozgalmat a következő táblá
zat mutatja: 

Évszám 

1904 
1905 
1906 

Házas
s á g o k 

33,040 
36,261 
40,922 

Szüle
t é s e k 

s 

183,844 
192,865 
212,815 

Halá l 
e s e t e k 

Beván
do r lók 

z á r n a 

81,275 
87,989 

108,259 

125,567 
177,117 
255,710 

K i v á n 
d o r l ó k 

38,923 
42,869 
90,190 

A bevándorlók közt volt 125,497 spanyol, 93,479 
olasz, 9111 szíriai, 8560 orosz, 3823 francia, 2551 
osztrák, 2469 német, 2083 portugál, 1879 tót, 
934 magyar, 665 svájci, 626 brazíliai, 463 dán, 
341 északamerikai ós 3229 egyéb. 

A földmivelés gyorsan emelkedik. A köztársa
ság 728.680,000 acre-ra becsült területéből 
253.195,000 acre (ebből 10 millió csak öntö
zés mellett) művelhető. 237.768.000 acre, amely 
nagyobbára állattenyésztés céljaira alkalmas, az 
állam birtokában van és vagy el- vagy bérbeadó. 
A megművelt terület 1908. 39.100,000 acre volt; 
ebből 14.976,000 esik a búza-, 3.789,700, a len-, 
7.345,000 a kukorica- és 1.564.250 a zabterme
lésre. Szőllőt Riója, San Jüan és Mendoza tarto
mányokban sokat termesztenek. Salta híres a ba-
nánái- és kávéjáról; füge, narancs és déligyü
mölcsök az É.-i részeken teremnek. Egyéb ter
mékek még a cukornád, dohány, gyapot, kinafa, 
az aloe, maniok és a mate (Paraguaj-tea). 
1908. 3.636,294 m. t. búzát 1.711,804 kukoricát, 
1,055,650 lenmagot, 113,500 m. t. lisztet expor
táltak. Az állatállomány az 1908-iki becslés sze
rint volt 29.116,625 szarvasmarha, 7.531,376 ló, 
750,125 szamár és öszvér, 67.211,758 juh, 
3.945,086 kecske és 1.403,591 sertés. A szarvas

marháknak körülbelül 1/3-de a közép-és a folyam
menti tartományokban van. A virágzó állatte
nyésztéssel kapcsolatban van (1907) 8 húsfo
gyasztó, 18 vaj-, 68 sajtkészítő-telep. 1908. 
3550 t. vajat, 43,977 t. faggyút és 175,538 t. 
gyapjút exportáltak. A fogyasztási adónak alá 
vetett cikkek közül 1908. produkáltak 161,688 t. 
cukrot, 4.201,280 gallon alkoholt, 17.889,930 gal
lon sört, 70.813,220 gallon bort, 62501. dohányt. 
1907. 303 őrlő malom volt működésben, amelyek 
699,001) t. lisztet készítettek. Gyapotfonó van 
kettő és szövő 62. Buenos-Ayres, Santa Pé és 
Entre Rios tartományokban 463,000 acrenyi föl
det megvásárolt a zsidó gyarmatosító egyesület; 
e földekből 158,000 áll megmívelés alatt. A bá
nyászat szintén fontos jövedelmi forrása a köz
társaságnak. Arany, ezüst és rézérceket bányász
nak Catamarcában, arany- ós rézérzet San Jüan 
és Riójában, szenet Mendozában. Kisebb jelentő
ségű a galen-, az ezüsttartalmú ólom-, vasérc-, 
bizmut- és sóbányászat. A bányászat termékei
nek mennyiségéről nincsenek hiteles adataink. 
1906. exportáltak 200 t. rezet, 419 t. réz-, 33 t. 
ólom- és 2961. volframércet. 

A kereskedelem, és pedig úgy a külföldi, mint a 
belföldi, folytonos emelkedésben van. A nagyobb 
folyók, miként a Parana, az Uruguay és La Plata, 
pompás vizi utakul szolgálnak; a vasúti hálózat 
is folyton terjeszkedik. Kiépült már az Andokon, 
az Uspallata-hágón átvezető, Mendozát a Chilében 
fekvő Valparaisoval összekötő vasúti vonal is ; 
az alagutat, amely 11 nappal rövidíti meg az utat 
Buenos Ayres és Valparaiso közt, 1910 ápr. 2. 
nyitották meg. 1909. a forgalomban levő vasúti 
vonalak hossza 16,606 ang. mórföld volt, ugyan
akkor további 400 mérföldnyi hosszú vonalakon 
dolgoztak. Ugyanekkor a telegráfvonalok hossza 
34,960 mórföldet tett ki. A külfölddel való keres
kedelem emelkedését a következő számok iga
zolják : 

Behozatal st. fontokban 

1905 1906 1907 1908 1909 
41.030,884 53.994,104 57.172,136 54.945,547 60.551.219 

Kivitel st. fontokban : 

64.568,768 58.450,765 59.240,873 73.201,068 79.470,10 5 

A behozatalban és kivitelben 1908. a következő 
árúk szerepeltek: 

Behozatal: 
Érték st. 
fontokban 

Élö állatok 352,747 
Élelmi szerek - _. 4.709,819 
Dohány 1.111,529 
Italok— _. — 2.655,956 
Textil-árúk . . . . . . 9.982,267 
Olajok 2.210,344 
Kémiai cikkek — 1.837,830 
Pestékek „. 340,137 
Épület- és egyéb fa ._ 1.242,572 
Papir és papíráruk 1.188,512 
Bőr és bőráruk.. 427,260 
Vas és vasárúk _ . . . 6.015.096 
Egyéb fém és fémárúk 1.749,973 
Mezőgazdasági gépek _. . . . 3.167,967 
Kocsik és szekerek _ 6.140,067 
Agyag- és porcellánárúk 4.979,839 
Építő anyagok . . . ._ . . . „ _. 4,236,485 
Elektrotechnikai cikkek - 665,858 
Különfélék . . . — . . . . . . 1.579,281 

Összesen . . . 54.594,547 
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Kivitel: Érték st. 
fontokban 

Allatok és állati termékek ._ 23.023,691 
Mezőgazdasági 
Erdei 
Bányászati 
Vadászati 
Különfélék 

48.335,432 
1.269,446 

162,192 
99,782 

310,582 
Összesen 73.201,068 

A legfontosabb kiviteli cikkek voltak tonnákban: 

Évszám 

1906 
1907 
1908 

Gyapja 

149,110 
154,810 
175,540 

Juhbfir 

23,781 
24,697 
26,376 

Búza 

2.247,988 
2.680,802 
3.636,294 

Kuko
rica 

2.693,739 
1.276,732 
1.711,804 

Marha- és 
birkahús 

221,197 
208,007 
259,659 

Az országok, melyekkel A. élénkebb kereske
delmi összeköttetésben van: 

Az ország neve 

Angol királyság .. . 
Német-birodalom 
Belgium ... ... 
Spanyolország 
Franciaország 
Olaszország ... ..r . . . . . . 
Amerikai Egyes.-Államok 
Brazília 

1909-ki behoza
tal ért. st. fon
tokban onnan 

19.839,650 
8.911,154 
2.714,014 
1.865,334 
6.160,226 
5.373,620 
9.013,765 
1.635.560 

1909-ki kivitel 
értéke st. fon

tokban oda 

16.149,013 
8.270,666 
8.261,359 

640,051 
7.613,358 
2.527,142 
5.213,358 
3.325,682 

A külföldi kereskedelem nagyobbára a tenge
ren bonyolódik le. 1908. az A.-i kikötőkbe érke
zett 4212 hajó 9.302,400 t. tartalommal és távo
zott 4237, 9.350,827 t. tartalommal. E hajók túl
nyomóan idegenek voltak, mert A.-nak kereske
delmi flottája csak 131 gőzösből ós 161 vitorlás
ból áll; amazok t. tartalma 55,561, emezeké 
40,581. 

Az 1853. elfogadott és 1862. módosított alkot
mány szerint, miként az amerikai Egyesült-Álla
mokban, a sajtó, a vallásgyakorlat szabad, minden 
polgár egyforma jogokat élvez, a rabszolgaság el 
van törülve, nemességet, születési előjogokat és 
kiváltságokat az állam el nem ismer. A végre
hajtó hatalmat az elnök és a tőle kinevezett mi
niszterek gyakorolják. Az elnököt hat évre a 14 
tartomány kiküldöttei választják, akiknek száma 
kétszer akkora, mint a szenátorok és képviselők 
száma együttvéve. A miniszterek: a bel-, kül-, 
pénz-, had-, igazság-, földmívelés-, tengerészet- és 
a közmunkaügyi miniszterek. A törvényhozói 
hatalmat a nemzeti kongresszus gyakorolja, amely 
a szenátusból és a képviselőházból áll. Az előbbinek 
30 tagja van, 2—2 a tartományokból és 2 aYőváros-
ból, amazokat a tartományok törvényhozó testü
lete, emezeket külön választó testület választja 
hat évre. Szenátorrá csak az választható, aki leg
alább 30 éves és legalább hat évig volt már A.-i 
polgár. A képviselőház tagjainak száma 120, 
33,000 lakosra esik egy. Ezeket a választó polgá
rok 4 évre választják. A képviselőnek legalább 
25 évesnek és 4 év óta A.-i polgárnak kell lennie. 
A köztársaság alelnökét, aki egyszersmind a sze
nátus elnöke, ugyanúgy és ugyanakkor választ
ják, mint az elnökét. Mind az elnöknek, mind az 
alelnöknek r. katolikusnak kell lennie. Másodszor 
egyik sem választható meg. A helyi adminisz
tráció a főváros, illetőleg a tartományok kezébe 

van letéve. A fővárosban a végrehajtó hatal
mat egy polgármester gyakorolja, akit a nemzeti 
kormány nevez ki és a szenátus a kinevezést ap-
probálja. A polgármester az adófizetőktől válasz
tott közsógtanácsnak felelős. Más nagyobb váro
soknak hasonló az alkotmányuk. A tartományok 
kormányzóit és törvényhozó testületeit az illető 
tartományok lakossága választja. A tartományok
nak széleskörű autonómiájuk van. Az állam val
lása a r. kat., de minden egyéb vallás szabadon 
gyakorolható. A kat. egyháznak 1 érseke és 8 püs
pöke van. 1888 óta a polgári házasság van érvény
ben. Törvény szerint minden 6—14 éves gyermek 
iskolaköteles; azonban ezeknek alig fele jár isko
lába és a 6 éven felüli lakosságnak 50-5 százaléka 
nem tud sem írni, sem olvasni. A 6371 népiskolát 
(1907) 659,460 gyermek látogatta. A köztársaság 
26 középiskolát tart fenn 5735 tanulóval. Állami 
egyetem van Buenos Ayresben és Cordobában. 
tartományi pedig La Platában, Santa Pében és 
Paranában jogi, orvosi és mérnöki fakultással, 
354 tanárral és 5886 hallgatóval. Ezenkívül van
nak különféle szakiskolák: kereskedelmi, ipar-, 
művészeti, bányász-, gazdasági, hadi és tenge
részeti iskola. Buenos Ayresben és La Platában 
gazdag múzeumokat és Cordobában meteorológiai 
intézetet tart fenn a köztársaság. Buenos Ayres
ben 189 újság jelenik meg ; ezek közül 154 spa
nyol, 14 olasz, 8 német, 6 angol és a többi külön
féle nyelveken. A legfőbb bíróság 5 tagból áll és 
a köztársaság fővárosában Buenos-Ayresben szé
kel, 4 fölebbviteli bíróság van 3—3 bíróval Buenos 
Ayresben, La Platában, Paranában ós Cordobában. 
Első folyamodású bírósága van minden tarto
mánynak ós minden territóriumnak. 

1905 óta A.-ban általános a védkötelezettség. 
Mindenki 10 éven át az aktív sereg tagja, másik 
10 éven át a nemzetörséghez és 5 éven át a területi 
sereghez tartozik. A békelétszám 5 hadosztály, 
20 gyalogzászlóalj, melyekből mozgósítás esetén 
ugyanannyi ezred alakul 4—4 zászlóaljjal, 9 négy
négy századból álló lovasezred, 5 tüzérezred 20 
üteggel, egy üteg 6 löveg, 3 hegyi tüzérosztály 
3—3 üteggel, 5 műszaki zászlóalj, 1 vasúti zászló
alj, 5 vonatszázad, egészségügyi csapat stb. A 
hadsereg egészen modern Mauser-fegyverekkel, 
a nemzetőrség még Remington-fegyverrel van 
fölszerelve, az ágyuanyag különböző. A lovak 
általában kicsinyek, de erősek, gyorsak, kitartók. 
A hadsereg évi költségei közel 1 millió font ster
lingre rúgnak. A hadi tengerészet 5 csatahajóból, 
7 cirkálóból, 2 ágyúnaszádból, 10 torpedóhajóból, 
1 tenger alatt járó hajóból és egyéb kisebb járó-
müvekből áll. A hajóhad tagjai 493 mérnök és 5 — 
6000 tengerész. A köztársaság azonkívül két 25,000 
tonnás hadihajót, 24 torpedónaszádot és több a La 
Plata védelmére szolgáló hajót akar építtetni 5 óv 
alatt. A. pénzügyei még mindig nincsenek a leg
nagyobb rendben; azonban e téren is aj avulás jelen
tékeny. Az összes államadósságok 95.432,134 ster
ling fontra rúgnak. Az 1910-iki költségvetés sze
rint a bevételek és kiadások a következők. Be
vételek arany dollárokban: 69.291,661, papir-
dollárokban 103.859,314. Kiadások arany dollárok
ban: 27.997,056 és papir dollárokban 197.298,475. 
A legnagyobb bevételt szolgáltatják a határvámok 
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és a fogyasztási adók, a legnagyobb kiadásokat 
okozzák az államadósságok, az igazság- és köz
oktatásügy, tov. a szárazföldi és tengeri hadsereg. 

Története. A La Plata folyó torkolatát két, 
név szerint ismeretlen portugál hajós fedezte fel 
1512., de mivel ott aranyat nem leltek, tovább 
vitorláztak, úgy hogy az 1515. utánuk érkező 
Diego de Solis a torkolat mellékeit akadálytala
nul foglalhatta el Spanyolország részére. Cabot 
Sebastiano (1. o.) felhajózott a La Platán, Mendoza 
Pedro pedig Buenos Ayresnek (1. o.) rakta le alap
kövét. Nagyobb lendületnek A. csak Martinez de 
Irala ©kormányzósága alatt indult (1550 óta). 
Félszázaddal később (1610) a jezsuiták a Pelső-
Parana mellékén nagy ügyességgel patriarchális 
államot szerveztek (1. Paraguay), amely a rend 
feloszlatásáig (1773) fennállott. 1776-ban a spanyol 
kormány a La Plata tartományokat: A.-t, Uru-
guay-t, Paraguay-tés a távolabbi Boliviát Buenos 
Ayres néven külön alkirályság rangjára emelte. 
Midőn I. Napóleon IV. Károly spanyol királyt és 
fiát lemondásra kényszerítette és a saját bátyját, 
Józsefet emelte a spanyol trónra, a délamerikai 
spanyol gyarmatok lakói nemzeti párt gyanánt 
szervezkedtek és mert a Napóleon ellen élet-halál
harcot folytató spanyol junta a követelt reformo
kat tőlük megtagadta, kitűzték a függetlenség 
zászlaját. Az elűzött alkirály, Cisneros utódát, 
Liniers-t seregestül legyőzték és a vezért főbe-
iőtték (1811). Hosszabb harcok árán a fölkelők 
hazájukat felszabadították. 1816 júl. a Tucuman-
ban egybegyűlt nemzeti kongresszus a «Rio de 
la Plata melletti egyesült tartományokat» füg
getleneknek nyilvánította, 1817. a kongresszus 
alaptörvényt alkotott, 1822. Paraguay és Uruguay 
elváltak a szövetségtől, 1830. pedig az erőszakos 
Bosas (1. o.) ragadta magához a hatalmat, amelyet 
azonban az általa fenyegetett Uruguay, Paraguay 
és Brazília 1845. erősen megingattak. 1852. Ur-
quiza megbuktatta, kit 1862—68-ig Műre tábor
nok követett. Ennek Lopez, Paraguay zsarnoki 
diktátorjával gyűlt meg a baja. Mitre után 1868. 
Sarmiente következett, ő utána 1874. Avéllaneda 
ós Poca tábornok. Az 1886. évben elnökké válasz
tott Celrnan alatt óriási pénzügyi válságba sodor
tatott A., mert maga a kormány emberei ós egy 
csomó szédelgő meg a nyerészkedési szenvedély-
tói elkapatott vagyonosabb osztályok reformok 
és közmunkák címén óriási pénzügyi kötelezettsé
gekkel terhelték meg az állami pénztárt, úgy hogy 
nagy aranypénzhiány támadt, az államadósság 
(407 millió) után fizetendő kamat pedig 25 millió 
aranyra emelkedett, úgy hogy Celmanutóda,PeZe^-
rini elnök, miután őszintén feltárta a helyzetet a 
nemzeti kongresszus (1891 máj.) előtt, kénytelen 
volt az állami csődöt bejelenteni és a szelvények 
kifizetését egy évre beszüntetni. Az államvasutak 
eladása körül angol tőkepénzesek javára történt 
óriási csalás is kitudódott. Ily válságos helyzet 
között kezdődött Saenz Pena elnöksége (1892), ki 
a külföldi hitelezők fokozatos kielégítését tűzte ki 
feladatául. Ámde az elmérgesedett pártharcok 
1893. újabb polgárháborút szültek, melybe a 
hadsereg és Paraguay is beavatkozott. Csak Uri-
fawwelnöksége alatt állott helyre a béke (1895). An
nak a 20 év óta vajúdó vitás kérdésnek eldöntését, 

vájjon az A. és Chile közötti határvonal az Andok 
gerincén merre vonuljon, mindkét állam Viktória 
angol királynőre, Hl. VII. Edvárdra bízta (1. alább). 
1898 okt. Poca tábornok másodízben nyerte el az 
elnöki széket; alatta Chilével újabb határviszály tá
madt az Atacama-fenslk birtoklását illetőleg, mely 
kérdést az Északamerikai Egyesült Államok kö
vete A. javára döntötte el. Chile ezóta folyton tor
zsalkodott A.-val, végül azonban mégis megnyugo
dott VII. Edvárd angol király döntésében, mely sze
rint A. a vitás határterületből 40,000, Chile pedig 
54,000 km2-t kapjon (1903). A pénzügyi helyzet A. 
kimeríthetetlen termőképessége és tengeri- ós 
búzakivitele következtében lassacskán javult, ámde 
Eoca utóda Quintana alatt (1904—1906) megújult 
a polgárháború és a lemondásra kónyszeritett 
Quintana utóda, Pigueroa Alcorta maga idézett 
elő alkotmány válságot. Midőn a kongresszus mind
két háza obstrukcióval akadályozta meg a költ
ségvetés megszavazását (1908 január), Alcorta 
jan. 23. mind a képviselőházat, mind a szenátust 
elnapolta, az alkotmányt pedig «bomba»-rendelet 
útján felfüggesztette. Ámde erre febr. 29. egy 
Solano Reji nevű A.-i bombát dobott az elnök ko
csija elé és a vidéken kitört a forradalom. Alcorta 
elnök tehát sietve május 12-ikére összehívta a 
kongresszust és a jan. 25. történt berekesztést 
politikai okokkal igyekezett indokolni. 1910-ben 
bókében ülhette meg A. függetlenségének 100. év
fordulóját a máj. 21—25-iki ünnepélyek alkalmá
val, idegen követségek jelenlétében. Ünneprontóan 
hatottak azonban az anarchisták fenyegetései, ami 
az ostromállapot kihirdetését tette szükségessé, 
továbbá a [szomszédos Bolívia és Brazília ellen
séges magatartása, ahol a nép az A.-i konzu
látusok címereit ós zászlódíszét letépte. Magában 
Buenos Ayresben 1910 máj. 25. tették le a nagy 
szabadságszobor alapkövét. 1910 jul. 22. Saenz 
Penat újra elnöknek választották. 

Irodalom. Petermann, Die síidamerik. Republiken Argen
tína, Chile, Paraguay und Uruguay, Gotha 1878; Mulhall, 
Handbook of the River Plate Republics, 5. kiad. London 
1875; Lopez, História de la Republica Argentína, 2 kötet Buenos 
Ayres 1883; Latzina, Die A. R. als Ziel der Európa-Auswande-
rung, ugyanott 1883; u. a., Geographia de la Republica 
A., B. Ayres 1888 és Paris 1891; Clemens, La Plata cotin-
tries of South-America, Philadelphia, 1886; Daireaux, La 
vie et les moeurs de la Rép. A., 2 köt Paris 1889; Greger, 
Die Republik A., Basel 1883; Bovio, Geográfia de la Rep. 
A., B. Ayres 1888; u. a., Memóriás y noticias pára servir a 
la hist. autiqua de la rép. A., ti. o. 1885; Lassenay, Napóleon 
I. et la fondation de la rép. d'A., Paris 1892; Hudson W. H., 
The naturálist in La Plata, London 1892 ; Cerhoni Car., Ceuni 
Storici sulla republica Argentína 1515—1860, Napoli 1892; 
Vau Bruyssel, La République A., Brüsszel 1888; Guilainej 
La Républiajie A., Paris 1889; Child, The Spanish American 
Republics, New-York 1891 ; Turner, A. and the Argentines, 
London 1892; Gubernatis, L'A., Firenze 1898; Lux-Klett, 
Estudios sobre producción, comércio etc. de la R. A., Bueuos 
Ayres 1900 ; A. Stelzner, Beitrage zur Geologie u. Palaeonto-
logie der Argentinischen Republik, Kassel 1885; Koebel, 
Modern A., London 1907; Martinez et Lewandowsky, L'Ar
gentiné au XX-e siécle, Paris 1906 (ném. ford., Gotha 1910); 
Űrien ós Colombo, Geografic A., B. Ayres 1905; Mervu, Hist. 
de la Republica A., u. o. 1900; Varelja, La République A. 
et la Chili, u. o. 1899; Colombo, La Republica A., Milano 
1904; Vaüentin, A. und seine wirtschaftliche Bedeutung, 
Berlin 1907; Arendt tábornok, Ein Land der Zukuuft, Mün
chen 1906 ; Lorini, La republica A. 3 k, Roma 1902—10; 
Hirst W. A., London 1910; Sisson, La République. A., Paris 
1910; Arendt, Argentína, Leipzig 1910; Vezényi Árpád, Ar
gentínában, Földrajzi Közlöny 1909; Blasco I., La Argentína, 
Madrid 1910; Poncé de León, The Rise of Argentína Republ., 
London 1910 Grastre, A travers l'Argentine moderné, Paris 
1910. 
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Térképek. Atlas de la Republica A. 1881-ben kezdték meg a 
munkát, 1886 óta jelenik meg Deelstrang A. felügyelete alatt 
az Instituto Geograflco Argentinp kiadásában; Brackebusch, IS 
lap, Hamburg 1890; Duciont, n. o. 1890; Petermann, Gotha 
1875; Z, Brackebusch, Mapa geologico del interior de la R. A., 
Cordoba 1894; A. és Chile, új határvonaláról Stange és Steffen 
cikkei a Geogr. Zeitschrift-ben 190S. és 1905. Vasúti térkép 
Drigalsky és Ludwigtól, Paris 1897 ; Stöpel, Mapa geogr. y 
commercial de la Kep. A. 1:2.000,000, u. o. 1910; Greiner, 
Mapa de la Rep. A. 1:4.000,000, Buenos Ayres 1910. 

A r g e n t í n a (áiiat), a lazacfélók (Salmonidae) 
családjába tartozó tengermélyi halnem. A norvég 
és angol partokon, továbbá a Közép-tengerben 
fordul elő. 4 faja ismeretes. 

Argentínai hús. A legutóbbi időben Ausztria 
és Magyarország állatállományának csökkenése 
folytán mindinkább előtérbe lép külföldi hús be
hozatalának szükségessége. Éppen Bécs város 
tette meg ez irányban a lépéseket, s Argentínából 
hozatott be fagyasztott húst. Argentína körül
belül 9 millió darabot kitevő szarvasmarha-állo
mányának 9/10 része : kereken 7.385,000 drb an
gol eredetű Shorthorn-marhából áll, amely szarvas
marha fajta a legjobb hizó állatok közé tartozik, 
s gyors fejlődése, hizása és jó minőségű, húsa ál
tal tűnik ki. Anglia lakossága már régóta nagy 
mennyiségű. A.-t fogyaszt és ezért Argentínában 
a hús termelése elég szigorú felügyelet alatt áll; 
csakis az ottani kormány hivatalos bélyegzőjével 
ellátott hús kerülhet kivitelre. A londoni börzén 
az A.-t rendesen jegyzik, s ára napi hullámzásnak 
van alávetve. Minőség tekintetében az Angliába 
importált összes hús között az argentínai a leg
jobb, s amennyiben gondosan kezelik és főzik, a 
belföldi hústól alig különböztethető meg. Olcsó 
árára való tekintettel főleg a szegényebb néposz
tály fogyasztja. 

Argentinálás ós argentinfürdö, 1. Ezüstözés. 
Argentiné (ejtsd: ardzsentajn), város Kansas ame

rikai állam Wyandotte countyjában, Kansas City 
közelében, vasút mellett, (inoo) 5878 lak., vas
olvasztókkal. 

Argentinia, 1. Argentína. 
Argentino,az argentínai köztársaságnak arany

pénze = 5 peso. Súlya 8'/s g-. finomsága 0'900, 
értéke 23-90 K. 

Argentit, szulfid ásvány, ezüstszulfld (Ag2S), 
alegfontosabb ezüstére; ezüsttartalma87-l°/o- Fel
tűnő tulajdonsága a lágysága, amiért is a magyar 
bányászok lágyezüstérc-nek nevezték el, megkü
lönböztetésül a sztefanittól, amely az ő rideg
ezüstércük. Kristályai szabályos rendszerbeliek; 
legközönségesebb alakja a hexaéder magában v. 
oktaéderrel kombinálva. A kristályok kiképző-
dése ritkán rendes, többnyire torzult. Vékony le
mezekben vagy mint bekérgezés is található, leg
inkább azonban ágas-bogas formákban, vaskosan 
is. A moh és egyéb fomia-utánzó alakjai valószí
nűleg pszeudomorfózisok ezüst után. K. 2—2-5 ; 
fs.7—7-4. Feketés szürke, fémfényű. Hazánkban 
Selmeczbányán ós Körmöczbányán bányásszák; 
Európában Freibergben (Szászország) van legtöbb 
belőle, továbbá Schneeberg, Annaberg, Johann-
georgenstadt vidékén, Peruban, Chileben, Mexikó
ban szintén. Az A.-tel összetételre megegyezik, 
tehát vele dimorf az akantit (1. o.). 

Argent n o e n f (franc, ejtsd: arzsaü nőt) a. m. 
újezíist, 1. Alpakka. 

Argenton (ejtsd: arzsanton), város Indre francia 
département Cháteauroux arrondlssementjában a 
Creuse és vasút mellett, (1906) 6255 lak., malmok
kal, gyapjúfonással, durva posztókészltéssel, vá-
szonfehórítéssel, kő- és mészbányával; régi várá
nak romjaival. 

Argentopirit (ásv.), 1. Pirrhotin. 
A r g e n t u m , 1. Ezüst. 
A r g e n t n m c o l l o i d a l e . Oldható fémezüst, 

mi a fehérjét nem alvasztja meg. Újabban divatos 
antisepticum kenőcsben vagy pilulában sebfertő
zés, gyermekágyi láz esetén. 

Arges v. Ardzsis, 1. oláhul Argesou, folyó Romá
niában ; az erdélyi havasokban a Buteanun 2400 m. 
magasságban ered; 300 km.-nyi folyás és a Dira-
bovica felvéte után Oltenicánál a Dunába szakad. 
Tőle vette elnevezését az A.-i oláh kerület (4435 
km2, 207,605 lak.), melynek Pitesti a fővárosa. — 
2. A., város az ugyanily nevű folyó és vasút mel
lett (az ókorban: Ardiscus), 4210 lak., püspöki 
székhely, több templommal, amelyek egyike igen 
szép, bizánci stílusban ópült.Mint Curtea d'Ardzsis 
az oláh fejedelmeknek is székhelye volt. A. mellett 
érte 1330. Károly Róbert magyar királyt (1. o.) 
árulás következtében katasztrófa. A.-ről votte 
nevét az argesi (argyasi) püspökség. A havas
alföldi r. katolikusokat ai Anjou-házból való kirá
lyaink alatt az erdélyi püspök vikáriusai igazgat
ták. Nagy Lajos kérésére VI. Orbán pápa 1382. 
máj. 9. állította föl Nagy-Oláhország (Maior 
Valachia) részére e püspökséget (V. ö.:Bunea Ágos
ton balázsfalvi kanonok müvét: Ierarchia Romá-
nilor din Ardeal si Ungaria, 305 1.), melyet a 
kalocsai érsek hatósága alá rendelt. Első püspöke 
Antalfla Miklós domonkosrendi szerzetes, az utolsó
ról az 1500-as évek elején történik említés. 
E püspökök mint magyar főpapok gyakran jártak 
el diplomáciai küldetésben. Névsorukat közzétette 
Eúbel, Hierarchia catholica Medil Aevi, 1898. 
1. 105. és II. 106. V. ö.: Hasdeu, Etymologicum 
magnuni Romániáé és Karácsonyi János, Az 
argyasi püspökség (Budapest 1905). 

A r g i l a s c a g l i o s a , az Apenninok márgás 
rétegei, 1. Iszapvulkánok. 

A r g i l l a álba et rubra a. m. fehér ós vörös 
tiszta agyag (aluminiuniszilikát), a gyógyszeré
szeiben alapanyagul szolgál oly pilulák készí
téséhez, melyekben könnyen bomló hatóanyagok 
vannak. 

Argillit (ásv.) a. m. agyagpala (1. o.). Ezen név 
alatt régebbi ásványrendszerekben ama szilikáto
kat is egybefoglalták, melyekben kovasav, timföld 
és víz a legfőbb alkotórészek. Ilyenek a kaolin, 
az allofán, a halloizit, a bólus stb. 

Argilofir (ásv.), a porflroknak elmállásából ke
letkezett agyagos kőzet, mely mintegy átmeneti 
állapot a porfir-kőzetböl az agyagba, mint annak 
végleges mállási termékébe. 

Arginin, guanidin -a- aminovaleriánsav. 
C6H14Nj02. Növényekben, pl. lupinák csiráiban stb. 
előfordul. Keletkezik főképen állati fehérjékből 
mint azok bomlásának, úgyszintén megemészté
sének egyik legfontosabb terméke. Vízben bősé
gesen oldható, lúgos kémhatású, színtelen kris
tályok. Savakkal és fémsókkal sókat, illetőleg 
kettős sókat alkot. Baritvízzel forralva, vagy 
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káliumhipermanganattal oxidálva guanidin hasad 
le belőle. 

Arginusai-szigetek, Kis-Azsia partjain, Lesz-
bosszal szemben. B szigetek közelében győzték le 
az athéniek Konon alatt 406. Kr. e. EaUikratidas 
spártai hajóhadát. Ez volt a peloponnesusi háború 
legnagyobb tengeri csatája. 

Argippaiok, szarmata nép a Riphaei hegyek 
alján, a szklthák szomszédságában, némelyek a 
mai baskírok, mások a kalmükök őseinek tartják. 

Argiriasis , argirózis, 1. Ezüstmérgezés. 
Argirodit, ezüstben gazdag ásvány: ebben fe

dezte fel Winkler 1886. a germánium új elemet; 
czüst-germánimn szulfid 4Ag?S.GeS2. (Ezüst 
7ö-5°/'o,germánium 6'40/0.)Egyhajlású, acélszürke, 
néha vereses ibolyára futtatva, veséded cseppkö-
veshalmazokban Szászországban Freiberg mellett. 

Argiroid, argirofán, argirolit, 1. Alpakka. 
Argiro-Kasztro (töröküi Erkri Kasztri, az ó-kor

ban Argyrion), szandzsák székhelye török Albániá
ban, Janina vilajetben, a pompás Deropolii-völgy-
ben; többnyire magukban álló, tornyokkal ellátott 
házakkal, közelében fellegvárnak romjaival, 8000 
iak., kik a legjobb albániai burnótot készítik. 

Argirokrácia (gör., szószerlnt ezüst-uralom), 
a gazdag tőkepénzes, iparos, kereskedő osztály 
uralma az államban; egyjelentésü a plutokra
tával. 

Argirolit, 1. Alpakka. 
Argirománia (gör.), gazdagság után való szer

telen hajhászat. 
Argirus királyfi, 1. Tündér Ilona. 
Argis, 1. Ván-tő-
Argivi, 1. Argosziak. 
Argó, a görög mondának «sokat megzengett* 

hajója, melyen az argonauták eveztek Kolchisba. 
Phrixos fia, Argos építette Athena felügyelete 
alatt, ki a hajóba a dodonai beszélő tölgynek tör
zséből egy darabot illesztett. Az ötven evezősnek 
való hajót Jason visszatértekor az Isthmoson Po-
seidonnak a tiszteletére szentelte. 

Argolis, hajdan Peloponnesus egy részének 
neve, Argos várossal. Jelenleg a görög királyság
nak egy nomosza; 3344 km2 ter., (1907) 81,943 
lak., Nauplia szókhellyel. 

Argologia (gör.), haszontalan, fecsegő beszéd. 
Argon (gör. a. m. tétlen, hatástalan), a levegő 

egyik gázalakú elegyrésze, amelyet Lord May-
leigh ós W. Rarnsay fedezett föl a levegőben. 
Rayleigh ugyanis 1894. azt tapasztalta, hogy a 
levegőből a leggondosabban előállított nitrogén 
sűrűsége mintegy 0'5%-kal nagyobb a kémiai 
úton előállítotténál. E körülményből azt következ
tette, hogy a levegőben a nitrogénnél nagyobb 
molekulasúlyú és kémiailag még indifferensebb 
gáznak is kell lennie. Az ő és Rarnsay együttes 
kísérleteinek eredménye 1895. az A. felfedezése 
volt. Az A.-t a levegőből előállított nitrogéntől úgy 
különítették el, hogy ezt alkalmas berendezésű 
készülékben izzó magnézium-forgácson vezették 
át, amely a nitrogénnel magnéziumnitriddé (MgsN2) 
egyesül. Az A. a levegőből úgy is előállítható, 
hogy a levegőhöz, összes nitrogénjének nitrogén
dioxiddá való átalakítására még a szükségesnél 
valamivel több oxigén-gázt elegyítve, az elegyen 
elektromos szikrákat üttetünk át és a keletkezett 

nitrogóndioxidot kálilúggal elnyeletjük, majd az 
oxigén fölöslegét a készülékbe juttatott pirogal-
lollal nyeletjük el. Legújabban levegőből úgy ál
lítják elő, hogy a levegő oxigénjét és nitrogénjét 
magas hőmérséken kalciumkarbiddal elnyeletikés 
az A.-t rézoxidon és káliumkarbonáton átáramol
tatva, a mellékesen keletkezett acetiléntől meg
tisztítják. Az A. a levegő állandó elegyrésze, 
0-942% van benne. Mivel az A. vízben oldható, a 
természetes vizekben: eső-, folyó-, tengervízben 
is előfordul. Ásványvizekben héliummal együtt 
találták, ami arra vall, hogy e vizekbe nem a le
vegőből jutott. Egyes ásványokban és meteoritban 
is kimutatták. Az A. színtelen, szagtalan és íztelen 
gáz. Kémiai jele A, atomsúlya és molekulasúlya 
39"9, tehát molekulája egy atomos; sűrűsége 
T379 (levegő = 1). Vízben a nitrogénnel harmad-
félszerte jobban (0-006 súly-0/,,) oldódik. Abszorp
ció-koefficiense, Winkler Lajos mérései szerint, 
aki az A.-t Magyarországon először előállította, 
20°-on 0-035. Olszewski szerint, —121° alá hűtve, 
nyomás alatt (50-6 atm.) folyadékká sürüsíthető, 
amelynek fs.-a —183°-on 1-385 és fp.-ja —186-1°. 
Az A. színképét számos vörös és kék színű vonal 
jellemzi. Kémiailag a legindifferensebb anyagok 
egyike, amennyiben vegyületei eddigelé elő nem 
állíthatók. Érdekes, hogy Cavendish már 1785. 
kimutatta, hogy a levegőben foglalt nitrogén kis 
része (120-ada) nem oxidálható, ós kimondta azt 
is, hogy ez a kis részlet nem nitrogén, hanem 
más gáz. 

A r g o n a u t a (állat), a lábasfejüek (Cephalopoda) 
osztályának a kétkopoltyúsok (Dibranchiata) rend
jébe s a nyolckaruak (Octopodidae) alrendjébe tar
tozó állatnem. Nyolc karja van, két sorban álló 
szívókorongocskákkal; a nősténynél a hátoldalon 
álló két kar karélyos, hátrafelé áll s a hely változ
tatáskor kormány lapát gyanánt szolgál mígatöbbi 
hat evez ; a hím karj ai közül az egyik ú. n. hectoco • 
tylus karrá módosul, amely az állati ol leválik, a 
nőstény köpenye alá vonul és a termékeayítós fel
adatát teljesiti; Delle Ghiaje és Cuvier ezt élősdi 
féregnek tekintette, s mint ilyent önálló állatnak 
írta le. A hím és nőstény elütő külsejűek, az előbbi 
csigaház nélküli, az utóbbi vékonyfalú, csónakhoz 
hasonló mészből való csigahéjjal, melyet a kor
mánykarok választanak ki. A nőstény csigahéját 
el is hagyhatja és darab ideig enélkül is megél. 
Mintegy 10 élő faja ismeretes, melyek mindany-
nyian a meleg és forró földövi tengerekben élnek. 
A vitorláscsiga vagy hajóscsiga (A. Argó L.) a 
Földközi-tenger lakója; héja papirvókonyságú, 
fénylő, fehér vagy szennyes fehér, sima, kissé íves 
bordákkal, 20 cm. hosszú. Tompa Mihály ezt éne
kelte meg a Vitorláscsiga című regéjében. 

Argonauták, Argohajósok, azok a görög hő
sök, kik a trójai háború előtt egy emberöltővel, az 
Argó haj ón Jason vezérlete alatt a távoli Kolchisba 
vitorláztak, hogy elhozzák onnan az aranygyapját, 
annak az arany kosnak a gyapját, melyen egykor 
Phrixos (L o.) mostohaanyja üldözései elől oda 
menekült, s melyet Ares berkében egy éber sár
kány őrzött. Ezt a veszélyes vállalatot a gonosz 
Pelias thessaliai, iolkosi király rótta unokaöcs-
csére, Jasonra, miután annak atyját, Aisont már 
elűzte trónjáról. Jason Athena istennő pártfogá-
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sával és útmutatása szerint a Pelicra-hegy fenyő-
szálaiból megépítteti az Argót és csatlakozásra 
birja a legderekabb hősöket, kiknek számát a 
monda lassanként 50-re szaporította. Köztük vol
tak pl. Akastos, Admetos, Brginos, Tiphys, Kastor 
ós Polydeukes, Zetes és Kalais (Boreas fiai), Or-
pheus, Telamon, Lynkeus, Meleagros, Tydeus, 
Iphitos, Theseus, Amphiaraos, Herakles, Hylas stb. 
Iolkos kikötőjéből, Pagasaiból elindulva, megkez
dik kalandos útjukat. Kikötnek Lemnoson, Mysiá-
ban (hol a Hylast kereső Herakles elmarad tőlük), 
Bithyniában (hol Polydeukes legyőzi Amykos ki
rályt), a thrákSalmydossosban (holPhineus királyt 
megszabadítják a hárpiák üldözésétől s tőle hálá
ból jó tanácsokat kapnak az útra); így juthatnak 
keresztül a Fekete-tenger bejáratát őrző össze
csapódó szirteken, a Symplegasokon, melyek azóta 
mozdulatlanok, érintik a mariandynusok, az ama
zonok földjét, végre a Phasis folyó torkolatán át 
elérik a kolchisi Aia városát. Aietes király oly 
föltétel alatt hajlandó odaadni az aranygyapját, ha 
Jason ekébe fogja az ő két tűzokádó, érclábú biká
ját, felszántja Ares mezejét, beleveti a sárkány
fogakat s legyőzi a bolölük kikelő óriásokat. Mind
ezt Jason csak a király leánya, a varázsló Medeia 
segítségével hajtja végre, ki szenvedélyes szere
lemre gyullad iránta. Mikor aztán Aietes mégis 
megtagadja az aranygyapját, Medeia elaltatja a 
sárkányt, Jason elrabolja az aranygyapját s Me-
deiával hajóra szállva útnak ered. A király üldö
zőbe veszi őket, de Medeia magával vitt öccsét, 
Apsyrtost megöli és szétdarabolt testét a tengerbe 
dobálja, hogy összeszedésével atyja időt veszítsen. 
A visszatérés útjára és irányára nézve nagyon el
térők az adatok. Némelyek szerint nagy kerülő 
úton, az Istroson (Dunán), Bridanoson (Pón), Rho-
danoson (Rhöne-n) s a Ny.-i Óceánon keresztül 
jutottak haza. Jason és Medeia sorsáról 1. e cím-
szókat. Az A. története számos költői feldolgo
zást nyert és sok elbeszélő költeménynek és tragé
diának szolgáltatott tárgyat. Pindaros 4-ik pythiai 
ódája is elmondja. Róla szól Apollonios Rhodios 
4 énekre terjedő eposza s az ennek nyomán induló 
Argonauticon Valerius Placcustól, valamint a Kr. 
u. ÍV. sz.-ból való eposz Pseudo-Orpheustól. A kép
zőművészet is gyakran merítette tárgyát e mí-
thoszból (festmények, vázaképek, reliefek). V. ö. 
Stender, De Argonautarum expeditione (Kiél 
1874); Groeger, De Argonautarum fab. história 
(Breslau 1889); R. Schröter, Die A.-Sage (Posen 
1899). 

Argó n a v i s , lat. a. m. az Argó nevű hajó, 
nagy csillagkép a tej útban. Rendesen három részre 
osztják: Carina (a hajó orra), Vela (a vitorla), Pup-
pis (a hajó fara). Igen gazdag kettős és változó 
csillagokban és csillaghalmazokban. 

Argonin, a kazeinnátriumnak és ezüstnitrátnak 
egymásra hatásakor keletkezik. 15 g. A. ezüsttar
talma egyenlő 1 g. ezüstnitrátóval. Vízben old
ható, fehér por. Jó antiszeptikum, a baktériumo
kat gyorsan és biztosan elpusztítja, kellemetlen 
mellékhatásai nincsenek, ezért az ezüstnitrátot 
jól helyettesíti. Egy-két százalékos oldatát kaukó-
nál alkalmazzák. 

Argonne, két dombláncnak (K.-i és Ny.-i A.) 
neve Franciaország keleti részében. A Langres-

fenslkból szakad ki és,a Meuse völgye mentén D.-ről 
ÉNy.-nak húzódik, É.-on az Ardennes-nel olvad 
össze ; legmagasabb csúcsa 548 m. Az erdőkkel 
takart ós mély szakadékoktól átszelt dombvidék 
csak öt szoroson át közelíthető meg. Dumouriez-
nak 1792. Valmy-nál vívott győzelméről emléke
zetes. 

Argos Panoptes (a mindenlátó A.), sokszemü, 
Ovidius szerint százszemű hős; szemeit az álom 
v. egyáltalában nem, v. csak fölváltva fogta be, 
ezért őreá bízta a féltékeny Héra ío őrizetét, kit 
előbb tehénné változtatott, hogy Zeust távoltartsa 
tőle. Zeus parancsára Hermes syrinxe hangjaival 
elaltatja A.-t, aztán megöli s így megszabadítja 
lót. A megölt A. szemeivel Héra a páva farkát dí
szítette. 

Argosz, hajdan a peloponnosusi Argolis tarto
mány fővárosa. Nevét mai napig megtartotta. Régi 
templomai és épületei közül csak kevés emlék ma
radt fenn. Ezek közt legkiválóbb a sziklába vágott 
színház néhány padsora, amely 6000 nézőt fogad
hatott be. A. közelében feküsznek az 1854. kiásott 
Heraion, A. nemzeti szentélyének maradványai és 
az 1889. feltárt Artemis Orthia - templom a Lykone-
hegyen. 1902 óta Vollgraff végzett itt eredményes 
ásatásokat. A.-nak (1907) 8755 lakosa van, fővárosa 
a hasonló nevű eparkiának, vasúti állomással, 
régiség-gyűjteménnyel. A város alapítójának Ina-
chost tartják. Utódait a tróntól a danaidák fosz
tották meg. A trójai háború korában Diomedes 
volt a királya. A dór vándorlás korában A. Teme-
nosnak jutott. Utódai közül Pheidon (670 körül) 
tett szert a legnagyobb hatalomra; egész Argo-
list ós Aiginát meghódította; országát a külke
reskedelem előtt megnyitotta. Halála után a spár
taiak A. hatalmát megnyirbálták, amiért is a gö
rögök belviszályaiban az A.-iakat mindig a spár
taiak ellenségeinek sorában találjuk. A középkor
ban A. az athéni hercegségnek volt része. 1383. 
Velence hatalmába került, 1463—1686-ig és 
1716-tól a görög szabadságharcig török birtok volt 
V. ö.: Schneiderwirth, Gesch. d. dorischen A. 
(Heiligenst. 1865—66); Wcddstein und Furt-
wanglec, Das Heraeum von A. (1904). 

Argosziak (lat. Argivi), a Peloponnózus dél
keleti szögletének lakói; Homerosnál részben 
Argosz tartománynak, részben a Peloponnézus-
nak lakói, részben a Tróját ostromló görögöknek 
kollektív neve. Mithoszi ősatyjuk Argos, Zeus ós 
Niobe fia. 

Argosztoli, Kefalonia görög-ión sziget főhelye 
az ugyanolyan nevű öböl K.-i partján, jó kikötő
vel, (1907) 9340lak., osztrák-magyaraikonzulátus
sal. Nem messze A.-tól É. felé a tengervíz a szik
lás parton két barlangba ömlik oly erővel, hogy 
malmokat hajthat; ezt a maga nemében páratlan 
jelenséget Wiebel (Die Insel Cephalonia und die 
Meermühlen von A., Hamburg 1873) a sziget több 
pontján a tenger szine fölött felbugyogó sós for
rásokkal hozta okozati összefüggésbe. 

Argót (ejtsd: argó), a francia tolvajnyelv, csaló
nyelv, melyet főleg a francia főváros régibbkor* 
csavargó osztálya beszélt és állandósított meg; 
Rabelais és Villon sok kifejezését átvették az. 
irodalomba. V. ö.: Sanéan L., L'argot ancien et 
l'argot moderné (Paris 1908). 
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Argoulets (ejtsd: arguié), lovas lövészek; így 
hívták a XII. Lajos által zsoldosokból szervezett 
lövészcsapatokat, melyek eleinte arquebuse-ekkel 
(1. Arquebuse), később karabélyokkal voltak fel
fegyverezve ; utóbbiakat «carabins»-eknek is ne
vezték. Kevesebbre becsülték őket, mint a többi, 
nagyrészt nemesekből alakult lovascsapatokat s 
innen a pauvre argoulet a. m. szegény tatár elne
vezés. 

Axgviélles,Agustin de, spanyol államférfiú, szül. 
1778 aug. 28., Ribadesellában, Astoriában, megh. 
Madridban 1844 március 23. 1808-ban a haza
fiakhoz csatlakozott s Cadizban a cortes tagja lett. 
Ő szerkesztette azt a híres jelentést, mely alapul 
szolgált az alkotmány kidolgozásánál. (1812). 
Ekesszólásáórt il diwno-nak nevezték. VII. Fer
dinánd visszatérése után A.-t tíz évi fogságra 
Ítélték. Az 1820-iki forradalom kiszabadította a 
börtönből és a király belügyminiszterré tette; de 
mai1 1821 márc. 1. visszalépett. Mikor a király 
1823. az alkotmányt fölfüggesztette, A. Angolor
szágba menekült, ahonnan csak a közbocsánat ki
hirdetése után (1832) térhetett vissza. A cortes 
1841 júl. 10. Izabella királynő gyámjává tette, de 
A. már 1843. leköszönt hivataláról. 

Arguiu, öböl, sziget és zátony Afrika nyugati 
oldalán a Blanco- és Mirik-fok között. A.-sziget 
alacsony, homokos, puszta és lakatlan; 1452. fe
dezték föl a portugálok; 1638. a hollandoké, 1678. 
a franciáké lett; közelében élénk a halászat. 

Argulidfe (állat), az evezőlábú rákok (Copepoda) 
rendjében a kopoltyúfarkú rákok (Branchiura) al
rendjének egyetlen családja, melynél egyik csáppár 
és egy v. két állkapcsi lábpár kapaszkodó szervvé 
módosult; állkapcsai hosszú, kitolható szűrőkészü
lékké alakultak; fejtora födővé lapult; négy evező 
lába van és potroha egész hosszában ketté osztott, 
lapított, úszóforma; a nősténynek petezacskói nin
csenek. Élősködők, még pedig kizárólag a halakon 
s ezeknek bőrén futkosnak. Vérrel táplálkoznak. 
Egyesek állandó élősködők, nőstényeik tömlő
forma alakot öltenek, mások ellenben az ivarzás 
idején elhagyják a halakat. Mintegy 18 faja isme
retes 2 nembői, amelyből egyesek kizárólag ten
geri halakon, mások ellenben édesvízieken élős
ködnek. A mi halainkon a közönséges pontytetü 
(A. foliaceus L.) élősködik, mely 5—6 mm. hosszú 
s különösen a pontyokat zaklatja. Az A.phoxini 
Leydig a fürge csellén (Phoxinus laems) élős
ködik. 

Argumentá l ta , 1. Argumentum. 
A r g u m e n t u m (lat.), ok, erősség, bizonyítók, 

de okadatolás is; az A. oly igazság, melyből vala
mit leszármaztatunk, valamit igaznak mutatunk 
ki. Maga ez az eljárás neveztetik argumenta-
tionak, bizonyításnak, okoskodásnak, megokolás-
nak, gondolataink sorozatának valamely igaz
ság leszármaztatására. A. ad hominem, oly ok-
adat, melynek valami közvetetten vonatkozása 
van ahhoz az emberhez, akivel éppen vitatkozunk. 
A. a consensu geittium-naí oly okadat neveztetik, 
mely az emberek általános megegyezéséből vala
mely tétel dolgában veszi fegyvereit. A. baculi-
num v. a baculo a bottal való bizonyíték, mely
nek értelmét nem kell bővebben magyarázni. A.-
nak középkori latin nyelven valamely darab be

vezetését is nevezték, melyben a darab tartalmát 
és célját magyarázták v. jelezték. Franciául a 
rövid tartalomjegyzéket még ma is argument-nak. 
nevezik. A matematikában a. m. független vál
tozó (1. Függvény). Ily értelemben táblázatos mun
káknál (pl. logaritmus-tábláknál) A.-oknak neve
zik annak a változónak értékeit, melyhez a meg
felelő függvényértékeket a tábla tartalmazza. Pl. 
a szög trigonometriai függvényeinek logaritmu
sait tartalmazó táblában a szögnek értékei az 
A.-ok. A csillagászatban rendesen ív, melytől 
valamely más (többnyire periódusos) mennyiség 
függ. így pl. valamely bolygó szélességi A.-a a 
bolygó helye és pályájának felszálló csomója kö
zött fekvő ív, mert ettől függ a szélessége. 

Argun, a tunguzok Ergone v. Ergune-ja, az 
Aniur egyik forrásfolyója, Kerulen v. Kerlon név 
alatt ered Mongolországban, a Dalai-tóból A. név 
alatt folyik ki (1. Amur). 

Argunpálma (növ.), 1. Medemia. 
Arguri (Aghuri), egykor nagy falu Orosz-Ör

ményországban az Ararát északi lejtőjén; a monda 
szerint Noé alapította. 1840 aug. 2-án a felette 
fekvő Szt. Jakab-kolostorral együtt a földrengés 
teljesen elpusztította. 

Árgus, 1. Argos Fanoptes. 
Árgus (csiii.), 1. Állócsillagok. 
Árgus, Bérezik Árpád (1. o.), írói álneve. 
Argus-páva (Argusianus árgus L.). A páva és a 

fácán között helyet foglaló madár, miért is Argus-
fácánnak is nevezik. Maiakká és Szumatra szige
tekben sűrű erdőkben ól, hol magvakkal, rügyek
kel és rovarokkal táplálkozik. Színezete, különö
sen a kakasé, gyönyörű. Hangját egész nap hal
latja : «Uaú-vaú», innét a malajiak Uaú-nak ne
vezik. Nagyon ravasz, kitűnő hallású madár, ezért 
vadászása nagyon nehéz. Európába először 1780. 
hozták s párját 3000 frankkal fizették. Gondos 
ápolás mellett a fogságban is hosszabb ideig elél. 

Argus-szem, a gyanakvólag feszült éberségnek 
képes kifejezése a görög mitológia Árgusáról, aki 
a féltékeny Hérától tehénné változtatott Iot őrizte. 

Arguzoid, 1. Alpakka. 
Argyas, kisk. Kolozs vm. almási j.-ban, (1900) 

292 oláh lak., barnaszénbányával, u. p. Magyar-
nagyzsombor, u. t. Egeres. 

Árgyélus, «az árgyélusát* káromlási szólásmód, 
amelyben e szó szerepel, alighanem az ((arkangya
lát)) szidó káromlásnak amolyan enyhítése, minők 
egyebek közt «az istállóját)), vagy «az istrángját)) 
e helyett: «az istenit». Az Á. különben az Argirus 
királyfi nevének népies elcsavarása,l. Tündér Ilona. 
Az A.-tánca Magyarországon is szokásos lako
dalmi gyertyatáncnak (1. o.) az a része, mely az ú. 
n. szöktetést (a menyasszony-, a nyoszolyóasz-
szony- és a nyoszolyóleánynak a vőfély által tánc 
közben a szobából való kiperdítését) megelőzi. 
V. ö. Béső Misei Sándor, Magyarországi népszo
kások 1867; Kiss Áron, Magyar gyermekjáték-
gyűjtemény. 

Argyll (ejtsd: argáji), grófság Skócia Ny.-i part
jain, Inverness, Perth, Dumbarton, Renfrew ós 
Bute között, területe 8430 km2, amelyből 1590 km» 
a szigetekre esik, (1901) 73,642 lak. Szigetei közül 
a legnagyobbak a Mull, Jura, Islay, kisebbek 
Gigha, Oronsay, Colonsay, Scarba stb. A ten-



Argyll — 68 — Ária 

gerbe a Kintyre félsziget nyúlik ki messze. Maga 
A., a haldús Loch Pyne felső végénél, képezi a 
grófság magvát, Inverary fővárossal. Számos5kes-
keny öböl teszi partjait szaggatottá: a Loch 
Linnha, Btive, Loch Sunart. A grófság főfolyója 
az Orchy, mely a festői Loch-Aweba ömlik és Awe 
név alatt ebből újra kifolyik. A földmivelós csak 
egypár völgyre szorítkozik; a hegyi legelők nagy 
baromtenyésztést tesznek lehetővé, az erdőkben 
sok a vad. Palát és épületköveket törnek ugyan, 
de a bányászat főleg az ólomra szorítkozik. A ha
lászat jelentékeny. 

Argyll (ejtsd: argáji), skót nemesi cím, mely 1457 
óta a Skóciába bevándorolt Campbell anglonor-
mann eredetű nemzetségnek fejét illette meg. V. 
ö. The house of A. and the collateral branches of 
the clan Campbell (Glasg. 1871); Bncyclopaedia 
Britannica, II. köt. és Stephen: Dictionary of Na-
tion. Biogr. II. 

E címet viselők legkiválóbbjai ezek: 1. Archi-
bald, A.-i marquis, szül. 1598., megh. 1661. I. 
Károly alatt, mint a presbiteriánusok egyik ve
zére, a skót zavarokban főszerepet vitt. A forrada
lom alatt 1652. Cromwellhez csatlakozott és csak 
akkor működött II. Károly skót királlyá való meg
választatása érdekében, mikor ez a teljes vallás
szabadságot biztosította. A restauráció után ugyan 
kegyelmet kapott II. Károlytól, de a skót parla
ment ennek dacára mint felségsértőt lefejeztette 
1661 máj. 27. 

2. Archibald, A. grófja, az előbbinek fia, buzgó 
royalista, Cromwelí alatt börtönben sinylett. II. 
Károlytól visszakapta ősi birtokainak nagy részét 
és híve is maradt a Stuartoknak, mígnem tőle a 
covenant ellen irányuló esküt követelték. A. az 
esküt megtagadta és Prizlandba menekült. Ekkor 
II. Jakab alatt Monmouth herceggel (1. o.) felke
lést tervezett és e célból Skóciában termett. De 
elfogták s Edinburgban 1685 jún. 30. lefejezték. 

3. Archibald, A. hercege, az előbbinek légid, fia, 
az 1689-iki forradalom után visszakapta atyjának 
elmeit és birtokait. 1701 jun. 23. hercegi ranggal 
is kárpótolták. 

4. John, A. hercege, az előbbinek fia, szül. 1678 
okt. 10., megh. 1743. 1706 óta Flandriában harcolt 
Marlborough alatt. I. György alatt Skóciában meg
verte a jakobitákat 1715. s főrésze volt Walpole 
miniszternek megbuktatásában. A következő tory-
minisztériumban tárcát vállalt. 1705. angol pair és 
greenwichi herceg, 1718-ban főtáboi szernagy lett. 

5., George John Douglas Campbell, A. hercege, 
szül. 1823 ápr. 30., megh. 1900 ápr. 24. Még mielőtt 
1847. atyjának címeit ós rangjait örökölte, mint író 
és szónok tüntette ki magát. 1852. főpecsétőr lett. 
1855 jan. beadta ugyan lemondását, azonban feb
ruárban ismét átvette a főpecsétőri hivatalt s a 
titkos tanács tagja lett. Palmerston alatt 1855. 
főpostaigazgató volt. 1859. ismét elnyerte a fő
pecsétőri hivatalt. A Gladstone-kabinetben mint 
indiai államtitkár, majd újra mint főpecsétőr mű
ködött 1868—80-ig. 1881. azonban lemondott, mi
vel a Gladstone által benyújtott ír bill-t (a Home 
Enle-t) nem helyeselte. Azóta a whig unionista 
pártnak egyik legbefolyásosabb tagja volt. 1892. 
a skót hercegi címhez az angol hercegi címet 
nyerte. Művei: Presbytery examined (Edinburg 

1848); Essay on the ecelesiastical history of 
Scotland (2 kiad., Bőst. 1849); India under Dal-
housie and Canning (Lond. 1865); The reign of 
law (1866, 19. kiad. 1890); Primeval man (1869); 
The eastern question (1879, 2 köt.); Scotland as 
it was and is (1887, 2. köt.); The philosophy of 
belief (1894); What is science ? ós Organic évo-
lution eross-examined (1898). 

6. John Douglas Sutherland Campbell, A. her
cege, előbb marquis of Lorne, az előbbinek fia, 
szül. 1845 aug. 6. Tanulmányait Cambridgeben 
végezte. 1868. képviselő lett s a szabadelvűek
kel szavazott. 1871 márc. 21-én nőül vette Lujza 
hercegnőt, Viktória királynőnek 4-ik leányát, aki 
1848 márc. 18-án született. E házasság nagy 
feltűnést keltett, de osztatlan tetszésre talált. 
1878—1883-ig Kanada kormányzója volt. 1901. 
a Queen Victoria, her life and empire ciniü mun
kát adta ki. Egyéb munkái: The United Sta
tes after the war. (1885); Canadian life (1886); 
Palmerston (1892). Nejét a londoni egyetem tisz
teletbeli doktorrá avatta. 

A r g y n n i s F. (állat), 1. Gyöngyházas pillék. 
A r g y r a s p i d e k (gör. a. m. ezüstpajzsosok), 

Nagy Sándor testőrcsapata, melyet a vele Ázsiába 
vonuló makedón nehézfegyverzetü gyalogságból 
alkotott. Királyuk halála után Antigonushoz pár
toltak, de ez a csapatot nagy igényei miatt fel
oszlatta. 

Argyr ia , argyriasis, 1. Ezüstmérgezés. 
Argyrion, 1. Argiro-Kasztro. 
A r g y r o k r a t i a , 1. Argirokrácia. 
A r g y r o l o b i a m Ecklon et Zeylier (»ov.), a 

vitorlás viráguak (Papilionatae) génusza, melynek 
42 faja a Földközi-tenger mellékén, K.-Indiában 
és D.-Afrikában van elterjedve. Az A. IÁnnaea-
num Walp. Fiume környékén nő. 

A r g y r o n e t a (állat), a csőszövő pókok (Tubite-
laria) alrendjébe tartozó, vízben élő póknem. L. 
Vizipók. 

Argyropulos, Joawwes, bölcselő, szül. Konstanti
nápolyban 1416., megh. 1486. A XV. sz.-ban a 
klassz, irodalom s filozófia ismeretét terjesztette 
Olaszországban, hová 1456. hívta meg Cosimo de 
Medici. Midőn 1471. Firenzében a pestis kitört, 
Rómába ment, s ott a filozófiát tanította. Latinra 
fordította Aristoteles fizikáját s etikáját ós kom
mentárokat is írt néhány művéhez. 

A r g y r o s i s , 1. Ezüstmérgezés. 
Arheilgen, közs. Starkenburg hesseni tarto

mány Darmstadt (ettől 5 km.-nyíre) j.-ban, vasút 
mellett, (1905) 5378 lak., fűrészmalommal. 

Arhovin, difenilamin ós thymilbenzoesav ad
díciós terméke. Vízben oldhatatlan, aromás, csípő
sen hűtő ízű folyadék, mit 0-25 g. adagban kap
szulákban rendelnek hólyag- és húgycsöbántal-
maknál. 

Árhullám, 1. Árvíz. 
Ária Pers. (növ.), berkenye, 1. Pirus. 
Ária (ol. ária, ír. és ang. air), tulaj donkép min

den énekelhető dallam, melynek befejezett formája 
van. A francia air-t egyformán használják ének
es hangszer-darabok elnevezésére. A XVII. és 
XVIII. században egyaránt beszélnek játék-Á.-
ról ós ének-Á.-ról. Ma azonban az A. elnevezés 
alatt kidolgozottabb, zenekari kísérettel ellátott 
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magán-énekdarabokat értünk, tekintet nélkül arra, 
hogy dalművek, cantatek vagy oratóriumok rész
letei vagy külön, hangversenyekben való előadás 
céljából készülnek (1. Hangverseny-áriák). A bal
ladából az Á. annyiban különbözik, hogy az 
utóbbi érzelmeket tolmácsol, míg az előbbi elbe
szél ; a daltól, melyhez egyébként az Á. abban az 
esetben, ha zenekar helyett zongora kíséri, nagy 
mértékben hasonlít (különösen mikor rövid), any-
nyiban különbözik, hogy a dal csak általános ér
zelmet fejez ki, míg ellenben az Á. bizonyos sze
mély kedélyállapotát ecseteli, mely valamely ese
ménynek következménye. Vannak Á.-k, melyek 
nem egyebek, mint megzenésített magánbeszédek 
(monológ), míg mások nagyobb együttes jelenet
nek részei. Az A.-knak külön csoportját alkotják 
az egyházi A.-k (ária di chiesa). 

Ügynevezett nagy vagy da capo A.-t leg
először Searlatti A. írt (1693. a Teodóra dalmű
ben). A nagy Á. két főrészből áll: az első rósz 
alkalmat nyújt az énekesnek virtuózkodásra és 
bővelkedik szövegismétlésekben, a második rész
ben az ének nyugodtabb, de a kíséret gazdagabb. 
A második rész után következik még a da cajio, 
t. i. az első résznek kicifrázott ismétlése. A nagy 
Á. egyik válfaja a főként trillákkal, staceatókkal 
és más,melizmákkal telített koloratur- vagy bra-
vour-Á. A da capo Á. körülbelül a XVIII. sz. 
végéig virágzott; most már nincs divatban. Az 
Á. szabadabb s változatosabb alakú lett. A da capo, 
a változatlan ismétlés drámaellenes voltánál fogva 
elmaradt. Az Á. tematikus tagolása napjainkban a 
szövegtől függ. 

A dalművekben és daljátékokban azokat az egy
szerűbb, lirai, dalszerű szólódarabokat, melyeket 
koloraturák, szövegismétlések nem nyújtanak ki 
és melyek rendesen egy tempót végig megtarta
nak, különbözőkép nevezik: cavatina, ariette, 
couplet, chanson, canzone stb. Az A. a zenedrá
mában (operában) a cselekvény nyugvását je
lenti, és pedig valamely lirai momentum széle
sebb kifejtésének érdekében; Wagner R. és hí
vei ezt stilellenesnek és drámaiatlannak tartják. 

Ária, 1. Árják. 
Ária ca t t iva (olasz) a. m. rossz levegő. Az 

olaszok a Maremmák, Pontini mocsarak kigőzöl-
gését nevezik így, melyről azt hitték, hogy malá
riát okoz. L. Malária. 

Ariadné, Minős krétai királynak ós Pasiphaenek 
leánya. Mikor Theseus (1. o.) Krétába megy, hogy 
a Minotaurust megölje, A. belészeret az idegen 
ifjúba és átadja neki azt a gombolyagot, melynek 
fonala lehetővé teszi, hogy a szörny megölése 
után a labirintusból kimeneküljön. Innét A. fonala 
képletesen azt jelenti, ami az embert eltévesztő 
viszonyok vagy adatok között biztosan célhoz 
vezeti. A. éjjel titokban elvitorlázik Theseusszal, 
Naxos szigetén kikötnek, mialatt A. alszik, The
seus hűtlenül otthagyja és Athénbe tér vissza; a 
kesergő A.-nek megjelenik Dionysos isten és őt 
feleségévé teszi. A monda más változata szerint 
Dionysos álmában megjenik Theseusnak és meg
parancsolja neki, hogy hagyja el A.-t. Zeus hal
hatatlansággal ajándékozza meg A.-t, kit az égbe 
fölvesznek. A. mítosza, melyben öröm és szo
morúság oly élesen váltakozik egymással, ked

velt tárgya az antik költészetnek (Catullus, Ovi
dius), de még inkább a képzőművészetnek, mely 
mítoszának egyes részeit vázaképekben, fest
ményekben (Pompeji), szarkofágreliefekben, et
ruszk tükrökön, mozaikokban és önálló szobor
művekben gyakran ábrázolta. Ez utóbbiak közül 

Az alvó Ariadné márványszobra (Róma, Vatikán). 

legismertebb a Vatikánnak képünkön látható ko
losszális szobra. A. egész történetét jeleníti meg 
a bécsi Hofmuseumnak nagy mozaikja, mely a 
labirintus közepén a Minotaurust ölö Theseust 
mutatja, baloldalt A. átadja kedvesének a fonalat, 
fönt elvitorlázik a hűtlen hős, jobboldalt pedig az 
elhagyott A. látható. V. ö.: Pállat, De fabula 
Ariadnaea (Berlin 1891). 

Ariadné fonala, 1. Ariadné. 
Ariana, az ókori perzsa birodalom K.-i fele, 

amely magában foglalta a mai Perzsiát, Afga
nisztánt, Beludzsisztánt az Indusig. É.-on az Oxus 
és Jaxartes középső része szolgált határául. 

Arianizmus, 1. Arius. 
ArianodiPuglia (ejtsd:— pulivá), püspöki ós já

rási székhely Avellino olasz tartományban, az 
Apenninekben, 817 m. magasságban, mésztuffa-
sziklán, vasút mellett; kén- és márványbányákkal, 
régi erődjének romjaival, (1901) 17,650 lak. 

Ariarathes, nyolc kappadokiai király neve 
331—97. Kr. e. 

Arias Benedictus (Benito) Montanus (vagy 
Rispalensis), spanyol teológus és nyelvész, szül. 
Frexenal de la Sierrában 1527., megh. 1598 Se
villában mint a Szt. Jakab-rend főnöke. Ó volt 
1568—72-ben a sok nyelvű antwerpeni biblia 
kiadója, mely II. Fülöp megbízásából 1569—72. 
(8 köt.) megjelent. A király ez érdeméért Santiago 
komturjává nevezte ki, dea jezsuiták, mivel föl
vette a targumimot is (I. o.), eretnekséggel vádol
ták, mire A. Rómában magát igazolta. Könyvtára 
az Escurialba került. 

Ariba, 1. Aripa. 
Aribert (Heribert), 1018 óta milanói érsek, II. 

Konrádot Olaszországba hívta s 1026. Milanóban 
királlyá koronázta. A hálás Konrád reá ruházta 
Felső-Itáliában a kormányzói hatalmat. Mikor 
azonban e hatalom szigorú gyakorlása miatt a 
valvasszorok A. ellen felkeltek, Konrád A.-et 
elfogatta. A.-nek sikerült Milanóba szöknie, de 
később kénytelen volt Milánóból elmenekülni. 
E védelmi harcok napjaiban ajándékozta meg a 
város polgárságát a carroccióval (1. o.). V. ö.: 
íye«wÍMí7er,DieBeziehungen Konrad's II. zu Aribo 
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v. Mainz u. zu Aribert v. Mailand (Mainz 1892); 
Giesebrecht, Gesch. d. deutsohen Kaiserzeit (II. 
köt. 182 s köv. 1.). 

Aribo, mainzi érsek (1021—1031), a pápától 
függetlenebb szervezetet igyekezett kivívni a né
met egyház részére, amiért a pápa megfenyítette. 
1024. II. Konrád császár megválasztatása érdeké
ben buzgólkodott. V. ö. Müller R., Erzbischof A. 
von Mainz (Leipzig 1881); Dersch W., Die Kir-
chenpolitik des Erzbischofs A. von Mainz (Mar-
burg 1899); Rippenberger, Beitráge zur Gesch. 
Aribos (Leipzig 1910). 

Arica, departamento székhelye, vasúti végpont 
és kikötőváros Takna chilei tartományban, 18° 
18' d. sz. alatt. Éghajlata forró és egészségtelen. 
Jelentékenyebb kikötő Dél-Peru s Bolivia áruira 
nézve. A főbb kereskedelmi cikkek: nemes ércek, 
réz, kinafahéj és gyapjú. A parton B. felé szá
mos régi sir van múmiákkal. (1907) 4500 lak. Föld
rengések többször nagy károkat tettek benne; 
ezért most egészen fából épült. 

Ariccia (ejtsd.- aricsa), város Róma (ettől 26 km.-
nyire) olasz tartományban; igen szép templom
mal, melyet 1664 Bernini épített; (i9oi) 2945 lak. 
A. egyike a rómaiak legkedveltebb nyaralóhe
lyeinek. A. az antik város erődjének helyén áll. 
Közelében volt az A.-i liget, mely Dianának volt 
szentelve. 

Arici (ejtsd: arícsi),Cesare, olasz költő, szül. Bres-
ciában 1782 júl. 2., megh. u. o. 1836 júl. 2. Erede
tileg a jogtudományoknak szentelte magát s I. 
Napóleon alatt szülővárosának törvényszéki el
nökévé lett. Költői művei közül említésre méltók 
La pastorizia (Brescia 1814) és a L'origine delle 
fonti didaktikus költemények. Irt sok lirai költe
ményt s prózai munkákat is. Legutolsó nagy mű
vét, Gerusalemme distrutta, melyben Jeruzsálem
nek Titus által való lerombolását énekli meg, 
már nem fejezhette be. Művei Opere címmel 1818. 
jelentek meg 6 kötetben Breseiában, új kiadásuk 
pedig 1858. Padovában. 

Aricit (ásv.), 1. Fülipszit. 
A r i d é (franc.) a. m. aszott, száraz. 
Áridő, 1. Árapály. 
Ariége (ejtsd: ariézs), 1. folyó Dél-Franciaország

ban. A Pireneusokban ered; Spanyolországból fo
lyik átaz ugyanolyan nevű és ebből Haute-Garonne 
départementba; Toulouse fölött a Garonneba öm
lik. Hossza 160 km. A meglehetősen rohamos 
folyónak mellékvizei a Lers, az Arton, Crieux és 
a Léze. 

2. A., franciaországi département, mely az egy
kori Foix grófságból s Languedoc egyes részeiből 
áll; Spanyolország és Andorra, a Haiite-Garonne, 
Aude és aPyrenóes Orientales dópartementokközt. 
Területe 4903 km2 s d906) 205,684 (egy km2-re 
42) lak. Arrondissementjai: Foix, Pamiers és St. 
Girons. Székhelye: Foix. 

Ariéi (héb.) a. m. isten oroszlánja, több bibliai 
személynek és Jeruzsálemnek, mint legyőzhetet
len városnak a neve (Ézs. 29, 1.). Az arabok és 
perzsák is ezt a nevet adták hőseiknek. A későbbi 
demonológiában vizi tündért jelent. 

A r i e s , faltörő kos, a várvívásnál használt 
hadigép. Az ó-korban a ballista és katapulta 
(1. o.), a középkorban a blyde (1. o.) szolgált ha

sonló ostromló szerszám gyanánt. A csillagászai
ban : kos, az állatöv (1. o.) első jele. 

A r i e t i t e s Waag., 1. Ammonitok. 
A r i e t t e , kis ária (1. o.). 
Árifi pasa, török államférfiú, szül. Konstanti

nápolyban 1830., megh. u. o. 1895 dec. 6. 1847-
ben politikai kiküldetésben járó apjával, Sekib 
pasával Rómában ós Bécsben időzött és azután 
a külügyi minisztériumba került. Később a bécsi 
és párisi követség első titkára, azután pedig a 
díván első tolmácsa lett. 1872. kinevezték kül
ügyi minisztériumi másod-államtitkárává, 1873. 
bécsi nagykövetté, 1874. pedig közoktatásügyi és 
igazságügyi miniszterré. Mikor Törökország al
kotmányt kapott, A. pasa a szenátus elnöke s utóbb 
kétszer külügyminiszter lett. Khereddin bukása 
után miniszterelnök (1879 júl. 30. — okt.). V. ö. 
életrajzát ós arckópét Magyarország ós a Nagy
világ 1879. évi. 

Ari-Haian, a Közép-Atlasz egyik mészkőből 
álló, denudált, kopár, 3000 m. magas hegytömege 
a Béni Mguid néptörzs lakóhelyének mintegy 
közepén. Mint vízválasztónak van jelentősége. 
Rajta ered az Um-er-Roia, a Gru, a Behl. Alacso
nyabb részem juh- és kecskelegelők vannak. 

Arikara, északamerikai indiánus törzs Dakotá
ban, melyet a Berthold Reservation-erődben he
lyeztek el; 1901. már csak 394 lélekből állt. 

A r i l l n s (növ.), magköpeny vagy maglepel, a 
megtermékenyítés után a magkezdemény (1. o.) 
integumentumának különböző részéből keletkező 
burokszerü kinövés, mely vagy összefüggő (pl. 
kecskerágó: Evonymus), vagy széthasadozott 
burkot (a szerecsendión) v. húsos gyűrűt (tiszafa) 
alkot a mag körül. 

Arimán, 1. Ahrimán. 
Arimaszpik, mesés nép a messze ÉK.-en, a 

hyperboraei-k szomszédja. Kyklops-szerű arany
őrző harcias lények. Az újabb szövegmagyaráza
tok az indus Siva istenség híveit látják bennök, 
akik homlokukra veres szemet rajzoltak. K. Neu
mann (Die Hellénen im Skythenland) felfogása 
szerint mongol törzs lehetett a hegyek védelmére 
kirendelve, mert nevük szófejtóse = hegyörző. 
Humboldt az Altai É. lejtőin keresi hazájukat, 
ahol egykor nagy aranybányák voltak. Ma a Kö
zép-Volga mentén lakó csúd-cseremiszekkel azo
nosítják. 

Arimatia, város Palesztinában, az Efraim törzs 
területén, Sámuel prófétának születése helye, állí
tólag a mai Randa helyén állott. 

Arimatiai József, a zsidók főpapi tanácsának 
Krisztus idejében egyik előkelő tagja, Jézus titkos 
követője, elítéltetósónek ellenzője, aki tisztességes 
eltemettetéséről is gondoskodott. 

Ariminum, Rimini (1. o.) város latin neve. 
Arinas, 1. Arinos. 
Arink. A Tisza-Maros körüli vidék egyik folyó

jának neve a honfoglalás előtti időkben, melyet a 
ravennai névtelen földrajzíró említ Dacia vagy 
máskép Gepidia leírásában, hol «az unok laknak, 
kiket avaroknak is neveznek». 

Arinka, régi magyar személynév, 1. Aranka. 
Arinos (Arinas), a Tapajoz (1. o.) jelentékenyebb 

forrásfolyója. A S. Parexis-ben a d. sz. 14—15°-a 
közt a Paraguay felé eső vízválasztó közelében 
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ered. A Juruenával egyesülve Tapajoz nevet vesz 
föl. Régebben ezt is A.-nak hívták. 

Ariocarpus Sekeidw. (Arihalonium Lem.) 
(oöv.), a Cactaceae (Kaktuszfélék) család génusza, 
melynek 4—5 faja Mexikóban honos. 

Árion, görög költő ós zenész, Lesbos szigeté
ről, Kr. e. 625—585 között élte javakorát Peri-
andros, korinthusi kényúr udvarában. Herodotos 
beszéli róla, hogy Itáliában lantjátékával sok 
pénzt szerezvén, Tarentumból ismét Korinthusba 
akart hajózni. A kincseire sóvárgó hajósok azon
ban meg akarták ölni és csak azt engedték meg 
neki, hogy egy utolsót énekelhessen. Azután a ten
gerbe vetette magát, de egy delfin, melyet bájos 
éneke oda csalt volt, hátára vette s Tainaron 
(Matapan) fokánál partra tette. Onnan Korinthusba 
ment s Periandros halállal büntette a gonosz hajó
sokat. A Dionysos tiszteletére énekelt kardalnak, 
a dithyrambosnak ő adott művészi formát s elő
készítette a tragédia kifejlését. A nevét viselő 
himnusztöredék (Bergk, Poetae lyr. Gr.), mely
ben a költő hálát mond megmeneküléséért Posei-
donnak, későbbi termék. 

Árion Fér. (állat), a tüdős csigák (Pulmonata) 
rendjébe tartozó állatnem, a meztelen csigák 
(Limacidae) családjából, melynek hazánkban négy 
faja él. Legismertebb az erdei meztelen csiga (A. 
émpirkorum Fér.), mely nedves lombos erdőkben 
honos és a feketétől a sárgás-vörösig sokféle szín
árnyalatot mutat. 

Arioso (ol.), rövid dallam egy recitativon belül 
vagy ennek végén. Nincsen tematikailag tagolva, 
mint az áriavCsak áriaszerüleg indul, de ki nem 
bontakozik. Átfutó lirai mozzanat. 

Ariosti, Attilio, olasz zeneszerző, szül. Bologná
ban 1666 nov. 5., megh. u. o. 1740 táján. Szervita 
szerzetes nevén Ottavio. Előbb Lully, majd Ales-
sandro Scarlatti stílusában írt: passiót, oratóriumo
kat, 25 operát; viola d'amore-iskolát is. Berlinben 
a királyné udvari zeneszerzője volt 1697—1703. 
Élt Londonban is 1715. és 1720—27., hol Buonon-
cinival együtt ünnepelték. 

Ariosto, Lodovico, az olasz irodalom egyik leg
nagyobb költője, szül. Reggioban 1474 szept. 8., 
megh. Forrarában 1533 jun. 6. A. apja, Niccoló 
degli Ariosti gróf, a ferrarai Esték szolgálatában 
állott, egy ideig mint várkapitány, később mint 
főbíró. Szigorú és rideg természetű ember volt, 
aki nem szívesen látta fiának már korán mutatkozó 
írói hajlamait és inkább jogtudóssá akarta képez
tetni. De midőn egyrészt észrevette, hogy A. öt 
évi jogászkodás után sem tudott megbarátkozni 
szakmájával, másrészt, hogy már a ferrarai udvar 
is figyelemben kezdi részesíteni fla verseit: nem 
állta többé útját. így aztán A. egész hévvel adta 
magát a humanisztikus tanulmányokra, melyek
ben a kiváló spoletoi Gergely volt tanára. A 
francia és spanyol lovagregények mellett, melye
ket mohó vággyal olvasott és fordítgatott, főkép 
a színészet vonzotta, kivált midőn I. Hercules ferra
rai fejedelem egyes udvari ünnepeket latin vígjá
tékok előadásával kezdett egybekötni. A. ez időben 
már maga is megpróbálkozott a színműírás terén, 
de ez ifjúkori kísérleteiből semmi sem maradt 
fenn; ellenben latin versei közül sokat olvasha
tunk ma is. Midőn apja 1500. meghalt, reá, mint 

tíz gyermek közül a legidősbre, szállt a család fenn
tartásának gondja. Sietett kenyérkereset után 
nézni és 1502. canossai várkapitány, 1503 vége 
felé pedig estei Hippolit bibornok udvarnoka (fa
miliáris) lett. Ez utóbbi, aki mint Mátyás kirá
lyunk feleségének, Beatrixnak unokaöccse, eszter
gomi, majd egri érsek is volt, körülbelül tizenöt 
évig tartotta szolgálatában, s ez idő alatt főkép 
diplomáciai küldetésekre használta fel. Emellett 
azonban maradt ideje A.-nak az irodalom szá
mára is és 1505. belefogott Orlando furioso 
(Őrjöngő Lóránt) című eposzába, melyet tíz 
évi munka után befejezvén, 1516. bocsátott közzé. 
Midőn estei Hippolit a következő évben arra 
szólította fel, hogy menjen vele Magyarországba: 
A. ezt, megrongált egészségére hivatkozva, meg
tagadta ; mentségül felhozta, hogy ki nem birná 
sem a nagy hideget, sem a fűtött szobákat, nem 
birná enni a sok paprikás ételt, nem tudná inni az 
erős magyar borokat. Vonakodásának főoka azon
ban az volt, hogy már öt év óta benső viszonyban 
élt Alexandra Benuccival, Tito Strozzi özvegyével, 
kivel később titokban egybe is kelt. A bibornok 
az engedetlen költőt azzal büntette, hogy javadal
mai nagy részét megvonta tőle, s így kényszerí
tette, hogy más állás után nézzen. 1518-ban Hippo
lit bátyja, Alfonz ferrarai fejedelem fogadta «fanii-
liaris»-ai sorába, 1522-ben pedig kinevezte Garfa-
gnanatartomány kormányzójává. Enehéz, dejöve-
delmező állásban A. egy kis vagyonra is tett szert, 
úgy hogy mikor 1525 júniusában újra visszatért 
Ferrarába, házat is építtethetett, ahol nyugodal
mas jólétben töltötte napjait haláláig. Két termé
szetes fia maradt, Baptista ós Virginio, kiket mind
kettőt törvényesített. — A már említett munkákon 
kívül A. írt néhány vígjátékot (Cassaria, Suppositi, 
Léna, Scolastica), melyek a plautusi vígjátékok 
legelső utánzatai és korukban a különböző olasz 
udvaroknál, valamint a Vatikánban is nagy tet
szést arattak; ezeknél becsesebb hét szatírája, me
lyeknek könnyed és szeretetreméltó frisseségét, 
szolid iróniáját, őszinte ós meleg hangját A. kevés 
művében bírta felülmúlni; végre Irt 17 elégiát, 
2 úgynevezett «capitolo»-t, 2 eklogát, egy estei 
Obizzoról szóló hősköltemény-töredéket, latin 
epigrammokat, ódákat stb. Legjelentősebb mun
kája azonban a 46 énekre terjedő Őrjöngő Ló
ránt, a világirodalom legszebb romantikus eposza. 
E munka ép ugy, mint a Bojardotól való Sze
relmes Lóránt, a középkori lovagregények tala
jából fakadt; miként azok, úgy ez sem szigo
rúan egységes mű, hanem néhány főalak köré 
számos mellékalak élményeit csoportosítja. De el
beszéléseinek csodálatos bubája, egyszerű termé
szetessége, leírásainak elevensége, realisztikus 
színe, nyelvének kevesektől utóiért harmóniája 
A.-t népének ma is legolvasottabb klasszikusává 
tették, s meghódították számára az egész világot. 
A. művei számtalan — közel 120 — kiadásának 
felsorolása egész kötetet venne igénybe; a ma 
megvehető legjobb kiadások: L'Orlando Furioso, 
Firenze, Sansoni; Opere minori, Firenze, Le Mon-
nier; Commedie e Satire, Firenze, Barbera. (Ké
pes díszkiadás Doró rajzaival, Milano, 1886). Ki
merítő újabb monográfia nincs róla; legjobb élet
rajzát Cappelli adja: Lettere di Lod. A., Milano, 
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Hoepli. Régebbi életírói közül legjelesebb: Baruf-
faldi, La vita di Lod. A., Perrara 1807. Adalékok 
életrajzához: Campori, Notizie per la vita di Lod. 
A.; Cittadella, Appunti intorno agli Ariosti. Mű
veiről: Carducci, Dellepoesie latiné di Lod. A.; 
Rajna, Le fonti deli' Orlando Purioso; Ferrazzi, 
Bibliográfia Ariostesca. Bassano 1881. — A.-nak 
azt a szatiráját, melyben elmondja, miért nem 
akarta Hippolit érseket Magyarországba követni, 
Deák Farkas ismertette (Századok, 1873. évf.). Az 
Órjöngö Lóránt majdnem minden világnyelvre 
le van fordítva; németre, franciára, angolra több
ször is. Első 38 strófáját Arany János fordította 
magyarra, az eposz legszebb epizódjait (mintegy 
1800 strófát) Radó Antal, a kinek fordítását a Kis-
faludy-társaság adta ki egy A.-ról szóló tanul
mánnyal együtt. 

Ariovistus, a germán svévek fejedelme, az 
arvernusok és sequanusok meghívására Kr. e. 72. 
átkelt 15.000-nyi seregével Galliábaós az aeduusok 
legyőzése után népével a mai Elzászban telepedett 
le. Sok germán néptörzs csatlakozott hozzá, úgy 
hogy tekintélye miatt a római szenátus Róma 
szövetségesének nevezte M. Caesar azonban a 
gallusok kérésére hadat indított ellene 58-ban és 
Vesontio (a mai Besancon) mellett megvervén, A. 
seregének romjaival Germániába vonult vissza. 

Aripa, maláj törzs Luzon szigetén, a Rio Grandé 
és Rio CÍüco folyók közt, részben a Rio Gagayan 
és Apayo közt levő hegységbon lakik. 

Aris, El-A., 1. (kormányzóság 59,000 km2 ter., 
(1007) ö897 lak., Alsó-Egyiptomban a szíriai hatá
ron. — 2. Az ugyanily nevű kormányzóság szék
helye, a Vadi-el-A. mellett, (1902) 2923 lak. A régi 
Rhinoeolura, híres számüzetési hely volt a fáraók 
korában, hol a számüzötteknek orrukat vágták le. 
A keresztes háborúk történetében A. Laris név 
alatt szerepel, ott halt meg I. Balduin jeruzsálemi 
király 1118 máre. 22. 1800-ban Kleber, a francia 
hadak fővezére itt egyezséget kötött a török nagy
vezérrel, amelynek értelmében seregeit bántatla
nul vezethette volna Európába. Mivel az angolok 
ezt jóváhagyni nem akarták, Kleber Heliopolis-
nál újabb diadalt vívott ki. — 3. A., város Ma
rokkóban, 1. Arais. 

A r i s a e m a Mart, az Araceae (kontyvirág-
félók) család génusza, melynek 50 faja tropikus 
és szubtropikus vidékeken él.Dól-Amerika ós Ausz
trália kivételével. Gumós növények, iijjasan osztott 
hármas v. osztatlan, karélyos levelekkel. Az A. 
atrmiibens Blume gumója Észak-Amerikában 
gyógyszer, keményítőlisztet s megszárítva szé-
pitőport (Cupress powder) szolgáltat. Az A. rin-
gens Schott, melynek buroklevele sisakalakú, 
Japánban dísznövény. 

Arisbe, görög város Troasban, Abidos közeié
bon. A Hellespontuson való átkelése után itt ren
dezte Nagy Sándor a perzsák ellen vezetett sere
gét. A II. pún háborúban a gallusok foglalták el. 

Aris ta (növ.), magy. szálka, serte v. fonalalakú 
végződése valamely testrésznek. Pl. szálkavógüek 
a gabonanemüek tokiászai, szálka van az Erica-
félék virágportokján. 

Aristaeus, 1. Aristaios. 
Aristagoras, Milétosz kényura, Dárius királyt 

rábeszélte, hogy egy perzsa hajóhad ólén küldje 

őt Naxosz elfoglalására. Félelmében, hogy e vál
lalatával kudarcot vallott, fellázadt; sikerült rá
vennie az athénleket ós eretriaiakat, hogy őt 25 
hajóval támogassák és 499. Kr. e. a perzsákat 
megtámadta, Szardeszt pedig felégette. De csak
hamar vereséget szenvedve, Thráciába menekült, 
ahol 497. a bennszülöttek megölték. 

Aristainetos, egy a Kr. u. V. sz. végén élt gö
rög rotor, kinek 2 könyvbe osztott 50 szerelmi 
levelét legutoljára Hercher az Epistolographi 
Graeci között adta ki (Paris 1873). — A helyenMnt 
buja fantáziával írt levelek tárgyai jobbára az 
alexandriai elégiából vannak véve. 

Aristaios, a görög őslakosság egy istene. Atyja 
Apollón, ki Thessaliából elrabolja Kyrenót, Hy^-
seus lapitha királynak leányát és Libyába viszi, 
ahol vele A.-t nemzi; a gyermeket Cheiron centau-
rus neveli föl; a monda más változata szerint Hei-
mes a Horákhoz ós Gaiához viszi, kik fölnevelik és 
halhatatlan istenné teszik. Boiotiában A. elveszi 
Kadmos leányát Autonoét, ki neki Aktaiont szüli. 
Mint isten a nyájaknak, a méhészetnek és olajfa-
termelésnek védője, az olajprés feltalálója; hozzá 
folyamodnak segítségért szárazság, pestis, avagy 
rossz termés idején. Tiszteletének fő helyei Thes-
salia, Boiotia, Árkádia, Keos, Kyrene és Szicília. 
A képzőművészetben is szerepel: Syracusaeben 
Dionysos templomában volt egy szobra, melyet 
Verres elrabolt. V. ö.: Pauly-Wissowa, Realen-
cyclopádie II. köt. 

Aristarchos, 1. híres alexandriai grammatikus, 
az ó-kor legkiválóbb szövegkritikusa, a bizan-
tiumi Aristophanes tanítványa. Szül. Samotrakén, 
élt 222—150-ig. Alexandriában Ptolemaios Philo-
metor fiának nevelője s az ottani híres könyvtár 
igazgatója lett. Tanítványának megöletése után 
Rhodos szigetén telepedett meg s ott halt meg. 
Nagyon sok régi költővel, de különösen Homé
rosszal foglalkozott s kritikailag megállapította 
két eposzának szövegét; kiadásaiban kritikai je
leket használt, így pl. az ú. n. obelost azaz nyár
sat (—) a szerinte helytelenül betoldott verseknél. 
800-ra rúgó kritikai kommentárjaiból csak az 
maradt fenn, amit a Homeroshoz való scholionok 
(régi jegyzetek az Ilias velencei kódexében, a Ve-
netus A.-ban) felhasználtak belőlük. Mint kritikus 
különben konzervatív volt s a róla nevezett isko
lával (Didymos Aristonikos, Pamphilos) együtt 
heves vitákat folytatott a pergamoni iskolával és 
fejével, Kratesszel. A grammatikában az analógia 
(szabályos hasonlóság) elvét vallotta s az írót első
sorban az íróból magából magyarázta. Az éles-
eszű, megvesztegethetetlen kritikust Horatius pél
dájára ma is A.-nak nevezik. 

Irodalom. Lehrs, De Aristarchi studiis Homericis, Königs-
berg 1865, 2. kiad.; Ijiidwich, Aristarchs Homerische Text-
kritik, Leipzig 1884-5, 2 köt. 

2. A., csillagvizsgáló Szamosz szigetéről, Kr. 
e. 250 táján. Tudtunkkal első, ki azt tanította, 
hogy a föld saját tengelye és a nap körül forog, 
amiért Kleanthes istentelenséggel vádolta. Ránk 
maradt egy munkája: A Nap és a Hold nagyságá
ról és távolságáról (kiadta Wallis 1688; németre 
ford. Nokk, Freiburg 1854). 

A r i s t e a Ait. (növ), az Iridaceae (Nőszirom
félék) családba tartozó génusz, melynek 15 faja 
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Madagaszkáron és Afrikában honos. Nevezetesebb 
kultivált fajai az A. capitata L., Ker. és az ala
csony A. africana L., Pax vagy A. cyanea So-
land. 

Aristeas, 1. prokonnesosi származású görög 
epikus a Kr. e. VII. sz. végéről. Az északi népek 
között utazván, tapasztalatait élénk képzelemmel 
kicifrázva, 3 könyvre terjedő eposzban(Arimaspeia) 
rakta le s főkép a félszemű arimasposokról regél 
csudadolgokat. A költeményből nem maradt ránk 
semmi sem. 

2. A. Krotonból, Pythagoras tanítványa, aki 
elvette Pythagoras leányát s utódja lett. Ez az A. 
megkülönböztetendő egy másik A.-tói (Pseudo-
A.), aki állítólagos szerzője egy Philokrates-
hez intézett levélnek, melyben a Szentírásnak a 
hetven (vagy hetvenhét) tolmács által miként tör
tént fordítását mondja el. A. eszerint Ptolemaios 
Philadelphos egyiptomi királytól azt a parancsot 
vette, hogy Bleazár főpaptól Jeruzsálemben kérjen 
szent könyveket s fordítókat. A levél hamis és 
tele van mesékkel. A Hasmonaeusok idejében ke
letkezhetett. A levél irója már teljesen jártas a 
Szentírás allegorikus magyarázatában. 

Aristeides. 1. Athéni államférfi, szül. Kr. e. 
540 körül. A Peisistratidák előzése után Kleisthe-
nest támogatta (509) Solon alkotmányának refor-
málásában. A marathoni csatában (490) a 10 had
vezér egyike volt; vitézségéért 489. archonná 
választották ós a földbirtokosok konzervatív 
pártja vezérének tekintette. Mint ilyen minden 
erejével igyekezett meghiúsítani Themistokles 
terveit, melyek Athént tengeri hatalommá igye
keztek fölemelni. Félt, hogy a vagyontalan lako
sok és az idegenek fogják magukhoz ragadni az 
állam vezetését. A politikai izgalmak annyira 
fokozódtak, hogy A.-t a nép cserépszavazattal 
(ostracismus) 10 évi száműzetésre itólte (483). 
Midőn Athén lakosai a salamisi csata előtt oda
hagyták a várost, nem használta fel az engedel
met ós nem tért vissza polgártársaihoz, de Aegina 
szigetéről figyelte a perzsa hajóhad mozdulatait 
s midőn látta, hogy ez a görögöket bekerítette, 
rögtön Salamishoz hajózott, hogy ezt Themis-
toklesnek megjelentse; a csata folyamán pedig 
a kis Psyttaleia szigetén tartózkodó perzsákat 
felkoncolta. A plateai csatában (479) mint az 
athéniek vezére vitézül harcolt, a győzelem után 
pedig az athéni hajóhadat a kisázsiai partokhoz 
vezette, hol jósága és pártatlansága megszerezte 
az odavaló görögöknek, valamint a szigeteknek 
az athéni tengeri szövetséghez való csatlakozását 
(477). Most már Themistoklesszel vállvetve intézte 
hazája sorsát és vetette meg Athén tengeri hege
móniáját. Már életében igazságos-nák nevezték, 
és egy hivatalos útjában a Fekete-tenger környé
kén halt meg (467). Minthogy szegény volt, köz
költségen temették el, leányáról is az állam gon
doskodott. A régi írók közül Cornelius Nepos és 
Plutarchos írták meg életét. V. ö. Ed. Meyer, 
Geschichte des Altertums, III. köt. 

2. A., Théba városából, kiváló görög festő, 
Apelles kortársa (Kr. e. 350 körül), képein az 
emberi érzelmek és szenvedélyek mesteri kifeje
zője. Egy csataképén 100 alak volt megfestve és 
ezer ininát adtak érte. 

3. A., Miletos városából (Kr. e. az I—II. sz.-
ban); erotikus tárgyú elbeszéléseinek Miletos 
a színhelye, ezért volt Milesiaka a nevük. Ö volt 
talán a görög regényirodalomnak első megindí
tója, kinek müveit latin nyelvre is lefordították. 
Csekély számú töredékeit 1. Mutter, Fragmenta 
historicorum graecorum, IV. kötet (Paris 1851). 

4. A., keresztény hitvédö a Kr. u. II. sz.-ban, 
ki védőiratát Hadrianus császárnak ajánlotta, 
hogy véget vessen az üldözéseknek. Műve a ke
resztény hit és szokások értékes leírását nyújtja. 

5. Aelius A., jelzője : Theodoros, görög rotor 
a Kr.u. II. sz.-ban (kb. 119—190) a mysiai Ad-
rianoiból. Heródes Atfcicus tanítványa, aki tovább 
is nagy buzgalommal fáradozott önmívelődésén, 
ezért nagy utakat tett és az ú. n. második sophis-
tikai mozgalom egyik legnagyobb képviselőjeként 
a második Demosthenes nevet érdemelte ki. Ko
rának babonás miszticizmusa nyilatkozott meg 
«szent beszédek» című sorozatában, előadva, hogy 
17 évig tartó betegségéből a pergamoni Asklepios-
templomban álomlátás gyógyította meg. Midőn 
Smyrnát, második hazáját, 177. a földrengés 
tönkretette, az ő szózatára nyújtottak segítséget 
Marcus Aurelius és Commodus császárok s midőn 
beszédeiben Kómát dicsőíti, vagy csillogó peri
ódusokkal ékeskedő szónoklataiban az isteneket 
magasztalja, a legtökéletesebbet alkotja, mire a 
retorika csak képes. Nem előadó szónok volt 
ő, hanem beszédeit kidolgozta, melyekben váro
sokat (Athént, Rómát, Smyrnát) vagy isteneket 
dicsőít, vagy Isokrates nyomán a görög szabad
ságot magasztalja. Stílusa rendkívül gondos, 
nyelvezete finom és válogatott; óvakodik a da
gálytól ; de gondolatokban nem nagyon gazdag 
ós árnyoldala a határtalan hiúság ós becsvágy. 
Müveit kiadta Keil (Berlin 1898). V. ö. Baum-
gart, Aelius A. als Reprásentant der sophisti-
schen Rhetorik des 2. Jahrhundertes der Kaiser-
zeit (Leipzig 1874). 

6. A. Quintilianus, görög grammatikus a Kr. u. 
III. sz.-ban, egy zenei művet Irt 3 könyvben 
Aristoxenos nyomán (kiadta A. Jahn, De musica, 
Berlin 1882), mely az összhangzattant és rit
mikát, a zenei ritmusok ethikai tartalmát és 
platóni módon a zene hangközi viszonyainak a 
mindenség harmóniájával való megegyezését 
tárgyalja. V. ö. Caesar, die Grundzüge der grie-
chisehen Rhythmik im Anschluss an A. (Mar-
burg 1882). 

A r i s t i d a L. (nBv.), a Gramineae (Pázsitfűfélék) 
család génusza, melynek mintegy 100 faja a két fél
gömb melegebb vidékein él; az árvalányhaj rokona, 
de szálkáját három serte alkotja. Többnyire steppe-
és sivatagi füvek. Az A. hygrometrica Brown 
Queenslandban veszélyes a juhokra. A termést 
borító tokiász alsó vége árszerüen kihegyezett, 
szálkája szárazon fölcsavarodik, nedvességben ki
egyenesedik, miközben a termésnek rotációt kell 
végeznie. Ha tehát a juh gyapjába jut s a kiegye
nesedő szálka a szálakba kapaszkodva keliö tá-
masztékra talál, a tokiász hegyes vége átfúrja az 
állat bőrét s egészen a belekig elhatolva, veszé
lyes gyuladást okoz. Az A. cüiata Desf. (= A. 
plumosa Ii.) Egyiptomban és Arábiában jellemző 
sivatagi növény, takarmányszámba megy. 



Aristides - 74 — Aristophanes 

Aristides, 1. Aristeides. 
Aristion síremléke, 1838. Veladinezában (At

tika keleti részében) talált márványsiremlék 
(sztélé), mely fölirata szerint Aristion sírját díszí
tette és Aristokles képfaragó müve volt. Nehéz 
fegyverzetű katonát ábrázol álló helyzetben. A 
szobrász munkáját kiegészítette a festő ecsetje, 
mint azt a megmaradt nyomok bizonyítják. Érde
kes egykorú tanúsága a Peisietratos-korabeli 
attikai harcos fegyverzetének. A. most az athéni 
nemzeti múzeumban van. 

Aristippos, Kirenében, e gazdag és virágzó 
görög gyarmatvárosban. Afrikában született, talán 
495 táján Kr. e., s ott iskolát is alapított, melyet 
kireneinek vagy hedonisztikusnak neveznek. Úgy 
látszik, hogy Protagoras tanait már ismerte, mi
előtt Sokratesszel megismerkedett. Az idősb s 
ifj. Dlonysos udvarán Szicíliában állítólag több íz
ben tartózkodott s találkozott Platónnál. A sokrati-
kusok közt ő követelt először fizetést tanításáért. 
Halálát 356 utánra teszik. Iskolájához tartoznak 
leánya Arete, Antipatros, továbbá Arete fia, ifj. 
Aristippos (az anyja-tanította melléknévvel), en
nek tanítványa Theodoros, az ateista, Hegesias 
és Annikeris, Bion és Euhemeros. A. ép úgy 
mint Antisthenes a tudást csak annyiban becsüli, 
amennyiben gyakorlati célokat szolgál. A fő prin
cípium szerinte az élvezet, az érzéki úgy, minta 
szellemi. A bölcsnek feladata a kéjt élvezni, anél
kül, hogy rabszolgájává legyen. Hogy miből támad 
a kéj, közömbös, mert a kéj mint ilyen jó. Azon
ban mégis vannak különbségek, melyeket meg kell 
tudni Ítélni s erre tanít a filozófia. Hogy A.-ra gaz
dag szülővárosának luxusa hatással volt, nyilván
való. Ügyes világfi, aki mindig meg tudja magá
nak az élvezetet szerezni. Másokkal szemben sze
retetreméltó és jóakaratú; az állami élettől, füg
getlensége kedveért, távol tartja magát. Sokratest, 
kinek az ő nézeteire való hatása kézzelfogható, 
nagyon tisztelte. Tanítványai közül Theodoros a 
végső következtetéseket levonta e tanból, csak
hogy a pillanatnyi élvezetnél többre becsülte az 
állandó vidám hangulatot. Hegesias, az ó-kor leg
határozottabb pesszimistája, a pozitív élvezetben 
nem hisz s a közömbösségben találja a boldogságot. 

Aristobulos, 1. görög történetíró, ifjan Nagy 
Sándor kísérője ; aggkorában jeles művet írt a 
hős királyról, melyből Arrianos (1. o.) sokat merí
tett Anabasisához. Töredékek vannak belőle. 

2. A-, alexandriai zsidó filozófus, élt Kr. e. a II. 
sz. közepén. Ó kezdi meg a görög-zsidó filozófiai 
irányt, amelynek legkimagaslóbb alakja Philon 
(1. o.). A bibliát allegorikus módon magyarázza,bele-
viszi Plató és Aristoteles istenideáját, valamint 
Pythagoras számelméletét. Művéből Buseblus tar
tott fenn egyes töredékeket. 

3. I. A. ós II. A., zsidó királyok, 1. Makka-
bensok. 

A r i s t o c r a t i a , 1. Arisztokrácia. 
Aristodemos, 1. a heraklida Aristomachos fia, 

a spártai monda szerint a dórok egyik vezére a 
Peloponnezus elfoglalásában. Két fia, Eurysthe-
nes és Prokies, a két spártai királyi család törzs
atyja. — 2. A., Messenia hős királya az első mes-
seniai háborúban (Kr. e. 743—724). A jóshely 
szavára feláldozta leányát, hogy a spártaiakat 

legyőzhesse és Euphaes király halála után 731. 
ő lett utóda a trónon. De midőn Ithome várának 
makacs védelmezése közben rossz jósjelek kísér
letének kudarcát jelezték, leányának sírján ön
gyilkos lett (724). 

Aristogeiton, 1. Harmodios es Aristogeiton. 
Aristokles, 1. Peripatetikusok. 
Aristol, annidalin, dithymoldijodid. Vörös

barna szagtalan por, mely vízben oldhatatlan; 
borszeszben ós éterben oldható. Sebhintőpor és 
kenőcs alakjában használt gyógyszer. 

A r i s t o l o e h i i i L. (UÖV.), 1. Farkasalma. 
Áristom a. m. börtön. 
Aristomenes, a görög nemzeti mondától di

csőített hőse a második messeniai háborúnak 
(Kr. e. 685—668), ki bátorságával annyira kitün
tette magát, hogy a messeneiek királyukká kiál
tották ki, de ő megelégedett a hadvezéri címmel. 
Merész tettei nagyon megfélemlítették a spártaia
kat, kik csak Tyrtaios buzdító dalaira nyerték 
vissza bátorságukat. Aristokrates, arkádiai király 
árulása miatt A. Bira várába vonult vissza, hon
nan 11 évi hősies ellenállás után az ö tanácsára 
vándoroltak ki honfitársai a szicíliai Zanklébe, 
melynek Messana nevet adtak (a mai Messina); 
maga A. pedig Ehodus szigetére ment vejéhez, 
Damagetoshoz s halála után itt héroszi tisztelet
ben részesült. 

Ariston, 1. peripatetikus bölcsész a Kr. e. I. 
sz.-ban, aki főleg logikai ós fizikai kérdésekkel 
foglalkozott. — 2. A., a chiosi, a stoikus iskolá
nak egyik főembere (275 körül Kr. e. élt); még 
inkább, mint a stoikusok általában, idegenkedett 
az elméleti tudományoktól, csak az etikai kérdé
seket tekintette fontosaknak, az etikában pedig a 
legmerevebben elkülönítette az erényt és bűnt, 
melyek közt semmi átmenet, középfok nincsen. 
Kihatott a római gondolkodásra, mint Senecából 
is látszott. — 3. és 4. A., a keosi ós kosi, a peri
patetikus iskolához tartoznak. 

Aristonikos, kiváló alexandriai grammatikus 
az I. sz. vége felé Kr. e. Fő müvében (Ihp\ arjjAEÍwv) 
Aristarchosnak Homeros kiadásában alkalmazott 
kritikai jeleit magyarázta. Jelentékeny kivonato
kat tartottak fenn belőle a Homeroshoz írt régi 
scholionok. Az Iliasra vonatkozó részleteket 
Priedlander adta ki (Göttingen 1853), az Odys-
seiára vonatkozókat Carnuth (Leipzig 1869). V. ö.: 
Sengelncseh, Aristonicea (Berlin 1855). 

A r i s t o n inenhy<lor(g'ör.) a. m. legjobba víz. 
Idézet Pindarosból (Olympia I.). 

Aristophanes, 1. görög vigjátékíró, a világ 
egyik legnagyobb költője. Szül. Kr. e. 450 táján, 
Athénben. Élete viszonyairól nagyon keveset tu
dunk. Megh. 385 táján. A peloponnesosi háború 
alatt kifejlett demagógiában a békére sóvárgó 
arisztokrata párthoz szegődött s annak törekvéseit 
a felkapaszkodott népvezérek (Kleón) ellen poli
tikai vígjátékaival a leglelkesebben támogatta. A 
színpadot elsőrendű politikai hatalommá s a nép 
nevelő iskolájává avatta. 44 vígjátékából, melyek 
közül négyet már a régiek nem tartottak tőle való
nak, 11 teljes darabja jutott ránk. Ezek a szinre-
kerülés sorrendjében a következők: 1. Acliarnaiak 
(425. a Lenaia-ünnepen első díjat nyert). 2. A 
Lovagok, pályanyertes darab 424-ből, a költő 
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maga játszotta benne a kigúnyolt és pellengérre 
állított Kleón szerepét. 3. Felhők (423. a Dionysia-
iinnepén került színre), a szofisták nevelési irá
nyát gúnyolja s főképviselőjéül nem helyesen, de 
hatásosan Sokratest tünteti fel. 4. Darazsak (422. 
a Lenaián első díjat nyert), a pörlekedni szerető 
athénieket gúnyolja Kleonnal együtt. (Eacine Les 
Plaideurs-je ennek utánzata). 5. Béke (421. a nagy 
Dionysián második díjat nyert), Trygaios—Euri-
pides Bellerophonját parodizálva — egy ganaj-
bogáron az égbe emelkedik, hogy lehozza a 
rég óhajtott békét. Blcben és cselekvényben leg
gyöngébb. 6. Madarak (414. a nagy Dionysián 
második díjat nyert), a költői képzelet egyik 
legszellemesebb alkotása. Az athéniek kalandos 
tervezgetóseit és meggondolatlan nagyravágyá
sát gúnyolja. 7. Lysistrate (411. a Lenaián), a 
görög nők Lysistrate biztatására szerelmük meg
vonásával igyekeznek rábírni férjüket a há
borúskodás megszüntetésére s célt is érnek. 8. A 
nők ünnepe (Thesmophoria-ünneplők, 411. a nagy 
Dionysián), Buripides ellen irányul. A nők halálra 
akarják ítélni a nőgyűlölő költőt, ki felőlük annyi 
rosszat költött, de töredelmes ígéretére meg
kegyelmeznek neki. 9. Békák (405. a Lenaián első 
díjat nyert), a komoly, drámai szín elárvulván, 
Dionysos, a drámai ünnepek istene, leszáll Euri-
pidesért az alvilágba, de az Aischylos és Buripides 
közt lefolyó komikus alvilági verseny után Euri-
pidest otthagyja s Aischylost hozza fel. A darab a 
békák karáról van elnevezve. 10. A gyűlésező 
'nők (Aranynál: Nőuralom, 389. a Lenaián), a 
szocialisztikus és kommunisztikus eszmék ki-
gúnyolása. 11. Plutos, a megszemélyesített Gaz
dagság (408., átdolgozva 388.), társadalmi ferde-
ségeket gúnyol. — A., kit Voltaire nem tartott 
költőnek, de Goethe a Gráciák neveletlen kegyelt
jének mondott, a politikai vígjáték legnagyobb 
mestere. Komikuma néha alantas, de mindig 
zseniális; sokszor trágár, de sohasem ledér, célja 
mindig tisztességes. Nagy emberismerő, bátor 
szókimondó, pajkos, burleszk jelenetek nagy in-
ventora; képzelete, humora kifogyhatatlan. Ellen
sége a szófacsaró szofisztikának, istentagadó 
skepsisnek, népbolondító demagógiának. A mű
vészi bonyolítás és szerkesztés titkát még nem 
érti, a helyzeti komikum uralkodik nála. 
Remek nyelve és verselése a tiszta atticizmus 
egyik legkiválóbb képviselőjévé teszi. — Újabb 
kiadásai Blaydes-től (Halle 1886), Dindorf-tól 
(Oxford 1858, a becses scholionokkal). Német 
fordítói: Voss, Droysen, Minckwüz, Donner, 
Bückeii. Arany János magyar A.-e a magyar 
műfordítás büszkesége (Budapest 1880, 3 köt. ós 
összes m. 7. és 8. k.). Alapos tanulmányt írt e for
dításról Imre Sándor (Budapesti Szemle 1885). 
Minden irányban tájékoztató olvasmány Kont 
Ignác A.-e (Budapest 1896). Több értekezést irt 
Boros Gábor is (E. Phil. Közi. 1880,1890, 1891, 
1892). Veress Ignác is lefordította a Lovagokat, 
Felhőket, Békákat s több értekezést irt A.-ről. 
V. ö. Hornyánszky Gyula, A. (Budapest 1897); 
Zacher, A.-Studien (Leipzig 1898); Croiset, A. et 
les partis á l'Athénes (Paris 1906); Faulmüller, 
Der athenische Demos im Lieht der aristoph. 
Komödie (München 1907). 

2. A bizantiumi A., görög grammatikus és 
kritikus Kr. e. 260—184. Alexandriában Zenodo-
tos ós Kallimachos tanítványa volt s igazgatója 
lett a híres könyvtárnak. Régi írókból (Honieros,. 
Hesiodos, Pindaros) kritikai kiadásokat rendezett, 
a régi tragikusokhoz és komikusokhoz bevezeté
seket í r t : foglalkozott a szók jelentésének meg
állapításával. Tőle származik a görög központozás 
és accentus-jelzés. Töredékei Naitck-tól (Halle S. 
1848). 

Aristophon, jelentékeny államférfiú és szónok 
Athénben, hol 403-^-353. Kr. e. szerepelt, Kalli-
stratos bukása után (361) mintáz államnak majd
nem kizárólagos vezetője, míg a szövetséges 
háború szerencsétlen vége és Athén legfontosabb 
birtokainak elvesztése 353. visszavonulásra nem 
birta. Majdnem száz esztendős korában halt meg. 

Aristoteles, a görög, valamint az egész filozófia 
történetének egyik legnagyobb alakja, akivel 
hatásra nézve senki sem mórkőzhetik. Az embe
riség tanítója volt az ó- s középkorban s ma is 
tanulunk tőle ; Keletet ő hódította meg a Nyugat 
tudományának, a keresztényeknél, araboknál, 
zsidóknál egyaránt a legnagyobb tiszteletben ál
lott. Szül. Stageirában, Thrakia egy görög gyar
matában («a sztageirita») Kr. e. 384. Apja, Ni-
komachos, orvosa s barátja volt II. Amyntas-nak, 
Makedonia királyának Pellában. 17 éves korában 
Athénbe került; minthogy Platón akkor elhagyta 
Athént s három évig Szicíliában maradt, A. 20 éves 
kora előtt nem lehetett tanítványa Platónnak. Som
mivel sincs bebizonyítva az a később keletkezett 
mende-monda, hogy A. nem tisztelte eléggé tanító
ját s háládatlan volt iránta. Ethikájában ott, ahol 
Platón eszmetana ellen indul, mielőtt a dologra 
térne, a személyes barátság érzelmeit fejezi ki Pla
tón iránt és csak azután mondja, hogy ily alkalom
mal félre kell tenni a személyes érzelmeket és csak 
az igazság védelmére gondolni; «s ámbár az igazság 
és a barátság, mindkettő igen drága előttem, szent 
kötelesség elsőséget adni az igazságnak». 17 évig 
volt Platón tanítványa ennek haláláig. Platón 
halála után A. Kis-Ázsiába utazott Xenokrates-szel, 
aki legbuzgóbb híve volt Platónnak, Hernüas-hoz, 
Atarneus fejedelméhez, aki azelőtt mi tanítványa 
volt. Hermias nemsokára csel által életét vesztette 
s A. egy gyönyörű himnusszal áldozott az el
hunyt emlékének. A. elvette Hermias fogadott v. 
testvére leányát, Pythiast s Mityléneben, Lesbos 
szigetén élt két évig. 343. Fülöp meghívta, hogy 
tizenhárom éves fiát, Sándort, nevelje. A. 4 éven 
át nevelte növendékét, ennek 16. óvóig, és 
nagy hatással volt reá. Nagy Sándor trónra
lépte után A. Athénbe tért vissza, ahol 13 évig 
megszakítás nélkül maradt. Akkor nyitott iskolát 
a Lykeion nevű gimnáziumban, melynek szom
szédságában állott az Apollón Lykeios-nak szen
telt templom. Ennek árnyékos fasoraiban (peri-
patoi) sétálván, beszélgetett tanítványainak szű
kebb körével filozófiai kérdésekről, innen nevezték 
őket peripatetikusoknak. A. kétféle előadást tartott: 
az egyik a haladottaknak szólt, a filozófia legnehe
zebb kérdéseiről, ez volt az akroamatikus előadás, 
a másik, a nagy közönségnek szóló, az exoterikus. 
B tizenhárom év alatt írta meg A. nagy munkáit. 
Nagy Sándor fejedelmi bőkezűséggel segített© 
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egykori tanítóját munkájában. Plinius szerint több 
ezer ember volt elfoglalva, hogy a filozófus szá
mára az állatokat, növényeket és egyéb természeti 
ritkaságokat okszerűen gyűjtsön, melyekre A.-nek 
szüksége volt. Mások mondják, hogy Nagy Sán
dor 800 talentumot (körülbelül 4 millió K-t) adott 
A.-nek, hogy lehetségessé tegye tudományos ku
tatásait s rendkívül gazdag könyvtára összeállítá
sát. Csak a sors ama rendkívüli kedvezménye, 
hogy egy nagy király s egy nagy tudós ily 
baráti viszonyba jutottak, tette lehetségessé az 
ó-kor legnagyobb tudományos emlékeinek kelet
kezését. Nagy Sándor egy ellene szőtt összeeskü
vés felfedezése után megölette Kallisthenest, A. 
unokaöccsét s ez idő óta meghidegült a viszony 
a filozófus s a nagy király közt. Hat évvel később 
meghalt Nagy Sándor; A.-t a makedón-ellenes 
párt azonnal üldözőbe vette s istensértés (asebeia) 
ürügye alatt a birák elé állította. A., hogy mint 
monda, megkímélje az athénieket egy második 
merénylettől a filozófia ellen, 323. elmenekült 
Athénből. Egy évig élt Chalcisban, azután megh. 
322 szept. táján, kevéssel Demosthenes halála 

részint párbeszédek, részint értekező elöadásuak; 
az előbbiekből alig maradt ránk valami. A mü
veket négy csoportba szokás osztani: logikaiak, 
természettudományiak, metafizikaiak és etni
kaiakra. A logikaiak, melyeket Organon(segédesz
köz) neve alatt csak később, a bizánci időben, fog
laltak össze, ezek: 1. A kategóriák ; 2. az értelme
zésről (peri hermenoias); 3. az első analitika (a 
következtetésről); 4. a második analitika (a bizo
nyításról) ; 5. a topika (dialektika); 6. a szofiszti-
kusok cáfolásáról. A természettudományiak a kö
vetkezők : 1. A fizika 8 könyvben; 2. az égről 4 
könyvben ; 3. a keletkezésről és elenyészésröl 2 
könyvben; 4. a meteorológia 4 könyvben; ide sorol
ják 5. «a világról» szóló apokrif művet. Az élő lé
nyekről tárgyal: 6. a lélekről 3 könyvben ^ . k i 
sebb értekezések, melyeket a skolasztikusok parva 
naturaliáknak neveztek; 8.az állattan 10 könyvben; 
9. az állatok részeiről 4 könyvben; 10. az állatok 
nemzóséről és fejlődéséről 5 könyvben: a színek
ről, az akusztika, a flziognomla nem A. művei; a 
növényekről szóló mű elveszett, ami e címen a mű
vekben előfordul, későbbi keletkezésű; a problé
mák 37 könyvében annyi a későbbi toldás, hogy 
ami A.-é, alig ismerhető föl benne: a mechanika 
sem valódi, hasonlóképen nem az oszthatatlan 
vonalakról szóló értekezés, s a csodálatos történe
tek kis gyűjteménye. — A metafizikaiak: a meta
fizika, mely nevét onnan vette, hogy minden, ami 
az «első filozófiára» vonatkozott, Andronikos 
gyűjteményében cím nélkül a fizikaiak után (ta 
méta ta physika) került. — Az ethikaiak csoport
jába tailozik: 1. Az úgynevezett nikomachosi ethika 
10 könyvben; 2. az eudemosi ethika, Budemos 
feldolgozása 7 k.-ben; 3. «a nagy ethika» mind a 
két szerkesztés nyomán összeállítva; «az erények
ről s hibákról» későbbi keletű. Az ekonomika 2 
k.-ben; valószínűleg részben A. műve; 4. a poli
tika 8 k.-ben; 5. a retorika 3 k.-ben. A Sándor
nak szóló retorika nem tőle való; 6. a poétika töre-
<16k. 1891. a londoni British Museumban találtak 

egy papiruszt, mely állítólag az elveszett «Poli-
tiák»-nak, 158 cégi államalkotmány gyűjtemé
nyének egy részét s az athéniek államalkotmá
nyának majdnem teljes könyvét tartalmazza. E 
mű valódiságáról még folyik a vita. (L. Athénodon 
'politeia.) Mind o müvek, úgy látszik, a tanítás cél
jait szolgálták; előadásainak vezérfonalai lehet
tek, melyeket nem mindig egyforma gonddal dol
gozott ki. Talán a tanítványok füzeteit is föl
használták a kiadók. Strabon és Plutarchos sze
rint A. művei Theophrastosra jutottak. Ez ta
nítványára, Neleus-ra hagyta, kinek halála után 
rokonai egy pincében vagy árokban elásták. Itt 
fedezte fel őket Apellikon, gazdag könyvkedvelö 
Teiosból, ki Athénbe hozta s kiadta. Athén bevé
tele után Sulla kezeibe kerültek, s azután kapta 
őket Andronikos, ki azok alapján rendezett új ki
adást. Innét magyarázzák a szövegnek rossz ál
lapotát. Nem valószínű azonban, hogy Andronikos 
kiadásáig A. filozófiai munkáit nem ismerték 
volna. A. müveinek legjobb új kiadásai a követke
zők : a berlini akadémia kiadása 5 köt.-benBekker-
töl. Az V. kötetben van Bonitz bámulatos indexe. 
Index aristotelicus (1870) s a párisi kiadás Didot-nál 
5 kötetben. Ujabb magyar fordításai a következő 
műveknek vannak meg: A lélektant fordította 
Haberern Jonathan 1864., ugyanő az ethikát 
1873. A költészettant fordította Hunfalvy Pál 
1842. és Geréb József 1891. az Olcsó könyv
tárban. Németre majdnem minden műve le van 
fordítva a Metzler-, a Hoffmann- s az Engelmann-
fóle gyűjteményben. A francia fordítások közt a 
legkiválóbb Barthéleiny St. Hilaire-é. Az óriási i ro-
dalomból csak ezeket említhetjük: Zeller, Philo-
sophie der Grieehen 2 r. 2 szak. (3. kiadás Leipzig 
1879); Lcwis, Aristotle (1864); Grote, Aristotle 
(1880, befejezetlen); H. Bonitz, Aristotelische Stu-
dien (1862—1867); Siebeck, Aristoteles (1891). Az 
irodalom teljes összeállítása Uéberweg, Grundriss 
der Geschiehte der Philosophie. I. k. (9. kiadás, 
1903). 

' Filozófiája. 
A. Platón tanítványa, a filozófia igaz felada

tát ő is a dolgok lényegének s végső okainak 
megismerésében találja, melynek formája a 
fogalom; a filozófia fogalmak tudománya, az 
egyes általános fogalmakra vezetendő vissza s 
belőlük értendő meg. De e munka tudományos 
föltételeit s formáit senki nálánál komolyabban 
ós szigorúbban nem vette; a Platon-féle dialógu
sok színes költői ruhája helyet enged a szabatos 
tudományos prózának, mely évszázadokon ke
resztül mintául szolgált az európai tudomány
nak, sőt amelyből a mi tudományos prózánk 
egyenesen származik; minthogy továbbá A. a dol
gok lényegét nem a dolgokon kívül, mint Platón, 
hanem a dolgokban keresi, azaz a valóságból, a 
tényleges megfigyelésből indul ki : benno a legma
gasabbra emelkedő filozófiai absztrakcióval a leg
szélesebb pozitiv tudás egyesül. Nemcsak nagy 
filozófus, hanem nagy természettudós is, az em
pirikus szellemnek igazi meghonosítója az európai 
gondolkodásban. Nála a metafizika is a valónak 
a tudománya, a valóság ismeretének betetőzése. Ez 
képesíti őt az emberi tudásnak, melynek ő előtte 
csak egyes anyagait gyűjtötték össze, első nagy 
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rendszeresítésére, ez teszi öt a közép- és újkor 
nagy tanítójává. Filozófiáját a művek fennt adott 
beosztása alapján vázolhatni legáttekinthetőbben. 

A loyikát mint tudományt A. teremtette meg. 
A logikai kutatásokat módszeres bevezetésnek 
tartotta a filozófiába. Habár a tudományos megis
merés az általánosból származtatja le az egyest, 
maga a tudás megfordítva keletkezik: az álta
lános fogalmak a részleges tapasztalatból. A. 
az érzéki észrevételt megvédi a szofisták ellen. 

tNem az érzékek csalnak, hanem az érzékek ada-
ftainak téves kapcsolata. A logikai gondolkodás 
Ihárom eleme közül: fogalom, itélet, következtetés, 
fcsak a következtetést tárgyalta részletesen. Ő az 
első, ki a gondolkodás e formájának mivoltát s 
jelentőségét fölismerte. A következtetés elmélete 

lelvezeti a bizonyításéhoz, mely okaiból szármáz
hatja le a föltételezettet. Ez meg lehetetlen volna, 
'ha nem indulnánk ki oly legáltalánosabb alapel
vekből, melyek bizonyításra nem szorulnak. Ezek 

gaz észben gyökereznek, mely ez elvek közvetetten 
tmegismerósének tehetsége. A bizonyítás legfőbb 
*elve az ollenmondás s a kizárt harmadiknak a 
tétele. A fogalmak mind kategóriák alá tartoznak, 
azaz fő szempontok alá, melyekből mindent tekint
hetünk. Ilyet tizet különböztetett meg: szub-

^tancia (állomány), mennyiség, minőség, viszony, 
mely, idő, fekvés, bírás (a létezés módja), cselek-
lyés, szenvedés. A legfontosabb a szubstancia. Nem 
Ragadhatni, hogy Kantnak igaza van, midőn a 
^kategóriák e rendszerében nem találja meg az 
relvi alapot. Ugyancsak Kant mondja, hogy afor-
puai logika A. óta nem tett egy lépést sem előre. 
[Csakhogy akkor a formai logika körét igen szűkre 
prell szabni. 

Metafizika. Platón szerint az eszmék az igazi 
valóság; A. szerint csak az egyes dolog való, 

Lszubstancia, «uzia». Az egyetemes fogalom csak a 
fszubstancia tulajdonságait fejezi ki, a nemi fogal
mak csak az illető szubstanciák közös lényegét, 
s ezért csak átvitt értelembennevezhetőkszubstan-
ciáknak. Az eszme nem létezik mint egység a 
többön kívül, de mint egység a több-ben. Ezzel a 
gondolattal iparkodik azután A. összeegyeztetni 
azt a másikat, hogy ezért mégis csak az egyete
mes, mely nem iétezik magában, a tudás igazi 
tárgya. Nem ugyan minden egyetemes fogalom, 
de igenis az, mely az egyes dolgok lényegét fe
jezi M: a forma, a lényeg. A forma fogalma az, 
mely A.-nek megadja a lehetőséget, Platón esz
metanának lényegét befogadni a maga rend
szerébe. A fonna és anyag A. metafizikájá
nak oszlopos fogalompárja. Az érzéki világban 
minden változik: lesz; e levésben meg kell kü
lönböztetnünk azt, ami valamivé lesz, anyag, 
amivé lesz, forma, végül a levés folyamatát. E 
folyamat abban áll, hogy az anyag formát ölt, azért 
a forma a dolog valósága, a forma a valóság, en-
telecheia, energeia; az anyag pedig a lehetőség 
«dynamis». Az anyag, ha minden formától meg
fosztva gondoljuk, «első anyagnak» neveztetik, 
mely magában nem létezik, pusztán elvont foga
lom. A íbrniák ellenben öröktől fogva vannak, 
de nem a dolgokon kívül, hanem a dolgokban. 
Szerves testeknél a forma egyszersmind a cél s 
a mozgató ok. A mozgás nem egyéb, mint a le

hetségesnek valósággá való válása. Ez azonban 
föltételez mozgatót, ez pedig csak forma lehet, 
mig a mozgatott: anyag. A mozgás soha sem ke
letkezhetett, örökké való. A mozgás utal egy első 
mozgatóra, mely maga nem mozgatott való, mely 
tehát anyagtalan, tiszta forma, tökéletes való, a 
lét betetőzése. Ez a világ végső célja, a szellem, 
a gondolkodás, <'nüsz». A mozgás végső oka tehát 
az istenség, a magamagát gondoló ész. Puszta 
létezésével hat ez a világra; ő az abszolút töké
letes való, a legfőbb jó, mely felé minden törek
szik ; ő tőle függ a világ rendje, összefüggése, 
élete. Egy a világra irányuló isteni akaratot, te
remtő erőt s ennek a világba való beavatkozását 
A. nem ismer. 

A. természetfilozófiája belekapcsolódik ugyan 
metafizikájába, de a reális megfigyelés és tudás 
elemei nélkül sem szűkölködik. Az alap itt is a 
forma és anyag ellentéte. Amely testekben az 
anyag előbbre való, mint a forma, azok az élet
telen dolgok, míg a forma uralkodó volta jellemzi 
az organikus világot. A legfelső a való lények 
sorában az istenség, mint a tiszta forma, míg a 
tiszta anyag a legalsó fokon áll, ámbár az mint 
ilyen nem valósággal létező. Az istenség az első 
mozgató. Örökkévaló, nem lett és örökkévaló a 
mozgás is és a mozgatott anyag. A mozgáson 
érti a mennyiségi változást, a minőségit ós a 
hely változást. Minden mozgás mozgatót tesz föl, 
de ép ezért kell egy első mozgatónak lennie, 
mely maga nem mozog. Ennélfogva a mozgás 
a világon örökkévaló, nincsen kezdete, nincsen 
vége. így az egész világ életének egységét biz
tosítja az örökkévaló mozgató. Minden mozgás 
tőle való és feléje indul. A világ mozgása csak 
folytonos, egyforma és változatlan lehet. Ilyen 
mozgás csak egy van, a körben való. Ezt észlel
jük az álló csillagégon. A kozmosz gömbalakú, 
az álló csillagég a legfelső szférája, melyet közve-
tetlenül Isten mozgat. Érinti a világot, de nem 
érintetik általa. Ez a legszélső szféra e tér vége, 
mely nem végtelen, csak határa a körülzártnak a 
körülzáró felé. Ami tehát nincsen körülzárva, az 
nincsen térben. Az álló csillagég mozgása átter
jed a következő szférákra, melyek a bolygókat 
s a napot és a holdat hordják. Az egyes égi tes
tek több szférában résztvesznek és ezek külön
böző mozgásaiból ered valódi mozgásuk. Minden 
szféra lelkes. Az egyes szféralelkek mintegy al-
istenek. A szférák alkotják a felső, az éterből 
álló világot, a mi világunk, a szublunáris világ a 
négy elemből van alkotva. Ez a legkevésbbé töké
letes világ, mert legmesszebb van az első moz
gatótól. De itt azután a lélek lép föl, mint belső 
mozgató oka a testeknek az organikus világban, 
amely így magasabb fokra helyeződik. A lélek a 
test formája, entelecheiája, az életerő, a növény
ben mint tápláló elv, az állatban mint érző is, 
melynek középpontja a szív; az emberben még 
ehhez mint legmagasabb foka a léleknek az ész 
járul (görögül núsz), amely nem a természettől 
van, hanem isteni. Ezen a ponton A. sajátságos 
megkülönböztetést tesz, t. i. maga a núsz mint
egy kétféle: cselekvő és szenvedő; a szenvedő 
mintegy lehetősége annak, amivé az ész lesz; ez 
a testtel keletkezik s enyészik, míg a cselekvő 
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örökké van. A kettő közti viszonyt A. nem tisz
tázza eléggé, nevezetesen nem fejti ki, mi kép 
lehetséges ilyen módon a lelki élet egysége, mi
ben gyökerezik az egyéniség s mit jelent ilyen 
módon a núsz halhatatlansága az egyéniségre 
vonatkozólag. Innét ágaztak ki azután az aristo-
telesi felfogásnak egyrészt materialisztikus és pan-
teisztikus, másrészt spiritualisztikus és teisztikus 
magyarázatai, anélkül, hogy bármelyike egészen 
össze volna egyeztethető filozófiájának egészével. 

Etika. Az emberi tevékenység legfőbb célja 
A. szerint is, mint a többi görög filozófusok fölfo
gásában, a boldogság. De miben keressük ezt ? Ab
ban, ami az emberi tevékenység sajátosságát teszi, 
tehát az észbeli működésben. Az ember feladata a 
lélek észbeli tevékenysége. Ezen tevékenységet 
kiséri s betetőzi a legfőbb élvezet. így válhatat-
lan kapcsolat van az erény s a boldogság közt, 
mely utóbbit A. így határozza meg: Tökéletes 
gyakorlati tevékenység tökéletes életben vagyis 
erényes tevékenysége a léleknek. A boldogsághoz 
különben érett kor kell s egyéb gátló körülmé
nyek (szegénység, betegség stb.) hiánya; a fődo
log azonban a belső derekasság, minden egyéb 
testi meg lelki jó csak negatív föltétel. Az élvezet 
nem önálló alkotórésze a legfőbb jónak, értéke függ 
attól, hogy mily tevékenységből származik. Az 
etnikai erény definíciója: az akarat oly állandó 
iránya, mely a természetünknek megfelelő közép
úton van, amint ezt az egyes ember meghatá
rozza ; itt tehát a vágy alá van vetve az észnek. 
Az erény e definíciójában, az akarat iránya, So-
krates ellen fordul, ki az erényt tudássá teszi; 
Sokrates elfelejti, hogy az erény nem az erkölcsi 
szabályok ismeretén fordul meg, hanem azok gya
korlatán, a szenvedélyek legyőzésén; az akarat 
ez irányának pedig állandónak kell lennie. To
vábbá minden erény középen jár ; a bátorság kö
zépen jár a gyávaság s vakmerőség közt, a mér
tékletesség középút az élvezetvágy s elfásultság 
közt, a bőkezűség a tékozlás s fösvénység közt 
stb. A legfőbb etnikai erény az igazságosság. Elmé
leti erények a tudomány, bölcseség, művészet stb. 
Az érzéki élvezetnek szánt élet állati; etnikai po
litikai élet emberi; az elméletnek szánt élet isteni 
s a legfőbb boldogsággal jár. 

A. politikája ethikájából indul. Az ethikában a 
barátság erényéről szóló gyönyörű fejtegetései 
átmenetet szolgáltatnak ahhoz a gondolathoz, 
mely a politika alapja, t. i. hogy az ember politi
kai lény, mely csak az államban élhet rendelteté
sének, az erkölcsi feladat megoldásának. Innét az 
állam erkölcsi feladata, t. i. hogy az embereket 
az erényre nevelje. Amely alkotmány a közjót 
célozza, az jó. A királyság, arisztokrácia és timo-
krácia jó alkotmányok, mert az uralkodók előtt a 
közjó lebeg, nem önző célok, a demokrácia, 
oligarchia és tirannisz elfajulások. (Ezek a kife
jezések nem felelnek meg egészen mai nyelvünk 
használatának). A legjobb államforma magában 
a demokratikusnak, arisztokratikusnak és mon
archikusnak helyes vegyülete; de az államfor
mának a valóságban a viszonyokhoz kell alkal
mazkodnia. 

A művészetről és a szépről nincsen A.-nek kü
lön kifejlett elmélete. A poétikában azonban igen 

érdekes és értékes gondolatok akadnak, Így a 
tragédia híres definíciója (1. Tragédia) nagy ha
tással volt a poétika fejlődésére. 

Filozófiájának t ö r t é n e t e . 
A. halála után a peripatetikus iskola (1. o.) évszá

zadokon át virágzott, csakhogy nem igen öregbí
tette a nagy mester örökségét önálló kutatásokkal. 
Az első századokban a metafizikától elfordulva, 
inkább a természeti tanulmányokat művelik s az 
ethikát népszerűsítik ; a későbbi peripatetikusok 
főkép pontos, hű magyarázói A.-nek. De az isko
lán kívül csak az újplatónizmus (1. o.), mely A. 
s Platón filozófiájának azonosságát tanítja, szerzi 
meg A.-nek azt az ovii i tekintélyt, mely oly nagy 
szerepet biztosít neki a középkorban. A legrégibb 
keresztény filozófia legelőször az Organonnal, mint 
hitelvekbe éppenséggel nem ütköző művel foglal
kozik. Az Organon tanulmánya egy pillanatig sem 
szünetelt se Konstantinápolyban, se a nyugaton. 
Az Organonból keletkezik a nominalizmus s realiz
mus harca s Abelard tanítása. Az arabok a VIII. 
sz. óta foglalkoznak A.-szel, ez iskola fejei Avi-
cenna, Averrhoes ; a középkori zsidó filozófia is 
innét merít (Gabiről, Maimonides). Egyéb művei 
A.-nek csak a XII. sz. táján éledtek föl Európá
ban, főleg az arab feldolgozások alapján ; az egy
ház eleinte nagyon megijedt tőlük s 1210. a logi
kán kívül a többi müvek magijára Ítéltettek; 
csakhogy nem használt semmit s A. csakhamar 
legfőbb tekintélye az egyházi íróknak: Albertus 
Magnus (1. o.) kommentárokat ír hozzá, V. Orbán 
pápa lefordíttatja, Aquinói Szent Tamás magya
rázza s egyházi tanok segítségével A. filozófiájá
ból alkotja a kat. egyház hivatalos filozófiai rend
szerét. 1629-ben XIII. Lajos uralkodása alatt a 
párisi parlament halálbüntetés terhe alatt meg
tiltja A. megtámadását s egyes német egyeteme
ken még a XVIII. sz. elején is esküt tesznek 
a tanárok kinevezésük alkalmával, hogy A.-től 
nem fognak eltérni. A protestanizmus ép úgy 
szegődik hozzá, mint a katolicizmus, ámbár elis
merendő, hogy Melanchton A.-e már nem többé a 
középkor A.-e, kinek helyébe lassan-lassan az 
igazi A. lép. De már előbb kezdődik nagy reakció 
A. ellen Galilei, Bacon s Descartes vezetése alatt, 
mely végre győzedelmeskedett s a XVIII. sz.-ban, 
a szemináriumokat kivéve, egészen kiszorítja 
A.-t az iskolákból. A XIX. sz. filológiája s törté
neti iránya újra igazságot szolgáltatott az emberi 
művelődóstörténet e nagy alakjának, nem dogma
tikus elfogultság szülte rajongással, hanem a meg
értés alapján, melyet csak e század filológiai, filo
zófiai s történeti műveltsége volt képes elérni. 
Most nem hiszünk többé A.-ben, de tanulunk tőle; 
nem fogadjuk el vakon rendszerét, de tévedései
ben is sokszor fölismerjük az igazság csiráit, me
lyeket az ő lángesze oly pazarul szórt el a meg
ismerésnek általa páratlan módon nagyobbított 
s megmunkált térségen. Messze meghaladtuk A.-t 
minden téren ; de az ő nyomán járva, tőle tanulva 
s azokkal az eszközökkel élve, melyeket ő hagyott 
hátra számunkra. 

Aristoteles-papirusz, 1. Atkenaion Politeia. 
A r i s t o t e l i a L'Her. (Friesia DC, növ.), az 
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van; 1 Chilében, a többi Ausztráliában és Új Zee-
landon honos cserje és kis fa. Az A. Maqui 
L'Her. 3—4 m. magas, örökzöld fa Chilében, fáját 
zeneműszemek, kerítésfonásra stb., cserző savas 
leveleit tályog ellen házi orvosságnak, cukortar
talmú bogyóit pedig, melyek kellemes borízüek 
és ehetők, mint a szárított fenyvesbogyókat, has
menés ellen használják. A bogyó tartalma vízben 
könnyen, de alkoholban kevésbbé oldható festék. 
A bogyónak van egy kis zamatja és cserzősava, 
miért bort (teku) szűrnek belőle, s az indusok 
nagyra becsülik. Ha a szőllőnedvhez maqui-t 
teszünk, jó vörös bort kapunk. Franciaországban 
a maqui szárított bogyóival a bort festik, belőle 
bort csinálnak. Bordeauxba nagy mennyiségben 
szállítják. 

Aristoxenos Tarentumból, közvetetten tanítvá
nya Aristotelesnek, 350 körül Kr. e. élt Athénben. 
Zenésznek a fia s egyike a legrégibb görög zene
íróknak. A harmonika elemei c. müve, habár héza
gosan s elrontva, fennmaradt (Marquardt 1869.fordi-
totta németre s magyarázta). Zenei elmélete kiha
tott filozófiájára is; azt tanította, hogy a lélek 
ép úgy a test részeinek viszonyából származik, 
mint a harmónia a hangok közti viszonyból. 
Azért a lélek nem is halhatatlan. Ezekben Pytha-
goras hatása ismerhető föl. 

Aristus, 1. Evaristus. 
Aristyllos, görög csillagász Szamoszból; Kr. e. 

300 körül élt. Ő az első csillagász, kiről tudjuk, 
hogy (Timocharis-szal) az álló csillagok helyeit 
meghatározta. 

Arisztidesz, Vajda János (1. o.) írói álneve. 
Arisztodemokrácia (gör.), azon államuralmi 

alkat, melyben az arisztokrácia, mint külön közjogi 
rend által korlátozottan érvényesül a népuralom. 

Arisztokrácia (gör.) a. m. a legjobbaknak (leg
előkelőbbeknek) uralma. Aristotelesnek állam
bölcseletében az az államforma, melyben az állam
hatalom egy kiváltságos társadalmi osztály kezé
ben van, szemben a monarchiával, ahol egy egyén, 
ós a demokráciával, ahol az egész nép az állam
hatalomnak a birtokosa. Az újabb államformák 
csupán csak mint monarchiák és köztársaságok 
különbözvén, inkább csak arról lehet szó, hogy a 
köztársaságot arisztokratikus v. demokratikus 
színezetűnek jellemezzük, aszerint, amint abban 
egy kiváltságos osztálynak jut vezető szerep, v. 
a nép összeségének. Spárta az arisztokratikus, 
Athén a, demokratikus köztársaságnak a példája. 
Arisztokratikus volt a római respublika, nemkü
lönben a velencei köztársaság. Az újkori köz
társaságok mindannyian demokratikusak. Társa
dalmi értelemben: A. az előkelőeknek, főkép a 
születésüknél fogva kiválóaknak, a főranguaknak 
társadalmi osztálya. A születési arisztokrácia 
mintájára szokás nevezni a hivataluk, katonai 
állásuk, vagyoni helyzetük v. szellemi tulajdon
ságaik alapján kiválóaknak társadalmát hivatal
noki, katonai, pénz- v. szellemi A.-nak. Arisz
tokrata: az A.-nak (főkép születési A.-nak) 
tagja. Arisztokratizmus: az arisztokratikus intéz
mények pártolása, ezek iránt tanúsított előszere
tet. Arisztokratizáló-nak nevezik az oly állam
formát, mely bár nem A., mégis arisztokratikus 
színezettel bír (pl. Anglia alkotmánya). 

Aritmetikai jelek 

Arisztokratizmus, 1. Arisztokrácia. 
Arisztol, 1. Aristol. 
Arisztológus. Az inyesség szakértője, aki az 

étkezés által a test és a szellem egyenlő fokú 
üdítésére törekszik. V. ö.: Walkers Aristology, 
or the art of dining (London 1835. Újabb kiadás 
1881). 

Ariszton, egyike az automatikus úton megszó
laló ú. n. mechanikus hangszereknek. Nyelvsípjai 
vannak. 

Arisztopapiros, fotográfiai másoló papir, 1. 
Fotográfia. 

Ari Thorgilsson, az izlandi irodalom legrégibb 
művelője, szül. 1067., megh. 1148. Csak egy 
könyve maradt reánk, az ú. n. Islevdingabók 
(Libellus Islandorum). Ez Izland rövid történetét 
tartalmazza az izlandiak letelepedése óta (870 kö
rül) 1120-ig. Kiadásai : Jonsson Pinnuró (Kopen-
hágal887), Golther Wolfgang (Halle 1892) stb. 

Aritmetika, 1. Számvetés. 
Aritmetikai haladvány, 1. Haladvány. 
Aritmetikai jelek azok, amelyek a matema

tikában a számoknak, azok kapcsolatainak, tov. 
számtani műveleteknek és végül ezek sorrend
jének a feltüntetésére szolgálnak. A számok fel
tüntetésére szolgáló jelek v. állandó jelentésűek, 
aminők az arab számjegyek (1, 2, 3 stb.), amelyek 
mindig ugyanazt a számértéket fejezik ki, vagy 
olyan természetű megjelölések, amelyeknek a je
lentése esetről-esetre változik, így van ez a szá
mokat helyettesítő betűknél, amelyeknek a jelen
tése esetenként más és más lehet. A betűknek 
számértékek jelölésére való felhasználása azért 
szükséges, mert a matematikában gyakran kell a 
számok közt fennálló általános vonatkozásokat 
vizsgálni ós ilyen esetekben a számok speciális 
értékei figyelmen kívül hagyhatók. Néhány gyak
ran előforduló számértéket szintén szokásban van 
állandóan ugyanazon betűvel megjelölni. így r. a 
Ludolf-féle számot (a kör kerületének ós átmérő
jének a viszonyát), e a természetes logaritmus
rendszer alapszámát, i a képzetes egységet, 
V^i-et jelenti stb. A számok közt fennálló kap
csolatok jelölésére szolgál az egyenlőség jele pl. 
a = b(a egyenlő 5-vel); az egyenlőtlenség jelei 
a > b (a nagyobb b-nél), a < b (a kisebb b-nél); 
a nem reális számok közt fennálló egyenlőtlensé
get így jelöljük meg a = |= b {a nem egyenlő &-vel); 
azt, hogy két (a és b) egész szám osztási maradéka 
vm. m osztóra nézve ugyanaz, így fejezzük ki 
a E£f Z> (mod. m), olv. a kongruens i-vel modulo 
m. A leggyakrabban előforduló műveleti jelek a 
következők : az összeadás jele + (plus); kivonás 
iele — (niinus); a szorzás jele X ; az osztásé : v. 

az osztandó és osztó közé írt törtvonal -5- (olv. a 
per b); a gyökvonás jele V pl- V«, Ŝ>> Ve (má
sodik gyök vonandó a-ból, harmadik gyök vonandó 
&-ből, w-dik gyök c-ből); a differenciálás jele d; 
az integrálás j e l e / . Műveleti kapcsolatot fejez ki 
két szám között az is, ha azokat egymás mellé v. 
egymás fölé helyezzük, így ab annyi, mint a szo
rozva b-vel; a" annyi mint a-nak w-edik hatványa. 
Az A.-hez tartoznak még a következő rövidíté
sek : to™ a (a-nak m alapra vonatkozó logarit
musa) ; log. nat. a,v.la (a-nak természetes loga-

Révai ^'".gy Lexikona. 11 liöt. 6 



Aritmet ikai közép — 8 0 • — Arizonika 

ritmusa, sin a, cos «., tg «, cotg a. sec «, cosec *, 
sin vers a, cos vers a (a-nak szinusza, koszinusza, 
tangense, kotangense, szekánsa, koszekánsa, szi
nusz verzusa, koszinusz verzusa). Ha azcc,, xs..., 
Xn számértékek, vm. más számértéket határoznak 
meg, anélkül, hogy a meghatározás módja köze
lebbről mog volna jelölve, azt a következő jelek 
által szoktuk feltüntetni: /' (a\, x2...., x„), vagy 
F(xí,x.i.... x„), v. <f[x1,x2, ...,xn) stb. A mü
veletek egymásutánjának kijelölésére a külön
böző alakú zárjelek (), [],{} szolgálnak. 

Aritmetikai közép, 1. Középérték. 
Aritmetikai sor, 1. Sorok. 
Aritmogrif (gör.), számrejtvény. 
Aritmológia (gör.), megismertetése a számok 

tetszetős és csodált tulajdonságainak és számok
kal űzött játékoknak; egyszersmind a számokkal 
való babona. 

Aritmomantia (gör.), számokból s ezeknek kü
lönféle viszonyaiból való jóslás. 

Aritmométer, 1. Számoló gép. 
Aritmosz (gör.) a. m. szám. 
Arius, arianizmus. Arius, a róla elnevezett 

tévtanításnak szerzője (szül. 280 körül Lybiában, 
megh. 336. Konstantinápolyban), már világi álla
potában hajlandóságot tanúsított a keresztény fel
fogással ellenkező tanok iránt. 312-ben pappá 
szenteltetvén, csakhamar oly irányú tanítást kez
dett, amely a keresztény egyház belső életét hosszú 
időre feldúlta. Szerinte «Isten fia (az Ige) nincsen 
öröktől fogva, nem ugyanaz a lónyegű az Atyával, 
hanem Isten teremtménye; Jézus tehát nem való
ságos Isten, de szabad akaratának helyes haszná
latával oly tökéletességre emelkedett, hogy Isten 
őt fiának fogadta, Istenné lett és most joggal 
Istenként imádtatik». A Niceába összehívott egye
temes zsinaton (325.) A. tanait elvetették és egy
ben megállapították az ortodox tant, hogy a Fiú 
egylónyegű az Atyával (homousios to patri). A. 
iratait elégették, öt magát pedig két püspökkel 
(Theonas és Socundus) száműzték. Konstantin csá
szár kezdetben nagy buzgóságot fejtett ki a niceai 
határozatok végrehajtásában, de csakhamar el
lankadt. Az ariánus érzelmű Konstantinus pedig 
minden módon igyekezettaz arianizmust diadalra 
segíteni. Az általa összehívott arlesi (353) és milá
nói (355) zsinatokon erőszakkal vitte ki a niceai 
határozatok elvetését. Az arianizmus akkor érte el 
legmagasabb fellendülését és ettől kezdve hanyat
lik is. Az ariánusok ugyanis a saját táborukban is 
harcban álltak ós különféle pártokra szakadtak. A 
szigorú ariánusok, mint Aetius és Eunomius, azt 
tanították, hogy a Fiú nem hasonló az Atyához 
(nevük: aetiánusok,eunomiánusok, anomeusok, he-
terusiaszták, exukontiánusok). A mérsékeltek v. 
fólariánusok (semiariani) általában a hasonlósá
got védelmezték, de különféle módon (lényeg
ben hasonló a. ni. homoiusios; mindenben ha
sonló, általában hasonló stb.). Konstantinus halála 
után (361) Julián aposztata visszahívta az összes 
száműzött püspököket, amivel a zavart csak nö
velte. Jovianus és I. Valentinianus alatt a niceai 
határozatok mind szélesebb elismerésre ós elfoga
dásra jutottak. Valens ismét szigorú ariánus volt. 
Halála után (378) az arianizmus gyorsan rohan 
romlása felé, miután a világi hatalom többé nem 

kedvez neki. A konstantinápolyi zsinat (381) és 
Theodosius császár megadták neki a halálos dö
fést, legalább a római birodalomban. A gótoknál, 
vandálokról és longobardoknál azonban egészen 
a VII. sz.-ig fenntartotta magát. V. ö.: Maim-
bourg, Histoire de l'Arianisme (1682); Möhler, 
Athánas. u. die Kirche s. Zeit (1844); Atzberger, 
Die Logoslehre des hl. Athanas. (1880); Lauchert. 
Die Lehre d. hl. Athanas. (1895); Gwatkin. Stú
diós of Arianism (1900); Gummerus, Die honion -
sian. Partei (1900) és az egyháztörténelmek ide 
vonatkozó fejezetei. 

Ariyana, 1. Irán. 
Arizona, 1909 óta az amerikai Egyesült-Álla

mok egyike Mexikó, Kalifornia, Nevada, Utah és 
Uj-Mexikó közt. É.-i határa a 37. a K.-i határa 
a 109°, a Ny.-i a Colorado. Területe 292,710 
km2. A Rocky Mountains 1500—2200 m. magas 
fensikja takarja, melyet mély canonok (a Grand 
canon, a canon Diablo) szaggatnak és amelyből 
vulkáni hegytömegek emelkednek ki, mint a San 
Francisco Mountains (3825 m.). DK.-i részén lép
csőzetes a föld, aniely a fensíknál jóval alacso
nyabb (300—800 ni.). Folyói a Colorado, a Gilaés 
a Saltriver. A. éghajlata pusztai és csak a leg
magasabb részein van nagyobb csapadékmennyi
ség; ott találni erdőkre. DNy.-i részeiben a hőméiő 
júliusban néha 50° C-t mutat, ÉK.-en pedig nélia 
—30 is jan. havában. Az esőhiány az oka, hogy a 
föld csak ott fizet jobban, ahol öntözhetnek. A 
Federal Reclamation Act szerint a Salt-rlver kör
nyékén 1911 végéig 210,000 acre lesz öntözhetővé 
63 millió dollár költségen. A halfa a fötermék, 
azonkívül búza és rozs; D.-en terem füge, man
dula és szőllö, B.-on burgonya, alma és egyéb 
gyümölcs. A réteken virágzik az állattenyésztés, 
1908. volt 101,000 ló, 4000 öszvér, 23,000 tehén. 
603,000 egyéb szarvasmarha, 1.031,000 juh és 
18,000 sertés. Legfontosabb jövedelmi forrás a 
bányászat. 1907-ben bányásztak rezet (51.355,687 
dollár értékben), ólmot (248,04-0 d. ért), aranyat 
£.664,000 cl. ért), ezüstöt (1,916,000 d. ért). Az 
ipari termékek értéke 28.033,192 d. volt 1905. 
Legfontosabb iparágak a réztermelés és finomítás, 
vasúti kocsigyártás és javítás, a fa- és malom
ipar. 1906. a vasúti vonalak hossza 1882 angol 
nif., a villamos vasutaké 32. A lak. száma (1900) 
122,931. A törvényhozó testület két-két évre 
választott 24 tagból áll. Az állam 13 countyra van 
fölosztva; székhelye Phoenix. Az állami bevétel 
1907—08.1.630,874, a kiadás 1.663,670, az adósság 
3.123,275 dollár. Területének egy része indian-
reservation. A.-t 1687. jezsuiták fedezték föl, akik 
itt több földmivelő-telepet alapítottak, amelyeket 
azonban az apacs-indiáuusok, midőn a spanyolok
kal háborút viseltek, teljesen földúltak. 1854. az 
Egyesült-Államok kormánya 10 millió dollárért 
megvette Spanyolországtól; 1863. territóriummá 
és 1909. állammá lett. V. ö.. Cozzens, A. and 
New-Mexico (Boston 1890); Hintón, Handbook 
to A. (San Francisco 1878); H. vom Bath, A. (Hei-
delberg 1885). 

Arizonika. Amerikai szőllöfaj (Vitis arizonica). 
Levelei kicsinyek, szívalakuak, fürtje kicsiny, 
bogyói is kicsinyek, feketék, kellemes ízűek. Ari
zonában és Kaliforniában vadon található. A fiUo 
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sorával szemben nagy ellentállást tanúsít, miért 
is alanyszöllönek beválna, ha szaporítása nem 
járna oly nehézséggel. 

Arizugava Takehito, japán herceg és diplo
mata, szül. 1862 febr. 11., megh. 1908 ápr. elején 
Tokióban. A greenwichi Na val-College-ben ne vél
ték tengerésznek s azután belépett a japán hajó
hadba. Két ízben járt Európában, 1897. Viktória 
angol királynő udvarában fordult meg, 1905. pe
dig Berlinbon képviselte a japán császárt a porosz 
trónörökös esküvője alkalmával. 

Árják (szanszkrit árya, a. m. hithű, a hitközös
ségbe tartozók). Azelőtt az indogermánok nevéül 
használták, ma csak a hindu és perzsa Á.-at jelöl
jük vele. Az a feltevés, hogy az árja népnév a 
még külön nem vált indogermánok közös neve 
lett volna, amit Irland lakóinak nevével (Erin) 
próbáltak igazolni, helytelennek bizonyult. De 
bizonyos az, hogy az árya név a régi hinduk, per
zsák és szkithák neve gyanánt is előfordul és máig 
is megtaláljuk az iráni népnevekben és a Kauká
zusban lakó osszétek irón elnevezéseiben, bárhol 
lakhattak is ezek valaha őseredetileg. Úgy nyel
vükben, mint szokásaikban, kivált vallásos felfo
gás és szokásokban, a hinduk és perzsáknál nagy
számú közös vonásokra bukkanunk. V. ö.: Fick, 
Vergl. Wörterbuch d. indogerm. Sprachen Bd. I. 
\i. kiad. Göttinga 1890); Bartholomae, Arische 
Porschungen (Halle 1883—1887); Spiegel, Die 
arische Periode und ihre Zustande (Leipz. 1887); 
Fiók Károly, Az árják és ugorok érintkezéséről 
(Budapest 1894): Brunnhofer H., Arische Urzeit 
(Bern 1910). 

A.-nak nevezték a régi hinduk 3 fő kasztját 
(vama), ellentétben India meghódított bennszülött 
lakóival, kik a 4-ik kaszt embereihez soroztattak. 
A három főkaszt volt 1. a papi kaszt (brahmánok), 
2. a katona-kaszt (ksatriyák) és 3. a kereskedők 
s földmívelök kasztja (vaisyák). Az árja hitélet 
közösségébe nem voltak befoglalva a 4. kaszt em
berei (a sudrák). V. ö.: Lassen, Indische Alter-
tumskunde 4 Bde (2. kiad. 1858—74); Zimmer, 
Altindisches Lében (1879); Penka, die Herkunft 
d. Arier (1886). 

Árjaman. Szanszkrit szó, a. m. kebelbarát, jó-
barát; egy istennek neve a hindu hitregében. A. 
a hét Áditja (Aditi-nek, a végtelenség fiainak) 
egyike a hindu vallásban. Ö a hűség és önmeg
adás fogaimának szemólyesitője: ő ad, anélkül 
hogy kérnők. Az ő áldásával látják el a fiatal há
zaspárt, tehát az ö nevével van kapcsolatban a 
családi boldogság. 

Árjegyzék, a gyárosok ós a nagykereskedők 
részéről időnként összeállított és szétküldött jegy
zék, amelyben a náluk kapható árúk könnyen át
tekinthető sorrendben, pl. abc szerint, fel vannak 
sorolva és minden egyes árú mellett annak el
adásra ajánlott ára is ki van téve. Manapság a 
gyárosok és a nagykereskedők sokszor igen nagy 
költséget fordítanak Á.-eik mennél díszesebb ki
állítására ós terjesztésére. 

Árjegyzés. 1. Az árúnagykereskedők, a bizo
mányosok és a bankárok a maguk és üzletfeleik 
tájékoztatása végett saját megfigyelésük és érte
sülésük alapján naponként feljegyzik az üzletük 
körébe tartozó árúk piaci árait és e feljegyzéseket 

kinyomatván, ajánlat kapcsán vagy anélkül is 
megküldik üzletfeleiknek. 2. A tőzsde elüljárósága 
hivatalból jegyzi a tőzsdei forgalom tárgyait tevő 
árúk és értékek tőzsdei árát vagy árfolyamát 
(1. o.) és e jegyzéseit megfelelő összeállításban 
közrebocsátja hivatalos árjegyzölapjában. 3. A 
helyi hatóságok ugyancsak hivatalosan jegyzik a 
legfontosabb élelmiszerek ós háztartási cikkek 
piaci árait és özeket a közönség tájékoztatása vé
gett közzéteszik a helyi lapokban. A hivatalos és 
gondos megfigyelés alapján megejtett Á.-ek szol
gáltatják az adatokat valamely város vagy vidék 
összes vagy egyes forgalmi cikkeinek árstatiszti
kájához. 

Arjona (ejtsd: arhónya), város Spanyolországjáén 
tartományában, ü89?) 7089 lak. Jelentékeny faze
kasipara van. 

Ar i t . . Arkansas (1. o.) rövidítése. 
Árka, kisk. Abauj-Torna vm. gönezi j.-ban, 

(1900) 323 magyar lak., kik jó szomorodni bort ter
melnek; u. p. Boldogkőváralja, u. t. Abauj-
szántó. 

Árka (nem. Sappe), ellenséges várak és egyéb 
erődítések födött megközelítésére szolgáló, mes
terségesen készített árokhálózat. Alakja szerint 
lehet az Á. egyszerforduló (einfachgewandte), két-
szerforduló (doppeltgewandte) vagy teljes (volle 
Sappe). 

Árkád (lat. arcus), ív, ívezet, ívsor, ívtornác. 
Szoros értelemben véve egy pilléreken v. oszlopo
kon nyugvó ív, mely lehet nyilt v. vak. Tágabb 
értelemben több ív egymásutánját — egy egész 
ívsort értünk A. elnevezés alatt, sőt azt az egész 

Urbinói palota udvara. 

folyosót v. tornácot is, melyet a nyilt A.-ok a hom
lokzat v. udvar falával együtt képeznek. Már az 
ó-egyiptomi és hindu, valamint a klasszikus épí
tészet alkalmazta az Á.-okat, hogy a nyilvános 
közélet számára alkalmas, árnyékos helyeket te
remtsen. A középkori építészet, amellett, hogy 
gyakran egész utcát Á.-okkal szegélyezett (pl. Bern, 
Bologna), azokat architektonikus díszítmény gya
nánt is fölhasználja. (L. Arkcdura.) Az olaszrenais-
sance kedvteléssel alkalmazza az A.-kat különö-

6* 
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sen a paloták udvaraiban (1. az ábrát), sokszor 
több sorban is egymás fölött. Elegáns, könnyű és 
pompás polikrómdíszítéssel ellátott Á.-kat építet
tek az arabok (Alhambra). — A.-fal. Valamely 
támasztófal külső díszítése vak-Á.-okkal. Igen 
dekoratív hatású és szerkezeti szempontból is ki
váló előnyökkel alkalmazható, mert a falazási 
anyagban nagy megtakarítást jelent. 

Árkádia, a Peloponnesus középső vidéke. A 
költők úgy tüntették fel, mint a paradicsomi ártat
lanság, patriarchális, egyszerű erkölcsök és a békés 
megelégedettség hazáját, még pedig azért, mert 
az A.-iak főképen marhatenyésztéssel és íöldml-
veléssel foglalkoztak s tudományokkal és művésze
tekkel (kivéve a zenét) nem igen törődtek. A. kör
nyékétől meglehetősen elzárt fensík; legmagasabb 
az B.-i széle, ahol a Kyllene (a mai Ziria) 2374 m; 
magasságot ér el. K.-i széle alacsonyabb; ezért 
is leginkább a tőle K.-re fekvő vidékekkel állott 
élénkebb összeköttetésben. Ny. felől legkönnyeb
ben közelíthető meg, mert abban az irányban fo
lyik le vizeinek nagy része egy gyüjtőmederben, 
az Alpheios (ma Ruflasz) medrében. Belseje hegy 
és völgy: legmagasabb csúcs a Mainalos (ma Ha-
giosz Iliász). A K.-nek menő patakok tavasszal 
gyakran elöntik a környéküket, ellenben nyáron 
hirtelen földalatti üregekbe ömlenek, hogy azután 
több km.-rel odább ismét a felszínre kerüljenek. 
Tava csak kettő van, a Pheneios (ma Fonia) és a 
Stymphalos. D.-i részén lapályos; itt terem meg 
a gabona és gyümölcs legbővebben. Első görög 
lakosai aeolok, legnagyobb helységeik pedig 
Tegea, Mantineia, Pheneos, Heraia és későbben 
Megalopolis voltak. Az első Á.-i király Pelasgos 
volt. A dór vándorlás korában megvédték függet
lenségüket. Későbben a második messenei háború
ban Aristokrates királyuk összejátszott a spár
taiakkal, aminek következménye a királyság bu
kása volt. A kisebb községek kénytelenek voltak 
Spárta hegemóniáját elismerni. Csak Epaminon-
das győzelmei hoztak változást létre. De politikai 
hatalomra Á. soha sem tett szert. 146. Kr. e. ke
rült a rómaiak hatalmába. A középkorban albánok 
és szlávok vándoroltak be. Jelenleg Á. Görög
ország egyik nomosza Achaia, Argolisz, a Naup-
liai-öböl, Lakonia és Messzenia közt, területe 4301 
km3 (1907) 162,324 (1 km2-re 39) lak. 4 eparchiára 
van felosztva; ezek: Gortinia, Mantineia, Kinuria 
és Megalopolisz. Székhelye: Tripolisz. V. ö.: 
Schwab, Arkadien (Stuttgart 1852); Immerwahr, 
Die Culte und Mythen Arkadiens (Leipzig 1892). 

Árkádiában születtem én is . . . a. m. én is 
láttam szép napokat. Schiller Resignation c. köl
teménye kezdődik e verssorral: Auch ich war in 
Arkadien geboren. De már régebbi eredetű. Bar-
toiommeo Schidone olasz festő (1559—1615) hasz
nálta egyik festményén ezt a felírást: Et in Ar
cadia ego. Ismeretesebb lett Nicolas Poussin (megh. 
1665) egyik tájképe által, amelyen egy sírdombra 
irta föl e szavakat. Herder, Goethe és még több 
német költő használta, humorosan Arany János 
is így kezdi Árkádia-féle c. költeményét. 

Árkádiái akadémia (Arcadia), olasz irodalmi 
társaság, melyet 1689. alapítottak Rómában. Cél
jául azt tűzte ki, hogy az Olaszországban elhara
pózott dagályos írásmódot kiszorítsa és az olvasók

kal ismét megkedveltesse a természetes egysze
rűséget. Ámde tagjai szintén túlzásba esve, egy
szerűségük affektálása többnyire ép oly Ízetlen, 
mint ellenfeleiknek mesterkéltsége. Kertekben 
üléseztek s mindannyian pásztori neveket is vettek 
föl. De azért működésüknek üdvös eredményei is 
voltak; a Dante, Petrarca és Ariosto nyelvéhez 
való visszatérés, valamint a görög tragikusok 
tanulmányozása a nyelv és forma dolgában nagy 
előnyére vált az olasz irodalomnak. Az A. eredeti 
szervezetében 1768-ig állott fenn s ez idő alatt leg
kiválóbb költője Metastasio volt (1. o.). Újabban 
Rómában fölelevenítették az A.-t, de a társaság 
ma inkább csak tudományos és szépirodalmi tárgyú 
felolvasásokat rendez és a Giornale Arcadico havi 
folyóiratot adja ki. 

Árkádia-per néven emlegetik azt a tollharcot, 
mely Csokonai halála után Kazinczy Ferenc és a 
költő barátai közt folyt amiatt, mert Kazinczy 
1806 júliusában a Hazai Tudósításokban Csokonai 
síremlékére adakozásra szólítván fel a közönsé
get, az emlékre többek közt ezt akarta vésetni: 
«Arkádiában éltem én is». A debreczeniek ebben 
rosszakaratú célzást láttak városukra, ,mivel J. J. 
Barthélemyben azt olvasták, hogy Árkádiában 
igen jó legelő volt, kivált szamarak számára. Ne-
heztelésüknek Kiss Imre adott kifejezést egy ma
gánlevélben, mire Kazinczy tiltakozott a rossz
hiszeműség vádja ellen. V. ö. Váczy János, Az Á. 
(írod.-tört. Közlem. 1896, 2. sz.). 

Arkadios, antiochiai görög grammatikus a 
Kr. e. II. sz. vége felé. Herodianos nagy műve 
alapján 20 könyvben hangsúlytant írt (kiadta 
Barker-Boissonnade, Leipzig 1820), melyet ma 
némelyek Theodosios,munkájának tartanak. 

Árkalkuláció, ]. Árvetés. 
Arkangyal, 1. Angyal. 
Arkangyalfü (növ.), 1. Angelica. 
Arkanista, a vegyészeti ós porcellángyárak

ban a festés vezetője, ki egyedül van a színek ké
szítésének és alkalmazásának titkaiba avatva. 

Arkanit, 1. Aftalosz. 
Arkansas, 1. a Misszuri után a Misszisszippi leg

hosszabb mellékfolyója É.-Amerikában. A Rocky-
Mountainsben 39° é. sz. alatt ered, átfolyik Colora-
dón és Kansas DNy.-i részén, DK.-re fordul s 
Forth-Smith mellett A. állam földjére jut, melyet 
két csaknem egyenlő részre oszt, végre Memphis 
és Vicksburg köztaMisszisszippibe ömlik. Mellék
folyói : jobbról a Cimarron és a Canadian River, 
balról a Neosho és torkolatánál a White-River. 
Hossza 2400 km., melyből, 1300 hajózható. — 2. 
A., az amerikai Egyesült-Államok egyik déli ál
lama, Misszuri, Tenessee, Misszisszippi, Louisiana, 
Texas és Oklahoma közt. Területe: 139,466 km". 
(1906) 1.421,574 lak. A K.-i és D.-i rész alföld, buja 
növényzettel; nagy erdőségek, mocsarak takarják, 
azért egészségtelen. Az ENy.-i részt az Ozark 
hegység borítja. A. belseje dombos, nagy prairiek-
kel. Sok a vízi útja: a Misszisszippi, az A.,a White-
River, a St.-Francis, a Red-River és a Washita. Az 
éghajlat mérsékelt. Az erdők vadban gazdagok. A 
vizekben sok a hal. Főkeresetforrás a földmívelés. 
északi részében kukoricát (i908) 54.035,000 bushel, 
búzát (1.620,000 bushel), rozsot és takarmányt 
termelnek, délen főképen gyapotot (42.501,929 
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dollár ért.) és dohányt (81,526 doll.), északnyu
gati részében sok a gyümölcs, rózsát rózsaolaj-
készítós céljaira sok helyen termesztenek. 1908. 
volt az államban 279,000 ló, 209,000 öszvér, 
384,000 tehén, 695,000 egyéb szarvasmarha, 
266,000 juh és 1.127,000 sertés. Széntelepei meg
lehetősen kiterjedtek. 1907-ben 4.473,693 doll. 
értékűt bányásztak. Különböző kőbányákat is mű
velnek. Az ipar aránylag nem nagyon fejlett. 1907. 
a faipar termékeinek értéke 28.065,171 doll. volt, 
az olajiparé 4.939,919, a malomiparé 3.702,495, 
a kocsigyártásó stb. 3.077,537, a nyomdaiparé 
1.443,138. A vízi utakon kívül a kereskedelem 
szolgálatában 4530 ang. mf. hosszú gőzvasiit és 
120 mf. elektromos vasút áll. A törvényhozó tes
tület négy évre választott 36 tagú szenátusból és 
két évre választott 100 tagú képviselőházból áll. 
A népoktatás kötelező; ipartelepen nem alkal
mazható csak olyan gyermek, aki legalább 14 
éves és angolul írni és olvasni tud. 1907. a nép
iskolákat 7844 tanító vezetése alatt 334,605 gyer
mek látogatta. Az 1872. alapított A.-i egyetemen 
60 tanár volt; az egyetemnek 1371 hallgatója volt. 
Az állam bevételei az 1904—06-iki előirányzat 
szerint 2.037,272, kiadásai 1.700,016, az adósság 
1.250,500 doll. 75 countyra van felosztva. Szék
helye Little-Rock. A mai A.-t a XVII. sz.-ban gyar
matosították a franciák, 1763. Franciaország bir
tokába ment át s Louisiana territórium egy részét 
alkotta. 1803. vétel útján az Egyesült-Államok 
birtokába került, 1819. mint külön territórium, 
1836. pedig mint külön állam szerveztetett. 

Arkansas City,város az amerikai Kansas állam 
Cowlby countyjában az Arkansas-folyó és vasút 
mellett, (1900) 6140 lak., egyetemmel. 

Arkansas Post, város az amerikai Arkansas 
állam Arkansas countyjában, az Arkansas és vasút 
mellett, 80 km.-nyire a Misszisszippitől. 1685. 
alapították a franciák; az északamerikai pol
gárháborúban a konfederáltak megerősítették, de 
Mac Clellan 1863 jan. 11-én ostrommal bevette. 
A. bevétele lényegesen megkönnyítette Vieksburg 
erős vár bevételét. 

Arkansit (ásv.), 1. Brookit. 
Arkas, az árkászok mitikus őse, Zeus ós Kal-

listo fia. Midőn egyszer tudta nélkül medvévé vál
toztatott, anyját Zeus Lykaios temploma oltáráig 
hajszolta. Zeus mindakettőt a csillagok között he
lyezte el. A. ott a göncölszekerót követő Arkto-
phylax v. Arkturos. L. Arkturusz. 

Árkász (sappeur), tábori erődítések építésére s 
a várharcokhoz szükséges földmunkák (megkö
zelítő árkok, lövegsáncok stb.) készítésére kiké
pezett katona. Seregünkben ezelőtt külön Á.-
csapatok voltak, amelyeket azonban 1850. az ak
nász-csapatokkal (tnineurs) egyesítettek s ezek
ből, valamint a hadmérnöki tisztek karából szer
vezték a hadmérnök-^ém'e-^ezredeket. 

Árkászok, Árkádia tartomány (a régi Pelopon-
nesusban) ősbenszülöttei, kik halászatból és vadá
szatból éltek; a dalt és zenét felette kedvelték. 

Arkatura (franc, arcaturé), épületeken kisebb 
méretű árkádsor, mely arra való, hogy sima fal
felületet élénkítsen, díszítsen. Különösen a román 
és csúcsíves építészet kedvelte az A.-t; ez utóbbi 
néha oly kicsi méretben is, hogy az már valósá

gos ornamentumot képezett. A román stilus A.-i 
alacsonyak, erős relieffel, mint pl. ábránkon a XII. 
sz.-ból való souvigny-i templom mellékhajójának 
oldalfalán látható. A csúcsíves stílus A.-i megnyúl
nak, megfinomodnak és sokszor reliefekkel és gaz
dag ornamentális díszítéssel láttatnak el. (L. még 
Árkád.) 

Árkay Aladár, építész és festőművész, szül. 
Temesvárott 1868. Előbb a budapesti műegyete
men, azután Parisban folytatta tanulmányait s 
midőn 1896. a budai vigadó tervpályázatán első 
díjat kapott, önálló irodát nyitott, amelyből szá
mos díjnyertes terv került ki. Feltűnt különösen 
magyaros zamatú lakásberendezéseivel ós épüle
teivel, az utóbbiakra példa az Andrássy-út végén 
levő Babocsay-villa. A Szépművészeti Múzeum 
megszerezte A nyugati pályaudvar című fest
ményét. 

Arke, 1. Harke. 
Árkelet a. m. árfolyam (1. o.). 
Árkelet-táviratok. A m. kir. posta- és táviró-

hivatalok és a vasúti pénztárak a különböző ide-

A souvigny-i templom arkaturái. 

gen pénznemeket hivatalos árjegyzés alapján szá
mítják át belföldi pénzre. Az idegen pénzeknek, 
de a legfontosabb gabonanemüeknek és értékpa
píroknak napi árát vagy árfolyamát is a központi 
táviróhivatal a tőzsde jelentése alapján közli a 
vidéki hivatalokkal, amelyek a kapott közléseket 
hivatalos helyiségükben kifüggesztik, a rájuk elő
fizetőknek pedig lakásukba vagy üzletükbe meg 
is küldik. 

Árkémlés, 1. Arbitrázs. 
Arkesilaos, Pitanében, Aioliában szül. 316 kö

rül Kr. e. Teophrastos-nak, majd Krantor, Pole-
mon, Krates tanítványa s az utóbbinak utódja az 
akadémia vezetésében. Egész új rendszert léte
sített a tanításban; nem mondotta a maga véle
ményét, hanem a többieket kérdezte, s élihez 
fűzött ezután kritikai vitatkozást, melynek alapja 
úgy látszik az volt, hogy nem tudhatunk semmit, 
még azt sem, hogy nem tudhatunk semmit. Tar
tózkodnunk kell minden Ítélettől (epochó). Főleg 
Zenon ellen küzdött. A tudás lehetetlenségével 
azonban nem szűnik meg a cselekvés lehetősége. 
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A valószínű is szolgálhat alapul a gyakorlati tevé
kenységre. 

Arkesilaos-csésze, Kyrenéből.Észak-Afrikának 
ú-görög gyarrnatvárosából származó, Vulci-ban 
(Itália) talált híres festett agyagedény, jelenleg'a 
párisi Cabinet des Médaillesban. A csésze külsejét 
sávokban elrendezett stilizált növénydisz ékesíti, 
belseje a fölirás szerint Arkesilaos királyt ábrá
zolja, amint vitorláshajón, összecsukható széken 
ülve figyeli embereit, kik országának termékét, a 
silphiumot mérlegelik és a hajón elraktározzák. 
Minden valószínűség szerint II. Arkesilaos király
nak képe, aki Kr. c. 560 táján uralkodott. Az ábrá
zolás, világos alapon fekete alakok, nemcsak mint 
történeti és etnográtiai bizonyság érdekes, hanem 
egyúttal a kyrenei vázafestésnek egyik legszebb 
és legjellemzőbb terméke. 1836. árverésen csekély 
1050 frankért korült a párisi nemzeti könyvtár 
nevezett gyűjteményébe. 

Árki, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1900) 138 
oláh lak., u. p. Csernakeresztur, u. t. Déva. 

Arkiko (Harkiko), község Eritrea olasz gyar
matban a Vörös-tenger A.-i öble mellett, 12 km.-
nyire Massauától, mintegy 1000 lak., erősséggel 
és olasz helyőrséggel. 

Arklow (ejtsd: arkió), kikötőváros Wicklow ír 
grófságban, az Avoca látogatott szép völgyének 
torkolatánál, a Szt. György-csatorna mellett, (i90i> 
4944 lak., osztriga- és heringhalászattal. 

Árkod (ezelőtt Jarkovácz), nagyk. Torontál 
vm. antalfalvi j.-ban, (1900) 3009 szerb ós német 
lak.; vasúti állomás, posta és táviró, telefonállo
más, népbank és hitelszövetkezet, malmok, számos 
iparos. 

Árkolás, a bányászatban, 1. Turzás. 
Árkoló eke, 1. Eke. 
Arkona (Árkon), hegyfok a porosz Rügen szi

geten, Wittow félsziget É.-i vége. Itt állott hajdan 
Swantewit isten temploma, az észak-német szlá
vok legnagyobb szentélye. 1168. I. Valdemár dán 
király rontatta le. 

Arkó-réz (nyers réz) alatt értjük azt az ötvényt, 
mely pörkölt gálmának — szénsavas cinknek — 
és réznek szénnel való megömlesztósekor kelet
kezik. A szén kiredukálja a cinket és ez a rézzel 
ötvöződik, tehát az A. nem egyéb mint sárgaréz. 
A gyártásnak ez a módja a XVIII. sz. végétől 
kezdve lassankint kiszorult a használatból, ma 
már A.-t nem készítenek. 

Árkos, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1900) 
1588 magyar lak.; nevezetes barom- és lótenyész
téssel ; bástyákkal övezett templom kastéllyal; u. 
p. és u. t. Sepsiszentgyörgy. A várhegy nevű csú
cson vármaradványok vannak. 

Arkóza (kőzet), homokkő, melyhez az anyagot 
gránit szolgáltatta; rendesen gránitok közelében 
találni. Földpát, kvarc és csillám-szemeit meg le
mezeit agyagos, kaolinos vagy kovás ragasztó
anyag tartja össze. Lelőhelye a Feketeerdő, Vo-
gézek, Auvergne stb. A földpátot tartalmazó ho
mokot A.-homoknak is mondják. 

Árkövy József, egyetemi ny. rendkívüli tanár, a 
stomatológiai klinika igazgatója a budapesti egye
temen, szül. Budapesten 1851 febr. 8. Orvosi tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte, ahol 1876. 
orvos- és sebészdoktorrá, valamint fogászmesterré 

avatták. Előbb gyakornok volt a kísérleti kór
ós gyógyszertani tanszéknél Balogh Kálmán mel
lett, majd huzamos ideig a londoni Dental és Guy'í 
hospitalban fogászatot és szájsebészetet tanulmá
nyozott. 1881-ben saját költségén nyilvános foí-
gyógyászati intézetet nyitott, s miután a fogá
szatból magántanári képesítést nyert, 1888. a Szt. 
Rókus-kórház fogászati osztályának rendelő orvo
sává nevezték ki, 1890. pedig az újonnan alapított 
fogászati klinika vezetésével bízták meg. A. a 
tudományos fogászat megalapítója Magyarorszá
gon. Nagyszámú tudományos dolgozatai, melyek 
hazai, német és angol szaklapokban jelentek meg, 
felölelik a fogászat minden ágát és a magyar fogá
szatnak nagy tekintélyt szereztek. 

Arktatórius idézés. így nevezik az olyan 
idézést, melynek az idézett joghátrányok súlya 
alatt eleget tenni köteles. Ellentéte a monitorul n 
idézés, melyben az idézett egyénnek tetszésére 
van bízva, hogy annak eleget tegyen. 

Arktikus (görög), eredeti jelentősége szerint 
mindaz, ami a medve csillagképhez (arktosz) közel 
áll, tehát az északi pólus környezetébe esik. Innen 
A. tenger a. ni. Északi Jeges-tenger, A. zóna a. ni. 
északi hideg földöv, A. expedíciók a. m. ószaksarki 
utazások stb. Ellentéte az antarktikits, mi analóir 
módon a déli sarkra vonatkozik. 

Arktikus fauna, 1. Állatföldrajz. 
Arktikus ilóra, 1. Növény földrajz. 
Arktikus steppe, máskép Pecsorai-steppe, I. 

Pecsora. 
A r k t o g a e a , I. Állat földrajz. 
A r k t o p l i y l a x (gör.) a. m. Arkturusz (1. o.). 
Arktosz (gör. a. m. medve), a Nagy-Medve (v. 

Göncölszekere) és a Kis-Medve ókori neve. 
Arktuáció (lat), ivalakú görbület, bolthajtás. 
Arkturusz (medveőrző, a Bootes) elsőrendű csil

lag a Bootes csillagzatban, sárga fénye ós Napunk
hoz hasonló spektruma által tűnik ki, L, Állócsil
lagok. 

Árkus, a latin arcus-ból, a. m. ív; magyarban 
közönségesen a papirosra mondják. 

Árkus, kisk. Bihar vm.. 1. Bélárkos. 
Árkülönbözet, 1. Különbözeti ügyletek. 
Arkwright (ejtsd: arkrajt), sir Rkliard, mecha

nikus, szül. Prestonban Lancashireben 1732 júl. 
23., megh. 1792 aug. 3.1760-ban Bolton le Moors-
ban mint borbély telepedett le, de azután gépé
szettel kezdett foglalkozni s 1768. egy fonógépet 
készített. 1769-ben vette rá az első szabadalmat, s 
megalapította az első fonógyárat Nottinghamban. 
1771. egy második nagyszerű gyárat rendezett be 
Cromfordban, melynek gépét vlzikerók hajtotta, 
s ezért azt vízi fonógépnek és az avval készült és 
erősebb sodrása folytán főleg láncra alkalmas pa
mutot watter-fonalnak (vizi fonalnak, water twist) 
nevezte el. Habár a gépen később többszörösen 
javítottak, mégis annak az elvein alapszik a mai 
szövészet. 

Arkynia, 1. Herciniai erdő. 
Arlanc, város Puy-de-Dome francia dóparte-

ment Albert arrondissementjában, a Dolore és 
vasútniellett, ásványvízforrásokkal, kalap-, csipke 
készítéssel, kötél- és papírgyártással, (i906) 3157 
lakossal. 

Arlanibaus, 1. Abelinus. 
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Arlap (Coursblatt), a tőzsdei árfolyamok jegy
zéke. Budapesten, Bécsben, Berlinben és még né
hány más nagyobb tőzsdén hivatalos jellegű; Pa
risban és Londonban magánvállalat. A budapesti 
tőzsde hivatalos Á.-ja két főrészre oszlik, t. i. az 
értéktőzsde és az árutőzsde jegyzéseire, melyek kö
zül az első tartalmazza a magyar államadóssági 
kötvények, a bank-, biztosító-társasági, gőzmalmi, 
vasúti, hajózási és takarékpénztári részvények, a 
különféle ipari vállalatok részvényei, a zálog
levelek, elsőbbségi kötvények, magánsorsjegyek, 
pénznemek és külföldi váltók napi árait; a máso
dik pedig a gabonanemüek és termények árait, 
továbbá a hajószállitási fuvardíjtételeket. 

Arlberg, a Stanzerthalt a Klosterthaltól elvá
lasztó 1802 m. magas hegy tömeg, amelytől D.-re 
a Rhetikon és É.-ra az Allgáui-alpok emelkednek. 
A rajta levő hágó (1770 in.), az A.-er Joch az év 
hét hónapjában van hóval borítva, amiért is a 
közlekedésnek nagy akadálya volt. 1868 óta fog
lalkoztak azzal a gondolattal, hogy alagutat vezet
nek rajta keresztül. E gondolatot meg is valósí
tották ; az A.-alagút 10,216 m. hosszú; csaknem 
közepéig erősen emelkedő; 15—20 percig tart, 
míg a vasúti vonat átjut rajta. K.-i kapujánál egy 
obeliszk áll, amelyen az aiagút építőjének, Lőtt 
Júliusnak (megh. 1883) reliefképe látható. 

Arlecchin© (ejtsd: aviekkino), az olasz bohóza
tok, az ú. n. commedia deli' arte (1. o.) nevetésre 
indító alakja, rendszerint testhez simuló tarka ru
hát, fekete félálarcot, rövid hajat s legtöbbnyire 
szóles, rövid fakardot visel. Bárdolatlan, gyáva és 
furfangos szerepkörét valószínűleg a rómaiaknál 
dívó bohózatokban szereplő szolgáktól örökölte. 
Németországban a Hanswurst, Spanyolországban 
a Gracioso Angliában a Glown s nálunk az olasz 
Bajazzo-vsX egytestvér pojáca és Paprika Jancsi 
a legközelebbi rokonai. V. ö. Driesen, Der Ur-
sprung des Harlekin (Berlin 1904). 

Árlejtés, 1. Árverés. 
Arles (ejtsd: ari), az ugyanily nevű arrondisse-

ruent székhelye Bouches du Rhone francia dépar-
tementban, a Rhone mindkét partján, ahol az két 
ágra szakad, vasútmellett (i906) 28,116 lak.,malom-
iparral és olajprésekkel, élénk kereskedéssel (kő
szén, épületfa, bőr, olaj). Környékén számos római 
régiség található, melyek közül legnevezetesebb az 
amfiteátrum, a meleg fürdőknek és N. Konstantin 
császár palotájának, a vízvezetéknek, egy antik 
szinháznak romjai. Középkori épületei közül szé
kesegyháza nevezetes; városházát óratorony 
ékesíti. Számos kisebb római régiségeit a városi 
múzeumban őrzik. A város Arelatum vagy Are-
tate név alatt már az ó-korban is fennállott mint 
gall város. Kr. e. 53. Caesar elfoglalta, római kato
nai gyarmattá tette, utóbb Maximianus és N. Kon
stantin császároknak székhelye lett; ez utóbbi a 
várost megnagyobbította, a Rhone másik oldalán 
is folytatta ós a két városrészt híddal kötötte össze. 
A népvándorlás korában sokat szenvedett; később 
frank uralom alá került. A frank birodalom fölosz
lása után a Burgundiái királyság fővárosa lett. 933. 
II. Rudolf júrántúli király ezt saját országával 
egyesíté. Az arelati királyi család kihaltával a né
met birodalomhoz csatoltatott; 1251. Anjouval és 
1481. Franciaországgal egyesítették. A IV. sz.-

tól a XIII. sz.-ig 13 egyházi zsinatot tartottak 
benne. A középkorban érsekségnek volt székhelye. 
V. ö.: Tríchaud, Itinéraire du visiteur aux prin-
cipaux monuments d'A. (A. 1859); Réveitté de 
Beauregard, Promenades dans la ville d'A. (Aix 
1890); Barin H., A. gallo-romaine (Paris 1896). 

Arles bogyó (növ.), 1. Berkenye. 
Arles sur Tech, község Pyrénées-Orientales 

francia départementban, a Canigou lábánál, (1909) 
2475 lak., csokoládékészítóssel, Abdon és Sennen 
sírján épült templom romjaival; a sírról az a nép
hit, hogy képes vizet szolgáltatni, mint valami 
forrás. 

Ár le vonás. A nagykereskedésbon az adásvételi 
ügyletek elszámolása a kialkudott egységár alap-
jánt történik. De néha az ilyen alapon kiállított 
számla végösszegéből már maga az eladó, több
nyire pedig a fizetni akaró vevő, százalékokban bi-
zonyos,összeget levon. A leggyakrabban előforduló 
ilyen Á. az árengedmény (1. o.), a kialkudott pótló-
súlyért (1. o.) történő Á., továbbá a skontó (1. o.), 
mely a készpénzzel fizetőnek jár. 

Arlington gróf, 1. Bennet. 
Arló, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (1900) 1679 

magyar lak., postával; u. t. Ózd, közelében több 
kőszén- és kőbánya van, melyek a rimamurány-
salgótarjáni vasmü-részvénytársulat tulajdonához 
tartoznak. 

Arloing (ejtsd: arioeü), Satumin, lyoni egyetemi 
tanár és az állatorvosi főiskola igazgatója, szüle
tett Cussetben (Allier dep.) 1846 jan 13. Alfortban 
tanultés miután orvosdoktorrá promoveálták, Tou-
louseban az állatorvosi iskolán az anatómia és 
zoológia tanára lett. 1875. Lyonba helyezték át, 
ahol 1887. az állatorvosi iskola igazgatója lett és 
a lyoni egyetemen az általános kórtan tanára, az 
ottíani Pasteur-intézet vezetője. Sokat foglalkozik 
és foglalkozott a gümökór kór- és gyógytanával. 
Különösen a gümőkór-bacillus agglutinációsát il
lető vizsgálatai rendkívül fontossággal bírnak. 
Művei és dolgozatai meghaladják a 300-at; neve
zetesebbek : Le Charbon bacterien, pathogónie et 
inoculationpróventive (Lyon 1887., 2. kiad.); Cours 
élémentaire d'anatomie générale et notion de 
technique histologique (1890): CJiauveau - val 
együtt írta: Traité d' anatomice des animaux 
domestiques (1890. 4. kiadás); Agglutination du 
bacille de la tuberculose vraie, Coinpts. rendus, 
(Paris 1898). Tanítványaival, P. és J. Courmont-
tal, számos közleményt írt együtt. A magyar 
búvárok előszeretettel keresik fel A. intézetét; ott 
dolgoztak Hutyra, Preisz, Rigler tanárok, Geb-
hardt P. főorvos. 

Arlon (a római Orolaunum vicus, flamandul 
Aarlen, Aaerlen), Luxembourg belga tartomány 
fővárosa, a Semoy és vasút mellett, (1900) 10,044 
lak., régiségtárral, képcsarnokkal, vasolvasztók
kal ós gyapjuszövőkkel. Mai nevén először 870. 
említik a lotharing birodalom felosztásakor; a X. 
sz.-ban grófság volt; 1214. a luxemburgi grófság
hoz kapcsolták, 1821. pedig Belgiumhoz. Itt verte 
meg Jourdan tábornok az osztrákokat (1793 ápr. 
19.).V. ö. Pratz, Histoire d'A. (A. 1872-74,3 . köt.). 

Árit, Ferdinánd, lovag, híres szemorvos, a 
bécsi egyetem tanára, szül. a Teplitz melletti Ober-
graupenban, Csehországban 1812 ápr. 18., megh. 
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Bécsben 1887 aug. 7. Iskoláit Leitmeritzben vó 
gezte, az orvosi egyetemet Prágában, hol 1839 
avatták orvosdoktorrá. Nagyszámú irodalmi dol
gozata közül nevezetesebbek: Pflege der Augen 
im gesunden und kranken Zustande, neben einem 
Anhange über Augengláser (Prága 1846 és 1868); 
Krankheiten d. Auges (Prága 1851—1856, 3 köt.); 
Die Verletzungen des Auges (Wien 1875); Die 
Kurzsichtigkeit, Entstehung u. Ursachen (Wien 
1878), Klinische Darstellung der Binde-, Horn und 
Liderhaut, dann der Iris und des Ciliarkörpers 
(Wien 1881); Operationslehre (Graefe-Aremisch. 
Handbuch d. gesam. Augenheilkunde, (Bánd III. 2. 
Teil, Leipzig 1879.) A bécsi egyetem árkád-udva
rában 1896 júl. 9-én ünnepélyesen leleplezték 
szobrát, hol utóda Puchs professzor tartott emlék
beszédet. Magyar nyelven Schulek Vilmos profesz-
szor írt róla az Orvosi Hetilap-ban (1889). 

Arltunga, aranytermő mező Dél-Ausztráliában, 
Alice Springs mellett. 

Arra, Bengáliában a hath hosszúságmérték má
sik neve = 45-7 cm. 

A n n a (lat.), fegyverek, in armis: felfegyver
kezve. Armamenta eszközök, műszerek, fegyver
zet, hajókon a fölszerelés; az alattság, vitorlák, 
vitorlarudak stb.; innen: armamentarium, fegy
vertár, hadi szertár, műszertár. Armarius, fegy
vergyártó, könyvfelügyelő; az egyházi könyvek 
öre és előénekes a kolostorban. Armarium, fegy
vertár, szekrény. Armatúra, minden, ami a fel
fegyverzéshez és felszereléshez tartozik; gyakran 
általában a fegyverzet. 

Armada, spanyol elnevezése a hajóhadnak (1. e.). 
Világtörténelmi jelentőséget nyert e fogalom ak
kor, midőn II. Fülöp spanyol király 1588. büszke 
«A. invencible»-t (győzhetetlen) hajóhadát ki
küldte, hogy a pármai herceg által Németalföldön 
gyűjtött 20—30,000 főnyi spanyol sereg átkelését 
Angliába lehetővé tegye ós Angliát legyőzze. 

Miután az expedíció kiszemelt fővezére, Santa 
Cruz márki tengernagy elhalt, II. Fülöp Medina 
Sidonia herceget nevezte ki utódjául, bárha sem 
tengerész, de még kipróbált katona sem volt. Spa
nyolországból, Portugáliából és a gyarmatokból 
minden nélkülözhető hadihajó és szállítóhajó össze
vonatott ; így került össze a 128 vitorlásból álló 
óriási hajóhad. A Howard lord fővezérlete alá he
lyezett angol hajóhad 182 vitorlásból állott, de 
köztük csak 34 tulajdonképeni hadihajó, a többi 
fölfegyverzett kereskedelmi hajó és parti járómű 
volt. Az angolok ezenfelül ügyes tengernagyokkal 
(pl. Drake), merész és tapasztalt kapitányokkal, 
viharedzett legénységgel, jobb ágyúkkal, több lő
szerrel birtak és hajóik igen mozgékonyak vol
tak, míg a spanyolok az ágyútűz jelentőségét még 
nem ismerték fel és csak a csáklyázásra (1. o.) 
fektettek súlyt; a spanyol hajószemélyzet 2/s része 
szárazföldi katonákból állott. 

Az A. vállalatának már kezdete szerencsétlen 
volt; már fölszerelése közben, 1587 áprilisban, 
Drake ang. tengernagy Cadiz ellen merész roha
mot intézett, több mint 100 hajót pusztítván el. 
Coruna-ba, a kiinduló kikötőbe vitorlázván, sok 
hajót a vihar tett hasznavehetetlenné. A király 
parancsára azonban tovább haladván, az A. július 
19. Angliát megpillantotta, de elmulasztotta az I 

akkor éppen Plymouthban időző angol flottát kö
rülzárolni vagy meglepni. Július 27. az A. Calais 
előtt horgonyt vetett, az őket követő s már teljes 
számban egyesült angolok szintén, még pedig lő
távolságon kívül. A 28-ról 29-ikére levő éjjelen 
az angolok 8 gyujtóhajót (1. o.) eresztettek el a 
spanyol A. felé, melyek közvetlen kárt ugyan 
keveset, de oly zűrzavart okoztak, hogy sok spa
nyol hajó horgonyát eleresztvén, a tengeri áram
lattal a part felé úszott. Sidonia kényszerült 29. 
reggel az A. maradékával vitorlát bontani és 
Graveline magasságában a csatát elfogadni; ez 
volt az egyetlen rendezett csata a hadjárat fo
lyamán, melyben a spanyolok nagy veszteségeket 
szenvedtek. Ezután már csak menekülésre gon
dolhattak, de a visszatérés alkalmával is még sok 
kár érte őket. A vállalatban összesen 63 hajót és 
20,000 embert vesztettek. — Spanyolország ha
talma meg volt törve, Erzsébet királyné pedig a 
nevezetes esemény megörökítésére érmet vere
tett ily felirattal: «Afflawt Deus et dissipati 
suni» (Szélvészt küldött az Isten és a hajók szét-
szórattek). 

Az Északi-tenger népeinek felülkerekedése a 
Földközi-tengeriek felett az A. vereségével kez
dődik, miért is ez az esemény világtörténelmi 
fordulatot jelent. 

Ármádia, nálunk népiesen a hadsereget hívják 
így; az armada (1. o.) szó változata. 

A r m a d i l l o , Dasypus L. (állat), spanyol neve 
A., a brazíliai indiánusok tatunak nevezik, a fog
híjasok (Edentata) rendjében az újvilági foghíjasok 
(Xenarthra) alrendjébe tartozó emlős állatnem. 
Háta páncéllal fedett, melyet közepe táján mozgat
ható övekbe rendezett, egyebütt mozgathatatlan 
csonttáblácskák alkotnak; ugyanilyen táblácskák 
páncélozzák gyakran homlokát és farkát is; 
metsző és szemfogai hiányoznak, fajok szerint 
változó számú zápfogai kicsinyek, hengeresek; 
rövid lábának ujjai, különösen a mellső lábakon, 
erős karmokkal fegyverzettek. Fajai kizárólag 
Dél-Amerikában és Mexikóban élnek; nappal 
magukvájta földalatti üregekben tartózkodnak, 
éjjel járnak táplálék után, mely hangyákból, ter
meszekből, férgekből, állattetemekből, gyümölcs
ből áll; ízletes húsukat nagyra becsülik. Legna
gyobb faja az óriás tatu (Priodontos giganteus 
Geoff.), mely Szurinamban és Braziliában él s 
1 m.-nél is hosszabbra megnő, súlya 45 kg.-ot is 
elér. A jelenkori Armadillonak kihalt rokona a 
délamerikai harmadkorbeli úgynevezett pampas-
agyagban és Brazília csontbarlangjaiban talál
ható Glyptodon claviceps Ow. 2 m.-nyi hosszasá
got ért el. 

Armagh (ejtsd: armá), 1. grófság Írországnak 
Ulster tartományában Louth, Monaghon, Tyrone, 
Antrim és Down között. Területe 1329 km2, doou 
125,238 lak. — 2. A., SLZ ugyanily nevű grófság fő
városa, a Callan folyó jobbpartján, kat. érsek 
székhelye, (1901) 7588 lak. 1675-ből való székes
egyházzal. Valamikor nagy jelentőségű város volt 
(az V.—IX. sz.-ig kolostoriskola), jelentőségét még 
ma sem vesztette el teljesen. Van virágzó vászon
ipara, katolikus szemináriuma (Patrick iskolája), 
nagy könyvtára, csillagvizsgálója. A. az ír kat.-ok 
főhelye. Szt. Patrick alapította. 
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Armagnac (ejtsd: armanyak, ager aremonicus), 
régente Gascognehoz tartozó vidék D.-i Francia
országban, melynek legnagyobb része most Gers 
dópartementba esik. Mint régi grófság felső és alsó 
A.-ra oszlott. Urai az A. grófok a X.-töl a XV. sz. 
végéig. A grófl család egyik leghíresebb tagja 
VII. Bernát volt, kit a párisi nép 1418. agyon
vert. Pia, IV. János, vezére volt a százéves angol 
háborúban rablóhírre szert tevő A.-s (1. o.) csapa
toknak. Károly gróffal 1497. az A. grófi család 
mindkét ága kihalt. Birtokai előbb a navarrai 
Bourbonokra, IV. Henrik alatt 1589. a francia 
koronára szálltak. 1645. XIV. Lajos Loth. Hen
riknek, Harconrt Henrik grófnak adományozta az 
A.-i grófi cimet, amelyet utódai 1789-ig viseltek. 

Irodmom. Valiét de Viriville cikke : Armagnac (a Nouv. 
Biogr. Générale 3. kötetéten, a 254—2591.); Mandrot, Louis XI. 
Jean V. d'Armagnac et le drame de Lectonre (Revue Histo-
rique 38., 43. és 44. köt.); Tissier J., Jean V. comte d'Armagnac. 
888) ; Samarán, La Maison d'A., Paris 1907. 

Armagnac v. Eau d'A. (franc, ejtsd : ó dar-
manyak), a cognachoz hasonló, de ennél olcsóbb és 
silányabb minőségű szeszes ital, amelyet a Gers, 
a Lot-et-Garonne és a Landes départementok 
boraiból párolás útján készítenek. 52—ö6% al
koholt tartalmaz, a legjobb minőségűt Bas-A., a 
középfinomat Ténaréze-A.. a legsilányabbat pedig 
Haut-A. néven ismerik a francia kereskede
lemben. 

Arii iagnacs (ejtsd .• armanyak ném. csúfnéven: 
Arme Gecken, a. m. szegény legények), az Arma
gnac gróf által 1410. a burgundi herceg ellen to
borzott féktelen zsoldosok. Jó szolgálatokat tettek 
ugyan az angolok ellen, de a védtelen francia népen 
is borzasztó módon kegyetlenkedtek, amiért az écor-
c/wurs a. m. embernyúzó nevet kapták. Midőn III. 
Frigyes császár Svájc leigázását tűzte ki célul, VII. 
Károly francia királytól is kért segédhadakat, ki 
örömest 40 ezernél is többet küldött neki e kalan
dorokból a dauphin vezetése alatt. A svájciakkal 
Basel közelében, ütköztek öszsze 1444 aug. 16. Az 
1600 svájci közül csak 16 ember menekült meg, 
de viszont az armagnakok hatezer embert vesztet
tek. A dauphin a csata után visszavonult Elzászba 
s az ensisheimi békében örök barátságot fogadott 
a hős svájciaknak (1444 okt. 28.). Elzász- és Lotha-
ringiában azonban továbbra is folyt a rablás és 
pusztítás, az ú. n. armagnak-háború. Utoljára a 
kirabolt pórok a kézre került armagnakokat agyon 
ütötték. Rövid idő alatt Franciaországban is letűnt 
az A. neve. 

Irodalom. Barthold, Der Arme Geckenkrieg 1444 u. 1445 
(Raumer Historisches Taschenbnch 1842. évfolyamában); Wtíl-
cker, Urkunden u. Schreiben, betreffend den Zng der A., 
Frankfnrt 1873; Witte, Diearmen Gecken nnd i l r Einfall ins 
Elsass 1439 Strassb. 1883; Tuetey, Les écorchenrs sous Char
les VII., Montbéliard 1874; Witte, Die A. im Elsass, Strass-
burg 1889. 

Armálista, olyan nemesember, aki csak elmert 
(arma = címer) és nemesi levelet, vagyis ármálist 
(litterae armales = címeres nemesítő levél) kapott, 
de királyi adománylevelet és jószágot nem. Ellen
téte jószágos nemes. A címerleveles nemesség 
Franciaországban keletkezett, a nemesítés azon 
módja következtében, amely szerint a nemesi jel
vényeknek és különösen a nemzeti címernek feje
delmi kiváltsággal való adományozása is nemessé 
tett. Nálunk még Werbőczy korában a címer 
puszta adományozásának nincs az a hatása. (Hár

maskönyv I. r. 6. c.) Előfordult ugyan, hogy ne
mesítés alkalmával címert is adományoznak, de 
a nemességgel nem jár szükségképen. A címer 
nem is abszolút bizonyítéka a nemességnek, mert 
polgár, sőt közrendű ember is nyerhet és nyert is 
címert a királytól. Csak a XVI. sz. után fejlődik 
ki a puszta címerrel /való nemesítés és így az ú, 
n. A. nemesség. Az Á.-k nem teljes jogú nemesek, 
bizonyos korlátozásoknak vannak alávetve. Az Á., 
ha polgári vagy paraszti birtoka van, egyedül 
csak személyére nézve nemes. A nemesi fölkelés
ben részt vesz, de birtoka után az azon nyugvó 
nem nemesi terheket viseli. 

Ármányon (ejtsd :armanszon), franciaországi folyó 
a Seine vízterületen, Cóte dl'Or départementban, 
405 m. magasságban ered, általában ÉNy.-i irány
ban halad s 200 km.-nyi út után La Roche mel
lett a Yonneba szakad. Csatorna által (Canal de 
Bourgogne) egybeköti a Seinet a Rhóne-nal. Leg
nagyobb mellékvize a Brenne. 

Armand, német regényíró, 1. Strubberg. 
Armandi, Pietro d'Amiano, olasz tábornok és III. 

Napóleon császár nevelője. Szül. Faenzában 1778.^ 
megh. 1855 aug. 2. Osztrák zászló alatt részt
vett az 1809-iki hadjáratban, 1813. a franciák ellen 
harcolt, 1831. növendékeivel, St. Leu gróf (volt 
hollandi király) fiaival: Napóleon Lajos és Napó
leon Károly Lajos (utóbb III. Napóleon) hercegek
kel részt vett a romagnai felkelésben és tábor
nokká lett. Befejezetlen maradt munkája: De la 
conduite politique et administrative adoptée par 
les Romains á l'égard de leurs possessions d'Afri-
que. 1848. A. visszatért Olaszországba és Velencé
ben hadügyminiszterré és a tüzérség felügyelőjévé 
lett. Velence eleste után Franciaországba mene
kült, hol III. Napóleon St.-Cloudban könyvtár
nokká nevezte ki. 

Armansperg, Joseph Ludurig, gróf, bajor ál
lamférfi, szül. 1787 febr. 28., megh. 1853 ápr. 3. 
1826-ban elvállalta a külügyi s utóbb a belügyi és 
pénzügyi tárcát. Takarékossága miatt a «Spar-
tnamisbergn gúnynévvel illették, szabadelvüsége 
miatt pedig állásától felmentették (1831). 1832-ben 
a londoni konferencia határozata szerint a görög 
kormányzóság élére állott. I. Ottó király, midőn 
nagykorúvá lett, 1835. kancellárrá nevezte ki. 
1837 febr. 14. lemondott és visszatért hazájába. 

Armant (Erment), község Eszna egyiptomi tar
tomány (mudirie) Szalmieh kerületében, a Nilus 
balpartján, gőzhajóállomás, vasútállomás, a khe-
dive cukorgyárával, 6886 lak. A. a régi Bermon-
this; nevezetes régi temploma teljesen elpusztult. 
A rómaiak idejében tartományi székhely volt. 

Ármány. A nyelvújítás koránál aligha régibb az 
A. szó, mely a XVIII. században még általán 
cegonosz, elvetemült, istentelen* jelentésű ármá
nyos szóból gyökelvonás útján keletkezett s az 
utóbbinak «ravaszul gonoszat forraló, alattomosan 
fondorkodó» mellékértelme után induló következ
tetés útján a «Kabale» és «Intrigue» jelentését 
nyerte. Ennél fogva és alaki hasonlóságánál fogva 
igen alkalmasnak látszhatott a nemzetünk őskorá
ról századunk első felében uralkodó nézetek vilá
gánál arra, hogy az ó-perzsa Áhriman (helyeseb
ben : Anro-matnyus) szóval egynek vétessék. Elő 
volt készítve ez egybevetés talaja már azon ró-
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gebbi kísérletek által, melyeket Otrokocsi Fóris 
Ferenc óta a nemzeti régiségekkel foglalkozó tudó
saink tettek volt az ármányos szó magyarázatara, 
de egyengetve volt ez etimológia útja azon elmé
letben is, melynek Cornides adott nálunk határo
zottabb fogalmazást, midőn Commentatio de Reli-
gione veterum Hungarorum c, 1785. Göttingenben 
tartott előadásában (megjelent Bngel Keresztély 
kiadásában 1791. Bécs) az ó-perzsa mazdeizmussal 
rokonnak bizonyítgatja a magyarok ős vallását. 
Cornides elmélete révén mind szélesebb körben is
mertté s a nemzeti őskor dicsőségét éneklő hazafias 
eposzok (Aranyosrákosi Székely Sándor: A széke
lyek Erdélyben, 1823: Czuczor elb. költeményei, 
de különösen Vörösmarty Mihály Zalán futása, 
1825) útján népszerűvé is vált: a Székely Sándor 
alkotta Hadúr-nak (1. o.) Vörösmarty ép emiitett 
eposzában fellépő ellenlábasa Ármány mintegy ön
ként illeszkedett be az akkori időkben dívó ma
gyar ősrégiségtani általános felfogás keretébe. Pe
dig egyiküknek sincs egyfelől semmi köze a zend 
mazdeizmus dualisztikus vallásrendszeréhez, más
felől eleink ősvallási képzeteihez. Ezekkel csak 
annyiban érintkezik e két ellentétes erkölcsi elvet 
képviselő istenség egymással való szembe állí
tása, amennyiben ily ellenlábas és egymással 
örök harcban álló jó és gonosz felsőbb lények a 
legtöbb népnek kezdetleges vallási felfogásában 
is fellelhetők. L. még üselszövény és Magyar 
mitológia. 

i r m a r i o l n u i , a római egyházban az oltár
szekrény, melyben az áldoztató kehely (ciborium) 
és a szentségtartó (monstrantia) őriztetik. 

A r u i a r i i i m (lat.), 1. Almárium, ós Arma. 
A r m a r i u s (lat.), 1. Arma. 
Armasa, város Iszmid (ettől 26 km.-nyire) 

török kisázsiai kerületben, 1600 gregoriánus ör
mény lak. Közelében Szűz Máriának 1611. ala
pított örmény kolostorával, papnevelővel; az előb
bit évenként mintegy hétezer zarándok keresi 
tol. 

Armatolok. B névvel illették a bizantinusok és 
törökök a benszülött zsoldos csapatokat, melyek a 
Balkán-félsziget vitéz hegyi törzseiből alakultak. 
Midőn a törökök 1430 óta a Balkán-félsziget nyu
gati országainak meghódításához fogtak, az A.-at 
zsoldjukba fogadták, hogy általuk a macedóniai és 
tesszáliai vad hegyi törzseket leigázhassák. Ez idő 
óta tehát az A. török zsoldot húzó, bár keresz
tény segédhadakat alkottak. A XVI. ós XVII. 
sz.-ban a szultánok a janicsárok túlhatalma elle
nében az A.-ra támaszkodtak. De e barátságos vi
szonynak a XVIII. sz. folyamában vége szakadt. 
Az A. kapitányai gyakran átszegődtek a klefták-
hoz vagyis a politikai színezetű rablók és hajdúk
hoz, az 1684-iki velencei török háborúban pedig a 
velencésekhez és ezóta a porta nem bízott többé 
hűségükben és az albánokban keresett velük 
szemben támaszt. 1820—22. Alijaninai pasa zsold
iában a szultán ellen harcoltak. 1821 óta pedig 
A. képezték a felkelő görög had zömét és számos 
szabadsághős az ő soraikból került ki. 

Armatúra (techn.) vagy szerelvény alatt értjük 
a gépek és készülékek, továbbá folyadékok, gázok 
és gőzök vezetékének kisebb, rendszerint műszer 
temészetű felszereléseit. Pl. a gőzkazánoknál, a 

manométer, vízmutató üveg, próbaesap stb., víz
vezetéknél a különféle csapok és szelepek. A.-nak 
nevezik a dinamógépek dobját is. — Katonai je
lentését 1. Fegyverzet. 

Arrnée (fr.), 1. Hadsereg. 
Arinee S t e e p l e C h a s e , a bécsi derbymee-

ting egyik legnépszerűbb versenye, amelynek ma
gyar neve: hadseregi akadályverseny. Rendesen 
a derby-vasárnap előtti csütörtökön futják. Távol
sága 4000 m., díja 4000 K és a király tiszteletdíja. 
Katonatisztek lovai vehetnek részt benne és ka
tonatisztek is szállnak nyeregbe. 

Arménia, 1. Örményország. 
Arméniai kő (ásv.), 1. Lazicrkö. 
Ármentesítés, a lakott ós művelhető területek

nek az árvíz (1. o.) kiöntése ellen való védelme. Ezt 
a célt 5 módon érhetjük el: 1. a vízfolyással párvo
nalas töltésekkel; 2. a mederszelvény és az esés 
megnövelésével; 3. az ártér föliszapolásával; 4. 
árapasztó csatornával; 5. a víz tarozásával. Meg 
kell jegyeznünk, hogy nincsen olyan általános 
mód, mely az Á.-t teljes biztossággal megoldaná: 
minden szabályozó mű csak bizonyos árvlzmagas-
sággal, bizonyos árvízi tömeggel számol s ha a 
körülmények kedvezőtlenebbek lesznek, mint a 
minőkre számítottunk, akkor az árvíz mégis csak 
kiont. Hogy a fölsorolt 5 mód közül esetről esetre 
melyik a legajánlatosabb, azt a körülmények dön
tik el. 

1. A védőtöltések rendszere az A. leggyakoribb 
módja s abban áll, hogy a folyó mentén a parttól 
bizonyos távolságra töltéseket emelünk, melyek 
nem engedik az árvíz szétterülését. Az árvizi 
medernek ez az összeszoritása a vlzszin fölemel
kedésével jár a töltések között s ezért a töltések 
méreteinek megállapításakor ezt a körülményt 
számításba kell venni. A védőtöltések rendszeré
nek két alakja ismeretes: a teljes ós a részleges 
Á. Az előbbi a töltések koronáját a számított leg
magasabb árvíz fölé emeli, hogy a folyó ki ne 
önthessen. Az utóbbi mód csak a nyári árvizek 
ellen nyújt biztosítékot és a tavaszi árvizeket, me
lyek a nyáriaknál rendszerint magasabbak, szét
terülni engedi. Teljes Á.-kor a töltések magassága 
a legnagyobb árvíz szine fölé emelkedik 1—1"5 m.-
rel s e magasság adja a töltés egyik biztosságát. A 
töltés koronájának szélessége az árvíz tartóssága 
és a térszín fölötti magassága szerint változik 1 
és 6 ni. között; a töltés lejtői kisebb magasság 
esetén 1: l-hez hajlottak, nagyobb és hosszantartó 
árvizek esetén 1:2, 1:3, sőt 1: 6 hajlásúak. Ha a 
töltés magas, akkor a vízzel ellentett oldalon a 
töltést padkával szélesítik; néha két padkát is 
készítnek. Hazánkban a legnagyobb töltések ke
resztmetszete 118 m2, az olasz Pó menti töltéseké 
115 m2, a francia Loire menti töltéseké 105 m2, a 
hollandiai töltésekó86m2, az Egyesült-Államok töl
tései 155 m2. A töltések anyaga föld. Építésük 
alkalmával a térszín felső, gyökeres, gyepes ré
szét eltávolítják s a földet rétegesen hordják föl; 
a rétegeket ledöngölik vagy kordéval lejáratják. 
A töltés anyaga legkedvezőbb akkor, ha 2 ré6z 
agyagot és 1 rész homokot tartalmaz; a tiszta 
homok átbocsátja a vizet, a tiszta agyag pedig 
nem tömődik kellően. A töltések lejtőit fűmaggal 
vetik be, Amerikában Bermuda-gyep ültetésével 
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védik; a vízfelőli lejtőt gyakran téglával v. kővel 
burkolják. Néha a töltéseket az átszivárgás ellen 
úgy biztosítják, hogy a belsejébe vékony beton
falat építenek. A hosszanti töltéseken kívül még 
helyenkint kereszttöltéseket is létesítenek, melyek 
az árterületet öblözetekre osztják. B kereszttölté
sek arra valók, hogy a folyómenti töltések átsza
kadása esetén az árvíz ne az egész árterületet, 
hanem csak kereszttöltéstől kereszttöltésig ter
jedő részét öntse el. Az egyes fontosabb községe
ket, melyek a mentesített ártérbe esnek, még 
ezenkívül körtöltéssel veszik körül, hogy a folyó
menti töltés szakadása esetén a belsőségek védve 
legyenek. A legnagyobb és legrendszeresebb ár
mentesítés hazánkban van: itt az árvíztől védett 
terület 3.700,000 ha., melyből 1.121,000 ha. a 
Duna, 2,600,000 ha. a Tisza völgyére esik; töl
téseink hossza 5784 km., melyből 2484 km. a 
Duna, 3299 km. a Tisza mentére és mellékére 
esik. Az Á.-be befektetett költség 600 millió K.-ra 
rúg, melyből 350 milliót az ármentesítő társu
latok, 250 milliót az állam adott. A Pó mentén 
Olaszországban az ármentesitett terület 700,000 
ha, a töltések 525 km. hosszúak. A Loire mentén 
Franciaországban 95,000 ha. az ármentesitett te
rület, a töltések hossza 483 km. Hollandiában az 
ármentesitett terület 1.300,000 ha. Oroszország
ban és az Egyesült-Államokban még nagyobb az 
árvízjárta terület, mint hazánkban, de az Á. nincs 
rendszeresen keresztül vive. Az Egyesült-Álla
mokban a Misszisszippi medencéjében az ártér 8 
millió ha., de még egy harmada is alig van védve; 
a védőtöltések hossza 2400 km. 

2. A mederszelvény és esés megnövelése. Ha az 
anyamedret (1. o.) annyira kibővítjük s esését any-
nyira megnöveljük, hogy az árvizeket is befogad
hatja, akkor szintén elérjük, hogy a környező 
területet a víz el ne öntse. Az Á. eme módjára 
fényes példa a Tiberis szabályozása Rómánál, hol 
a medret annyira kibővítették, hogy az árvizek 
már a városban nem öntenek ki. A Tisza A.-e 
alkalmával az esés megnövelésével is igyekeztek 
az árvizek magasságát csökkenteni s főleg tarta
mukat megrövidíteni. Ebből a célból 112 átvágást 
létesítettek, de e munkálattal csakis a felső, Tokaj 
fölötti szakaszon tudták az árvíz magasságát né
mileg csökkenteni. L. Tiszaszabályozás. 

3. Az ártér föliszapolása abban áll, hogy az 
árteret mesterségesen fölmagasítjuk, hogy az ár
víz el ne önthesse. Rendesen hosszadalmas mű
velet és csak részleges Á.-t ad. Ebből a célból a 
folyó zavaros vizét a medret környező, mélyen 
fekvő területre vezetik, hol iszapját lerakja. Ily 
módon lassankit elérik, hogy a kisebb árvizek 
már nem öntik el az árterületet, mely mívelhe-
tővé válik; azonban a nagyobb árvizek ellen ez 
a mód nem ad védelmet. L. még Sankolás. 

4. Az árapasztó csatorna a folyók árvizének 
csökkentésére oly módon szolgál, hogy a folyó 
vízhozományának egy részét elvezeti; a két me
derben megoszlott víz tehát nem emelkedik olyan 
magasra, mintha egyetlen mederben folynék. Be
látható, hogy nagy folyók árvizének ily módon 
való csökkentése kivihetetlen. Pl. a Tisza középső 
és alsó szakaszán árvízkor mintegy 3500—4000 
m3 vizet visz másodpercenkint; e vízmennyiség 

fele a mederben, fele a meder fölött és a hullám
téren folyik. Már most, hogy a folyó ki ne önt-
hessen, a fölös vizek levezetésére még egy Tisza
medret kellene mesterségesen készíteni, mi a 
költségek miatt kivihetetlen. Éppen ezért Lamm 
Jakabnak és Hóbohm-nak a terve, kik ily ár
apasztó csatornával akarták a Tiszát szabályozni, 
kuriózum számba megy. Azonban kisebb vízfo
lyásokon sikerrel alkalmazzák az árapasztó csa
tornát. Pl. a Béga árvizét Iktár és Nagytopolo-
vecz között árapasztó csatornán kiveszik és Hity-
tyás alatt a Temesbe vezetik úgy, hogy a Béga 
medrében legfölebb 100 m3 marad. Ennek az 
árapasztónak a hossza 7 km. s vízvezető képes
sége 307 ms másodpercenkint. 

5. A víz tarozása a hegyek közt több módon 
történhetik. Kétségtelen, hogy a beerdősítés, be-
gyepesítés, apró fonások és bukógátak létesítése 
a hegyek közt meglassítja az árvizek lefolyását 
és megcsökkenti az alvidéken a magasságát. 
Azonban ily módon a teljes Á.-t el nem érhetjük. 
Sokkal sikeresebb módja az árvizek tarozásának, 
ha alkalmas helyeken a völgyekben zárógátakkal 
(1. Völgyzárógát) mesterséges tavakat létesítünk, 
melyek az árvizeket visszatartják; e tavakból 
aztán lassan, kiöntés nélkül engedhetjük le a tá
rozóit vizet. A völgyzárógáttal való teljes Á. 
azonban csak kis folyókon hajtható sikerrel végbe, 
mert ha nagyobb folyónak, pl. a Tiszának az ár
vizét Szegeden 1 m.-rel akarnók csökkenteni, már 
1 milliárd m3 vizet kellene tároznunk a hegyek 
közt. Erre pedig nincsen alkalmas helyünk, hogy 
olcsón /végrehajthatnék. 

Az Á. története a régi korba nyúlik vissza. Mi
helyt az emberek az árvíz kiöntésének kárát lát
ták, igyekeztek védekezni ellene s már az ó-korból 
vannak adataink, hogy töltések építésével véde
keztek az árvíz ellen. Azonban a rendszeres Á. 
Itália földjén kezdődött meg a Pó menten és Hol
landiában a tenger kiöntései ellen. Mindkét or
szágban a középkorban megkezdték már az Á.-t, 
de csak az újkorban hajtották végre a nagyobb 
munkálatokat. Nálunk a XIX. sz. első felében 
kezdték meg a rendszeres Á.-t; addig csak itt-ott 
emeltek védőmüveket a kiöntések ellen. Nálunk 
rendszeres Á. a Tisza szabályozásával (1. o.) kez
dődik s ma már a Kis- ós Nagy-Alföldön jófor
mán minden árvízjárta területet elgátoltak. A 
még megmaradt s begátolandó nyilt ártér mint
egy 320,000 kat. holdat tesz ki, még pedig a 
Duna völgyében a Temes beömlése fölött 60,000 
kat. hold (az Á. itt már kivitel alatt van); a Duna-
Dráva szögében mintegy 50,000 kat. hold; a Tisza 
völgyében Szolnoktól kezdve a torkolatig 16— 
20,000 kat. hold, Tiszafüred körül ós fölötte 
50—60,000 kat. hold, A Tisza és Bodrog torko
latánál 10,000 kat. hold, a Latorcza, Ung és La-
borcz mentén 40—50,000 kat. hold és végül a 
Szamos jobb- és a Tisza balpartja között 20— 
30,000 kat. hold. Oroszországban és az Egyesült-
Államokban az Á. újabb keletű s a munkálatok 
folyamatban vannak. L. még Ártér, Ármentesítő 
társulat, Tiszaszabályozás. 

Ármentesítő társulat, az érdekelt birtokosok
ból az ármentesítés (1. o.) végrehajtására alakult 
társulat. A megalakulás az 1885. évi XXIII. t.-c. 
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70—128. §-ai alapján, történik, melyek egyszer
smind megszabják az A.-ok célját, jogait és köte
lességeit. A megalakulás az érdekeltek közakara
tával, v. ha a nyilt ártéren levő birtokok több mint 
felének birtokosai akarják, területi többség sze
rint történik. Az Á. v. csak az ármentesitésre, v. 
egyszersmint a belvízrendezésre (1. o.) is alakul. 
Rendszerint mindkét célt összekötik. Az árvédelmi 
ós belylz-rendezö munkálatok végrehajtása rende
sen törlesztéses kölcsön útján történik, melynek ka
matait az egyenes adók módjára hajtják be. Tar
tozik ezenkívül az A. árvédelmi tartalék-alapot 
létesíteni, melynek pénzei a társulat egyéb pén
zeitől elkülönítve kezelendők s kizárólag az ár-
védelem (1. o.) céljaira szolgálnak. Az Á. bevéte
léhez tartozik a társulati adóvisszatérítés is, mely 
azon a tényen alapszik, hogy az ármentesített te
rület adóját az után a jövedelem után vetik ki, 
mely a beruházások és a munkálatok fenntartásá
ból eredő folytonos befektetés mellett mutatkozik : 
így tehát e jövedelemből le kellene vonni a bir
tokosokat terhelő évi árvédelmi kiadásokat s az 
adót e megcsökkent jövedelem után kellene ki
róni. Azonban a kirovás a nyers jövedelem után 
történik s az állam aztán adóvisszatérítés címén 
megfizeti az Á.-nak azt a több adót, melyet tu
lajdonképen a beruházások és fenntartás után fize
tett, így az adóvisszatérltés egyik biztos bevételi 
forrása az Á.-nak. A társulat bevételei közzé tar
tozik még a vasutak s más nem földmívelő terü
letek hozzájárulása az ármentesítés költségeihez. 
Végül, ha az ármentesítósbe fektetett összegek 
meghaladják az ármentesített terület kataszteri 
jövedelmének 12-szeresét, akkor az Á. maximális 
megterhelésbe jut s a,további költségeket az állam 
fedezi. így tehát az Á. az államtól hathatós segít
séget kap, nem tekintve, hogy esetről esetre a 
szükséghez mért segélyt is adhat neki. Az Á.-ok 
megalakulása hazánkban szoros összefüggésben 
van a Tiszaszabályozás történetével (1. o.). Az 
első társulatok 1846. alakultak meg a Tisza men
tén s ugyanakkor e társulatok fölött egy közép
ponti szervezetet is alkottak Tiszavölgyi társulat 
címmel. Ma már ez a középponti hatóság szűk 
körre terjedő működést fejt ki s inkább csak a 
pénzügyek intézésével foglalkozik, mert minden 
egyes társulat teljes önkormányzattal vezeti 
ügyeit. Időközben nemcsak a Tisza, hanem a 
Duna völgyében is megalakultak az Á.-ok s újab
ban szó van róla, hogy külön Dunavölgyi társu
latot is alkossanak a maguk főhatóságául. Az 
Á.-ra vonatkozó összefoglaló adatok a követke
zők : Összes számuk 76; közülök 31 a Duna, 45 
a Tisza völgyében van. B társulatok a követke
zők: A) Dunavölgyi társulatok: 1. Felső-csalló
közi, 2. Szigetközi, 3. Rábaszabályozó, 4. Alsó
csallóközi, 5. Vágjobbparti, 6. Vágbalparti, 7. 
Ebedfoki, 8. Ercsi-ivánesai, 9. Nádorcsatornai, 10. 
Szent-Endre-szigeti, 11. Csepelszigeti, 12. Döm-
södpataji, 13. Dab-tassi nyári védgáti, 14. Pest
megyei sárközi, 15. Paks-fadd-bogyiszlói, 16. 
Szekszárd-bátai, 17. Margittaszigeti, 18. Bezdán-
szigeti, 19. Monostorszeg-apatini, 20. Apatin-
szontai, 21. Gombos-vajszkai, 22. Plávna-bukini 
érdekeltségi, 23. Mohács-kölkedi, 24. Kölked-da-
rázsi és vörösmart-kopácsi öblözetek, 25. Baranya-

vmegyei drávamenti, 26. Somogy vmegyei dráva
menti, 27. Pancsova-kubini, 28. Rudolfsgnádi, 29. 
Temes-begavölgyi, 30. Tamisáczszabályozó, 31. 
Temeskubin-dubováczi; B) Tiszavölgyi társula
tok : 1. Szatmárvmegyei tiszabalparti érdekelt
ségi, 2. Szatmárvmegyei szamosjobbparti érde
keltségi, 3. Bcsedi láplecsapoló és szamosbal-
parti, 4. Szernyei, 5. Bereg-vmegyei, 6. Szatmár-
Németi szab. kir. városi, 7. Bodrogközi, 8. Felső
bodrogi, 9. Felsőszabolcsi, 10. Nyirvlzszabályozó, 
11. Alsószabolcsi, 12. Heves-szolnok-jászvidéki, 
13. Középtiszai, 14. Tisza-köröszúgi, 15. Horto-
bágy-berettyóvidéki, 16. Gerje-Perje, 17. Szolnok
csongrád-tiszabalparti, 18. Kecske-kecskeméti, 19. 
Alcsi-tenyő-kengyeli, 20. Csongrád-sövényházi, 
21. Hármasalgyöi, 22. Sövényháza-szegedi, 23. 
Felső-torontáli, 24. Törökbecsei, 25. Óbecse-
aracs-péterrévi, 26. Bács-torontáli, 27. Nagybets-
kereki tiszai, 28. Horgos-martonosi, 29. Szeged-
martonosi, 30. Ada községi öblözeti, 31. Bács-
tiszai, 32. Fekete-körösi, 33. Körös-tisza-marosi, 
34. Hosszúfoki, 35. Sebeskörösi, 36. Berettyói, 
37. Ivánfenéki, 38. Mezőtur-mesterszállási, 39. 
Tóköze-istvánházi, 40. Alsófehórkörösi, 41. Arad-
vmegyei, 42. Felsőfehórkörösi, 43. Titeli töltés-
fentartó, 44. Szárazéri, 45. Arankavidéki. Meg
jegyezzük, hogy mind a Duna, mind a Tisza völ
gyében az Á.-ok folyás szerint lehetőleg felülről 
lefelé való sorrendben sorolvák föl. Az egyes 
Á.-ok teljes címe, valamint a rájuk vonatkozó 
adatok külön címszók alatt találhatók meg. A du
nai Á.-ok kiterjedése összesen 1.948,502 kat. hold, 
a töltések hossza 2.485,890 ni., belőle téglával 
burkolt 16,118 m., az 1905. óv végéig történt be
ruházások összege 113.103,043 K, a társulati köl
csönök összege 93.767,808 K. A tiszai Á.-ok ki
terjedése 4.443,736 kat. hold, a töltések hossza 
3.301,419 ni., belőle téglával burkolt 90,169 ni., 
az 1905. óv végóig történt beruházások összege 
231.791,219 K., a társulati kölcsönök összege 
185.025,419 K. (L. még Ármentesítés, Arvédelem, 
Tiszaszabályozás.) 

Armentiéres (ejtsd: armantyier), város és vasúti 
gócpont Nord francia dópartement Lille arron-
dissementjában, a Lys jobbpartján, (1906) 28,613 
lak., élénk kereskedelemmel, pamut- és vászonszö
vőkkel, vászonfehérítőkkel, tüll-, csipkekészités-
sel (ez ipari cikkek értéke felülmúlja évenként a 
130 millió frankot), vas- és faggyúolvasztókkal, 
olajprésekkol és malomiparral. 

A r m e r i a WiUd. (uöv.), a Plumbaginaceae (Is-
tácfélók) család génusza, melynek 50 faja az É.-i 
mérsékelt övben és Dél-Amerikában van elter
jedve. Nálunk honos az A. elongata és A. alpina, 
az előbbi mint kerti virág is ismeretes. Évelő, 
töve bokros, levelei keskenyszálasak. A levéltelen 
szár végén rózsaszínű virágokból álló gömbölyű 
virágzat fejlődik. Virágszegélynek ültetik s ten
geri fűnek is hívják. 

Ármérő (mareográf, limnográf), a vízmagasság 
följegyzésére szolgáló önjelzőkószülék, melynél 
rendesen a vizén nyugvó úszó vertikális mozgá
sát toll rajzolja le egy óramű által egyenletesen 
tovavitt papirosra (1. Mérce). Az első Á.-t Pal-
mer állította fel a múlt sz. harmincas éveiben 
a londoni dockokban, ma már egy nagyobb 
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kikötőben sem hiányzik. Igen jó a Stahlberger-
féle, Fiume számára készült A.; Németországban 
Reitz készít kitűnő A.-ket, melyek egyszersmind 
a közepes vízszintet is adják és tetszés szerinti, 
vízben lévő tárgyak uszósebességét és úthosszu-
ságút is meghatározhatjuk velük. 

Armfelt, 1. Károly Gusztáv báró, svéd tábor
nok, szül. 1666., megh. 1736. 1700. hősiesen 
küzdött Finnországban XII. Károly oldalán Orosz
ország ellen. 1718. északi Norvégiába vonult, 
ahol serege a nagy hidegben éhen-szomjan el
veszett. Később Finnország katonai fökormány-
zójalett. — 2. A. Gusztáv Móricbáró, utóbb gróf, 
III. Gusztáv svéd király kegyence, szül. 1757 
ápr. 1., megh. 1814 aug. 19. Carszkoje-Szelóban. 
Az 1788—1790. háborúban Oroszország ellen ki
tüntette magát. III. Gusztáv halálos ágyán a kor
mányzóság tagjává nevezte ki IV. Gusztáv kisko
rúsága idejére. De a király testvére, Károly söder-
manlandi herceg (a későbbi XIII. Károly király) a 
gyűlölt A.-t követnek Nápolyba küldte, ahol Ka
rolina királynő kegyence lett. Távolléte alatt a 
kormányzó in contumaciam halálra Ítélte. Miután 
IV. Gusztáv (Adolf) 1799. az uralmat átvette, A. 
rangját ós vagyonát visszakapta. Előbb követté 
nevezték ki Bécsbe (1802—4), azután pedig Finn
ország főkormányzójává. 1811. Oroszországba tá
vozott, ahol I. Sándor cár grófi rangra emelte, a 
finn ügyek elnökévé s a szenátus tagjává tette. Ez 
állásában Finnország kiváltságait védte és a szol
gai állapotra vetett pórokat felszabadította. I. Sán
dor cár alatt részt vett az 1812. hadjáratban is. Ön-
éietleírása megjelent a Handlingar rörande Sve-
riges história c. műben (Stockh. 1830, ném. a 
Zeitgenossen c. folyóiratban); Ingmart, Gustaf 
Mauritz A. (Helsingf. 1900). — 3. A. Sándor gróf, 
finn politikus, az előbbinek lia, szül. 1794., megh. 
1876. Mint finn államtitkár megnyerte II. Sándor 
cárt szülőföldje javára. 

Armidale (ejtsd: armidei), város és kat. püspöki 
szókhely Uj-Dél-Wales ausztráliai államban, vasút 
mellett, (1900) 4000 lak.; antimonium- és arany
bányákkal . 

Arini ler (lat.), fegyverhordozó, csatlós. Jupi
ter sasát is így nevezték. 

A r m i l l a (lat.), karkötő, kargyűrű. 
A r m i l l a r i a Fries (növ.), az Agaricaceae esa-

| Iádba tartozó gombagénusz, melynek mintegy 
I 60 faja közül hazánkban Hazslinszky szerint 12 
| fordul elő. Nagyobb gombák, melyeknek húsos 
I kalapján a belső burok fátyolszerű maradványai s 
| tönkjén a hártyás v. pikkelyes gyűrű láthatók. 
| Spórái fehérek. 
i Armilláris szféra (lat.-gör.), gyűrűs gömb, el-
i avult csillagászati műszer, az éggömb fontosabb 
f köreit ábrázoló gyűrűkből összetett gömb, mely 
| az égi glóbusszal lényegileg azonos. (L. Asztro-
v nómiai műszerek.) 
I Ármilus. A zsidó legendában egy király, aki a 
f messiás ellen fog törni. A «zsidó antikrisztuso. 
l Arminiánusok. A szigorú kálvinizmus ellen-
I zöi, a hollandi református egyházban előbb párt, 
I majd külön felekezet. Alapítójuk Arminius Jakab 
I (1560—1609), hollandi néven Van Harmen. Mint 
f leydeni hittanár (1609) enyhíteni akarta az isteni 
t elővégzet (praedestinatio és kegyelem tanát e 

miatt összeütközésbe jött tiszttársával, Gomar Fe
renccel s a belga hitvalláshoz ragaszkodó leh 
készekkel és tanárokkal. A szélesbülő vita alatt 
halt meg (1609) Arminius. Utána tanítványa, Epis-
copius Simon (1583—1643), szintén leydeni hit
tanár állott a párt élére, hozzá csatlakozván Uy-
tenbogard, Bertius, Venator, Grevinchovius, be
nyújtották a hollandi rendekhez 1610. «Remon-
strantia» nevű hitvallásukat öt cikkben, kérvén a 
belgiumi hitvallás átnézését és nézeteiknek tűré
sét. Az «Öt Cikk» lényege, hogy az ember üdve 
nem egyedül az Isten elővégzetétől függ, — minta 
szigorú kálvinisták tanították — hanem az emberi 
akarattól is, ez levén az isteni kegyelem elfoga
dásának egyik tényezője. E kérvényről szok
ták az A.-at remonstránsoknak is nevezni. A 
Gomaristák «Contraremonstrantiá»-val válaszol
tak. A rendek helyeselték (1614) a remonstránsok 
kérelmét, s mindkét félre kötelező parancsolatot 
bocsátottak ki a barátságos vitatkozás és kölcsönös 
szeretet érdekében. E parancs ellenében Boger-
man és Sihbrant kontraremonstránsok azt bizo
nyítgatták irataikban, hogy világi hatóságnak 
semmi joga sincs vallásügyi kérdésben rendel
kezni ; ez ellen adta ki Hugó Grotius cáfolatul 
Pietas Ordinum Hollandiáé c. müvét. A fejedelem 
a Gomaristák által sürgetett nemzeti zsinatra, 
mint illetékes testületre, utalta a vitás hittani 
kérdés megoldását. 

így hivatott egybe a híres dortrechti nemzeti 
zsinat 1618 november 13-ára, s mivel arra meg
hivattak a külföldiref. egyházakis, Angol-, Skót-, 
Francia-, Németországból ós Svájcból, a zsinat 
egyetemes református jellegűvé lett, az általa al
kotott 83 kánon a református ortodoxia egyik 
hitvallásának szokott tekintetni. Ezekben a ká
nonokban a remonstránsok öt cikke elvettetett. 
A végzés előtt meghajolni nem akaró remon
stránsok, mintegy 200 lelkész, hivatalaikból le
tétettek és száműzettek. Orániai Móric halála 
után (1625) azonban utóda, Henrik, biztosítottnak 
érezvén trónját, nagyobb türelmet tanúsított, s a 
száműzöttek visszatérhettek. Visszajött Episco-
pius is Franciaországból, tanára lett az A. első 
főiskolájának Amsterdamban (1634), ő irta meg 
25 cikkben az A. hitvallását (Declaratio Sententiae 
Pastorum, 1622), és ennek védelmét (Apológia, 
1629) a kontraremonstráns Polyander, Rivetus, 
Valaeus és Thysius bírálata (Censura) ellen. Az 
arminiánizmust a kálvinizmus ellenfelei túlvit-
tók az eredeti kereten, különösen a sociániánu-
sok. Legutolsó szervezetök 1879. kelt; fő helyük 
Rotterdam, 600 egyháztaggal. Lassanként ha
nyatlik a felekezet. 

'rodalom. Kútfők: Braudt Gáspár, amsterdami remonstrán* 
lelkész, História vitae Jac. Armiuii, Leyden 1724; Uytenbogard 
János 1557—1644 hágai lelkész, a Remonstrantia fogalmazója. 
Egyháztörténet hollandul; Trigland Jakab (református) Egy
háztörténete, hollandul; Arminius müvei, Leyden 1629; Ley-
decker Menyhért, A dortrechti zsinat története, hollandul, 
Amsterdam 1705; Acta Synodi Natioualis Dordrechti, Habitae, 
1620; Limborch Fülöp, Episcopius élete, latinul, Amsterdam, 
1701: u. o. Theologia Christiana, u. a. 1686 ; Regenboog, A 
remonstránsok története, hollandból németre fordítva, 2 kö
tet, Lemgo 1781. Legújabb mü G. L. Cnrtisstól Arminia-
nism in History, Cincinnati 1894. 

Arminit (ásv.), 1. r völgyit. 
Arminius (a német Ármin szónak latinos 

alakja, melynek a Hermann névvel való azono-
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sitása helytelen), a germán cheruszkok fejedelme, 
szül. Kr. e. 17. A rómaiak szomszédjaként szo
kás szerint 6 is résztvett a rómaiak hadjáratai
ban, mint a germán segédcsapatok vezére. Midőn 
a pannóniai táborból hazájába visszatért (Kr.u.8.), 
a félig szervezett germán provinciának a Rajna 
mentén Quinctilius Varus volt a prokonzula, 
ki előbb a gazdag, de romlott és szolgalelkű Szí
riában működvén, semmikép sem tudott hivatá
sának a szegény, de büszke germánok között 
megfelelni. Egyszerre meg akarta honosítani a 
római közigazgatás és jogszolgáltatás elvéit, sőt 
a viszálykodó szomszéd germánok között is bí
ráskodni kívánt. A lázadó germán törzseket főleg 
a cheruszkok izgatták fel a római lovaggá kine
vezett hőslelkü A. vezériele alatt. A. ravasz buz
dítására a prokonzul három légióval vonult a lá
zadók ellen (Kr. u. 9.), ezek azonban nem keltek 
nyilt csatára, hanem midőn Varus a Wesertől az 
Ems folyó felé vonult, a teutoburgi erdőben meg
lepték. Kedvezőtlen helyzetében folyton hátrálni 
volt kénytelen, s midőn a mocsaras vidéken végre 
csatára került a dolog, a légiók nagy veszteség
gel megfutottak. Varas kétségbeesésében saját 
kardjába dőlt, a germánok pedig 3 sasjelvényt ra
gadtak el. A rómaiak a németek területén épült 
Aliso várukat is odahagyták és egy ideig a 
Rajna volt ismét a birodalom határa. Rómát na
gyon megdöbbentette a vereség ós sokáig békét 
hagytak a germánoknak, de Kr. u. 14. Drusus fia, 
Germanicus lett Germania prokonzula és a va-
rusi légiók megboszulására betört az ellenség 
területére, de nem tudta nyilt csatára bimi. A kö
vetkező évben jobban kigondolt tervvel vonult el
lenük, s javára volt, hogy a cheruszkok körében 
viszály tört ki A. és apósa, Segestes között, kit a 
rómaiak támogattak. Segestes átpártolt a rómaiak
hoz és A. nejét, Thusneldát, gyermekével együtt 
magával hozta kezesekül. A cheruszkok ereje így 
megcsappant, Germanicus bátran fölkereshette 
egyesített csapataival a teutoburgi erdőt, hol le
mészárolt honfitársait eltemette. A. csak későn 
gyűjthetett erőt és a visszavonuló rómaiakat 
megtámadta, de vereséget szenvedett és így Ger
manicus visszatért provinciájába, honnan 16-ban 
ismét benyomult a Weser vidékére és nemcsak 
visszaszerezte a római hadijelvényeket, hanem 
A.-t nyilt csatában le is győzte. Azonban maga 
is oly nagy veszteséget szenvedett, hogy Tiberius 
császár ezután is csak a Rajnát kívánta birodalma 
határának. A római írók A.-nak tudják be érde
mül, hogy honfitársainak szabadságát megvédte; 
a germánok azonban nem voltak hálásak iránta. 
Midőn u. i. A. a markomannok királyát, Marbodot 
mint a nemzeti szabadság ellenségét megfosztotta 
trónjától (17.), saját rokonai szőttek ellene tervet, 
mint aki a királyságra vágyott és megölték; neje, 
Thusnelda pedig láncok közt volt kénytelen részt 
venni Germanicus római diadalmenetében. A. 
sorsát a modern német költők közül Klopstock, 
Halm, Kleist és Grabbe választották tárgyul és 
Detmold mellett a Grotenburgon óriási szoborral 
adóztak emlékének. V. ö. Kremmer, A. (Leip-
zig 1893); P. W. Fischer. A. und die Römer 
(Halle 1893); Ih. Mommsen, Die Örtlichkeit der 
Varusschlacht (Berlin 1885). 

Arminius Jakab, 1. Arminiánusok. 
A r m i p o t e n t i a (lat.) a. m. fegyverhatalom, 

hadierő, vitézség. 
A r m i s t i t i u m (lat.) a. m. fegyverszünet. 
Armitage, I.B., angol orvos, szül. Tilgate-Hall-

ban, Sussexben 1824., megh. Londonban 1890 
okt. 23. A vakok lelkes barátja. Ő alapította 1868. 
a brit és külföldi vakok egyesületét és sokat tett a 
vakok nevelése érdekében, különösen a Braille-
félo írás terjesztéséért. Irodalmi müve: Education 
and employment of the Blind. 

Ar Moab, 1. Ar. 
A r m o n i c o v. armonioso (ol.), zenei müszú a. m. 

jólhangzóan, összhangulag. 
A r m o r a c i a (növ.), 1. Torma. 
Armorial (új lat), címerkönyv. (L. Címertan.) 

Armorista a. m. érmósz, a címertanban jártas. 
Armorika, 1. Aremorka. 
Armorikai hegység, Ny.-Európában, intrakar-

bon (a karbon-kor közepe táján beállott) gyűrődés 
által keletkezett, de azóta donudáció és diszloka-
ció folytán rombadőlt lánchegység Ny -i része ; 
különösen a Bretagne területén emelkedett fe 
innen Anglia felé folytatódott. K.-i részét pedig 
variszkuszi hegységnek nevezte el Suess. 

Armpruster, erdélyi család, mely már a XV. 
sz. közepén tűnik fel; A. János jezsuita Kölnben 
1593. Olivetum c. munkát adott ki; A. Kristóf 
1550 körül Bécsben ily c. könyvet nyomatott: 
Ének a gonosz asszony-embereknek erkölcsökről. 
(Dallamát 1. Mátray, Tört., bibliai ós gunyoros 
magyar énekek dallamai a XVI. sz.-ból, Pest 
1859.) író volt továbbá A. Sámuel is, kinek latin 
nyelven irt hittani munkája Pozsonyban jelent 
meg 1671. 

Armstrong, 1. John, angol költő. szül. Castel-
tonban (Skótország-) 1709., megh.1779 szept. 7. Lon
donban orvosi gyakorlatot folytatott s 1760—63. 
katonaorvos volt. Tankölteményo The art of 
preserving health (1744, London) prózai tárgyá
nál fogva nem éppen költői mű, de szép nyelvénél 
fogva tetszésre talált. Említendő még The eco-
noniy of lőve (1739) c. műve. 

2. A., William George, angol mérnök, szül. 
New-Castleban 1810 nov. 25., megh. 1900 dec. 27. 
Jogot tanult, de nemsokára kizárólag a természet
tudományokra adta magát, 1840. egy gőzvillam-
gépet szerkesztett, néhány év múlva pedig hidrau
likus csigaemelőt készített, melyet 1857. akkumu
látorral való hajtásra rendezett be. Elswicki gép
gyárában egyidejűleg az ágyúk javításán dol
gozott, ágyúcsöveit, különösen a hajókon, több 
államban elfogadták. Vontcsövű ágyúinak legki
válóbb tulajdonsága a lőpor hatása ellen való nagy 
ellenálló képesség. 1859. a vontcsövű ágyúk főmér
nökének nevezték ki, nemesi címet nyert, ós a 
királyi öntőgyár igazgatója lett. Az A.-ágyúk 
azonban, mint hátultöltők, a várakozásnak nem 
feleltek meg és A. 1863. lemondott állásáról. 1887. 
peeri méltóságra emelték. 

Armstrong-ágyú, 1. Jjöveg. 
Armstrong-keverék. Klórsavas kálium és vö

rös foszforból készített robbantó szer, melyet főleg 
gyujtóanyagul használnak. 

A r m u r e (franc, ejtsd: armür), nyüstös ábrás 
szövet, 1. Ábrás szőttet. 
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Arn., növénynevek mellett Amott George 
il. o.) nevének rövidítése. 

Arnau (csehül: Hosztin), város Csehország Ho-
henelbe ker. kapitányságában, az Bibe és vasút 
mellett, (1900) 4193 lak., szép kastéllyal, papír
gyárral, sörfózökkel, régi (1525) városházzal. A. a 
XIV. sz.-ban erősség volt Turgau urának birtoká
ban. A fehórhegyi csata után Wallenstein s ennek 
meggyilkoltatása után Deym gróf birtokába került. 

Arnaud (ejtsd: amó), 1. Frangois Baculard d', 1. 
Baculard. 

2. A., Jacques Leroy de Saint-, 1. Saint-Arnaud. 
Arnaudon-zöld, nietafoszforsavas-króm össze

tételű zöld színű festék. Előállítására ammonium-
foszfátot káliumbikromáttal 170—180°C.-on addig 
melegítenek, míg az olvadék zöld színű lesz. 

Arnauld (ejtsd: árnó), 1. Antoine, hírneves francia 
ügyvéd, szül. 1560. Auvergneban, megh. 1619 dec. 
29. Mint IV. Henrik hívét a jezsuiták üldözték, kik 
ellen a párisi egyetem védelmére tartotta híres 
filippikáját. (P et IP Philippique, (1592). Két évvel 
ezután kiadta leghíresebb művét, melynek címe: 
Le franc et véritablo discours du roi sur le rétab-
lissement qui lui a été demandé par les jesuits 
(1594). Kiadta továbbá a L'Anti Bspagnol és La 
Fleur de Lys, Avis au roi Louis XIII. pour bien 
régnier, La délivrance de la Bretagne c. műveket. 
22 gyermeke közül legtöbb a janzenizmus-nak volt 
híve. Leányainak egyike, Angelika. 1608. a Port-
Royal kolostor apátnője lett, megh. 1661. A veze
tése alatt álló kolostor volt a francia jansenisták 
első gyülöhelye. A.-nak egyik fia pedig, abbé, em
lékiratokat hagyott hátra (1634—1675). Megjelen
tek a Michand-Poujoulat-féle gyűjteményben. 

2. A., Antoine, francia bölcsész, szül. Parisban 
1612-ban, mint 20-ik gyermeke az előbbinek, megh. 
Liégeben 1694. Teológiára adta magát, de nehéz 
küzdelmekbe keveredett, melyekben mint a jan
senisták vezére helyt állott. Elete vége felé me
nekülnie kellett Franciaországból. Mint filozófus 
Descartes iskolájához tartozik, ki az elme jogait 
védi. Leghíresebb műve Logikája vagy A gondol
kodás mestersége (Logique ou FArt de penser), 
mely máig használatos a francia iskolákban. Mun
kái összegyűjtve 1780. Lausanne-ban jelentek meg 
42 kötetben. Piloz. munkáit J. Simon (1843) és 
C. Jourdain (1843) adták ki. 

Arnault (ejtsd: amó), Antoine Vincent, francia 
költő, szül. Parisban 1766 jan. 1-én, megh. Gode-
villeben, Havre mellett 1834. Már első drámájával 
(Marius á Minturnes) megalapította költői hírnevét. 
Tetszéssel fogadták következő darabjait is : Luc-
récc ou Eome librel792; Cincinnatus 1793; Oscar, 
le fils d'Ossian 1796, melyek mind a francia klasz-
szikus iskola késői termékei. Harminc esztendős 
korában az Institut tagjává választották. Napóleon
nak kedves embere volt; őt bízta meg az ióni szige
tek szervezésének kidolgozásával, 1800. pedig a 
közoktatás miniszterévé tette. Ekkor irta legjobb 
drámáját: Blanche et Montcassin ou les Véni-
tiens. Napóleon bukása után kizárták az Insti-
tutből, az országból száműzték. Csak 1819-ben 
térhetett megint vissza. Tíz óv múlva újra felvet
ték az akadémiába, sőt állandó titkárává válasz
tották. Drámáinál többet érnek szatirikus meséi 
s csinos lírai költeményei. Megírta Napóleon-ka

tonai és politikai életrajzát 1822. Munkáinak ösz-
szes kiadása 8 kötetben, Parisban 1824—1827. 
jelent meg. 

Arnaut, az albánok török elnevezése, állítólag 
az albanitoiból, a rontott arhanitoi görög szóból 
ered. L. Albánok. 

Arnaut, 1. Dániel, 2. A. ée Mareuil, 1. Pro-
vengal irodalom. 

Arnay le duc (ejtsd: arné is diik), város Gőte d'or 
francia département Beaume arrondissementjá-
ban, az Arroux és vasút mellett, (1906) 2718 lak., 
posztó- és vasiparral. Itt győzték le 1570-ben a 
Coligny és Béarni Henrik vezérlete alatt álló hu
genották a katolikusokat. 

Arndt, 1. Adolf, német jogtudós, szül. 1848 okt. 
20. Freienwaldeban, Pomerániában.Halléban habi
litáltatván magát, egyszersmind belépett az ottani 
főbányahivatalba, ahol később bányatanácsos lett. 
1900. a közjog tanárává hívták meg a königsbergi 
egyetemre. Bányajogi munkáin kívül több köz
jogi munkát is irt, melyek közül legjelentéke
nyebbek : Verfassung des Deutschen Reiches (Ber
lin 1895, új kiad. 1902); Das Staaterecht des 
Deutschen Reiches (u. o. 1901). 

2. A.,E>~nst Moritz, hazafias német költő és író, 
szül. Schoritz helységben Rügen szigetén 1769 
dec. 26., megh. Bonnban 1860 jan. 29. A greifs-
waldi s jenai egyetemeken tanult, mire na
gyobb utazást tett, a többi közt Magyarországon 
is. Hazatérve, egyetemi tanár lett Greifswald-
ban, s kiadta Reisen durch einen Teil Deutsch-
lands, Ungarns, Italiens und Prankreichs c. mü
vét, miután előzőleg már megírta a jobbágyság 
történetét Pomerániában és Rügen szigetén. Majd 
a Germanien und Európa c. könyvében (1804) a 
Franciaország részéről fenyegető veszélyeket tár
gyalta meglepő politikai éleslátással. Ugyanez 
eszmekörbe tartozik Fragmente über Menschen-
bildung (1805—19, 3 kötet) c. müve, melyben az 
új nemzedék hazafias nevelését sürgeti és főműve: 
Geist der Zeit (1806—9, 2 köt., 6. kiad. 1877), 
melyben megjövendölte a bekövetkezendő esemé
nyeket ós Napóleont a legnagyobb eréllyel meg
támadta. A tilsiti béke után Svédországba mene
kült. Napóleon moszkvai katasztrófája után Stein 
báróval visszatért Németországba, hol számos 
kisebb munkát adott ki, melyekben népét hazafias 
tettekre lelkesítette. Ez időből való több röpirata 
is, melyekben franciagyűlölote szenvedélyesen ki
fejezésre jut és kitűnő hazafias dalainak jó része, 
melyekből már 1813. jelent meg az első gyűjte
mény. Ugyanez évben jelent meg a Geist der Zeit 
3. kötete, melyben Németországnak új, korszerű al
kotmányát fejtegette. A szabadságharcok befeje
zése után 1818. az új bonni egyetemen a történe
lem tanára lett, mire megírta ifjúkori emlékezéseit 
és kiadta a Geist der Zeit 4. kötetét, melyet azonban 
egyéb irataival együtt lefoglaltak, őt magát 1820. 
hivatalától fölfüggesztették és 1821. néplázító 
üzelmek miatt ellene a bűnfenyítö eljárást meg
indították. A vizsgálat nem derített ki ellene sem
mit, még sem helyezték vissza hivatalába, de 
fizetését tovább húzta. Midőn rv. Frigyes Vilmos 
1840. trónra lépett, visszahelyezte őt hivatalába, 
mire az egyetem nyomban 1841. rektorává válasz
totta. Ez időben megjelent müvei: Versuch in 
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vergleichender Völkergeschichte (2. kiad. 1844), 
Schriften für und an seine lieben Deutschen (1845 
—1855, 4 kötet), Éhein- und Ahrwanderungen 
(1846). Utolsó fontosabb müve: Merne Wan-
derungen und Wandelungen mit dem Reichs-
freiherrn von Stein (1858). 90-ik születésenapját 
1859. az egész nemzet lelkesen ünnepelte; 1865. 
Bonnban bronz-emléket, 1878. Rügen szigetén 21 
m. magas tornyot emeltek emlékének, 1901. pedig 
emléktáblával jelölték meg helyét a frankfurti 
Pál-templomban, melyben az első német parla
ment ülésezett. 1909. Priesdorfban, Godesberg 
mellett, az Arndtruhe nevű vendéglőben Arndt-
muzeumot rendeztek be, mely A. emléktárgyain 
kívül műveinek majdnem valamennyi kiadását 
magában foglalja. A. a világirodalom hazafias 
dalköltői közül a legjelesebbek egyike, kinek 
mély vallásosságtól és lángoló hazaszeretettől át
hatott költeményei valóságos népdalokká lettek. 
De tudományos munkái ma már elavultak, dühös 
franciagyűlölete, pedig saját korára sem volt jóté
kony hatással. Életét megírták Langenberg (2. ki
adás 1869), Baur (5. kiad. 1882), Rehbein és Keil 
(1861), Schenkel (2. kiad. 1869) Thiele (1894), Meisz-
ner (1909), Meinhold (1910), Lange Gr., Der Dichter 
A. (Berlin 1910). V. ö. Freytag Gustav cikkét 
(Alig. Deutsche Biogr. I. 541.), Müsebeck cikkét 
A. pőréről a Sybel-féle Hist. Zeitschriftben 1910. 
Levelei 1878., 1892. és 1898. jelentek meg. 1910. 
jelent meg munkáinak válogatott kiadása 6 kötet
ben ; kiadták Meissner és Geeds Lipcsében. 

3. A., Johann, német protest. teológus, szül. az 
anhalti Ballenstedtben 1555., megh. 1621. Cello-
ben. 1581. ballenstedti diakónus, 1583. badeborni 
lelkész lett. Itt nemsokára elvesztette hivatalát, 
mivel ellenszegült az exorcizmus megszüntetésé
nek s ekkor mint lelkész Quedlinburgba (1590), 
majd Braunschweigba (1599), később Eislebenbe 
(1609) ment. 1611-ben superintendens lett Cel-
lében. Ortodox teológus kartársaival szemben, 
kik őt körükből kizárták, a vallást a szívre és 
az életre iparkodott visszavezetni. Épp ezért 
aszkéta irányú munkái, melyek a legtöbb nyelvre 
lefordíttattak, még ma is közkézen forgó ked
volt olvasmányok. Műveinek gyűjteményes ki
adása Lipcsében ós Görlitzben jelent meg 1734— 
36., 3 köt. Magyar fordításban megjelentek: 1. 
Keresztyéni jóságos tselekedetekkel tellyes para-
ditsom kertetske stb. elkészíttetett A. J. által. 
Mostan pedig Huszti István 1698. esztendőben for
dítása után, sokaknak kívánságokra, számtalan 
helyeken meg-jobbittatott és hasznos toldalékjá
val együtt kibotsáttatott Bél Mátyás által Norin-
bergában, 1724. Mónath Pót. Konr. költs. — 2. Az 
igaz keresztyénségről írott négy könyvei, melyek 
tanítanak az idvességes penitentziáról stb. Ford. 
Wázsonyi Márton, jobbította Bárány György, bő
vítve kiadta Szabó János (A. J. arcképével 1741. 
Jenában). — 3. A kereszt nehéz terhe alatt elbá
gyadt sziveket élesztő jó illatútizenkét liliom stb. 
Ki-nyomatta gróf Petrótzi Kata Szidónia. Most pe
diglen liber baronissa Dániel Polikséna. . . . 
maga költségével újonnan kinyomtattatott (1764). 

4. A., Wühelm, német történetíró, szül. 1838 
szept 27. a poseni Lobsensben, megh. 1895 jan. 
10. Lipcsében, melynek egyetemén 1876 óta a 

történelem tanára volt, egyúttal 1862—75-ig a 
Monumenta Germaniae Historicamunkatársa.Tőle 
van még: Kleine Denkmáler aus der Marowingei -
zeit (1874); Schrifttafeln zur Erlernung der lat. 
Palaeographie, 3. kiad. 1897 és kiadta Goethének 
Stolberg Auguste grófnőhöz írt leveleit (1881), 
valamint Goethe két kisebb drámai művét (Jeri 
und Bátely, 1881 és Die Vögel, 1886). 

Arndts, Ludwig, arnesbergi lovag, kiváló jogta
nár, szül. Arnsbergben 1803., meghalt Bécsben 
1878 márc. 11. Boroszlóban volt tanár; 1844. Mün
chenbe hívták, hol a kodifikáló bizottságnak volt 
tagja. 1848-ban beválasztották a frankfurti nagy 
nemzetgyűlésbe, hol az ú. n. nagy német párt
hoz szegődött. 1855-ben Bécsbe hívták a római 
jog tanárának. Nemessé tették s kinevezték az 
urakháza tagjának, hol a szigorú katolikus párt
tal szavazott. Művei közül legnevezetesebb a pan-
dekták tankönyve. 

Arne, Ihomas Augustine, angol zeneszerző, 
szül. Londonban 1710 márc. 12., megh. London
ban 1778. Kárpitos apja ügyvédi pályára szánta 
s későn engedte a művészpályára; tehát titkon 
tanult. Első dalműve 1733. már szinre került. 
Thomson szövegére német ós olasz népzene jellegű 
Comus c. operát írt, majd Shakespeare-ére A vi-
har-t; összesen 33-at; az idilliek a legsikerülteb
bek, ma is játsszák angol földön. Számos kisebb 
énekművet írt neje Young Cecil (Geminiani tanít
ványa) számára; mondják, ő szerezte a Rule Bri
tannia (Németországon más szöveggel a nép közt 
elterjedt) angol néphimnusz dallamát. 

Arneburg, város Magdeburg porosz kerületben 
az Élbe ós vasút mellett, (1905) 1848 lak., cukor-
és konzervgyártással. Közelében vannak romjai 
az I. Henrik német király által a vendek ellen ala
pított várnak. 

Arnedillo, 1. Arnedo. 
Arnedo, város Logrono spanyol kerületben, a 

Cidacos folyó balpartján, (1900) 4341 lak., 11 km.-
nyire van Arnedillo látogatott fürdőhely 52°-os ás
ványvízzel. 

Arneth, 1. Josef Calasanza, lovag, osztrák tör
ténetíró, szül. 1791 aug. 12-én, megh. 1863 okt. 
31-én. Gyakornokká, majd őrré lett a bécsi csá
szári érem- és régiséggyüjteményben, melynek 
1840. igazgatója lett; 1824—1828. az osztrák tör
ténetet adta elő az egyetemen. 1817. nőül vette a 
kiváló műveltségű Adamberger Antóniát, Korner 
költő egykori aráját. Háza középpontja volt a bécsi 
tudományos ós művészeti mozgalmaknak. Művei: 
Geschichte des Kaiserthums Oesterreich (Wien 
1827); Synopsis nummorum antiquorum (Wien 
1837—42,2. köt.); Katalogderk. k.Medaillen stem-
pelsammlung (1839); Das k. k. Münz- und Antiken-
kabinett (1845); Die Monumente des k. k. Münz- und 
Antikenkabinetts (1849—50, 3 kötet); Die Cinquc-
cento-Kameen und Arbeiten des Benvenuto CeÜkii 
u. seiner Zeitgenossen (1858); Studien über Ben
venuto Cellini (Wien 1859). Magyar vonatkozású 
dolgozata: Der Fund von Gold- und Silber-Gegen-
stánden auf der Puszta Bakod unweit Kalocsa. 
Megjelent a Mittheilungen der k. k. Centralcom-
mission zur Erforschung und Erhaltung der Bau-
denkmale c. 5. óv folyamában (Wien 1860); Bericht 
über Muchar's Manuscript: Geschichte der Rö-
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imschenReichsprovinzenNoricum und Pannonién; 
Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wis-
senschaften I. évf. (Wien 1848.). 

2. A., Alfréd, lovag, az előbbinek fla, osztrák 
történetíró, szül. Bécsben 1819 júl. 10., megh. u. o. 
1897 júl. 30.; jogi pályára készült és Bécsben a 
császári család könyvtárában kapott alkalmazást, 
melynek 1868. igazgatója lett. Tagja volt a frank
furti birodalmi gyűlésnek. 1869. az nrakházának 
lőtt tagja. A. mindig az alkotmányhű párttal sza
vazott. Nehezebben barátkozott meg a dualizmus
sal. Nagybecsű, levéltári kutatáson alapuló művei: 
Lében des kaiserlichen Feldinarschalls Grafen 
Guido von Stahremberg (Wien 1853.); és Prinz 
Bugen von Savoyen (1858—59, 3 köt.) két hírne
ves osztrák hadvezért dicsőített.Legnagyobb műve: 
Gesch, der Kaiserin Maria Theresia, mely 1863— 
73-ig 10 köt.-benjelent meg.MidónPeuillet de Con-
chesésHunolstein 1862—73.Louis XVI, Marié-An-
toinette et Madame Blisabeth e. alatt hamis leve
lekben bővelkedő gyűjteményt tettek közzé. A. Cor-
respondance secréte entre Marie-Thérése et le 
conite de Mercy- Argenteau, avec les lettr es de Marie-
Thérése et de Marié-Antoinette címen a hiteles 
levelezést hozta nyilvánosságra (Paris 1873, 3. 
köt.) E munka kiegészítéséül szolgál:«Marié Antoi
nette, Joseph II. u. Leopold II., ihr Briefwechsel 
(Wien 1866). Továbbá: Maria Theresia u. Joseph 
II., ihre Korrespondenz sammt Briefen Josephs II. 
an seinen Brúder Leopold (u. o. 1867, 3 köt.); Jo
seph II. und Katharina von Eussland II., ihr Brief
wechsel (u. o. 1869); Joseph II. u. Leopold von 
Toscana, ihr Briefwechsel (u. o. 1872, 2. kötet); 
Beaumarchais und Sonnenfels (u. o. 1868) és Joh. 
Christ. Bartenstein u. seine Zeit (u. o. 1871). Ki
adta azonfelül 1863. a Pontes rerum Austriaca-
rum-ban a velencei követek jelentéseit. Egyéb 
müvei: Aus nieinem Lében (2 köt. u.o. 1891—92); 
Anton Ritter von Schmerling (u. o. 1895); Joh. 
Preiherr von Wessenberg (u. o. 1897). Mint levél
tári igazgató a kutatást a magyar történetírókra 
nézve megkönnyítette. A bécsi Tud. Akad. 1881. 
elnökké, a magy. akad. kültagnak, a magyar tör
ténelmi társulat pedig tiszteletbeli tagjává válasz
totta. V. ö.: Károlyi Árpád emlékbeszédét (Aka
démia, 1903) ós Századok (1902, 681. 1.). 

Arnheim (Arnhem), valószínűleg a rómaiak 
Arenacum-n, Geldern németalföldi tartomány szék
helye és vasúti gócpont, a Rajna jobbpartján, 
dombos, gyönyörű parkhoz hasonló vidéken, (1906) 
62,279 lak., virágzó asztalosiparral, tükör, mat. 
és fizikai eszközök készítésével; környékén sok 
papírgyárral; élénk gabona- és dohánykereske
déssel. Németalföldnek legszebb városa, minden
féle tudományos intézettel s tudom, gyűjtemé
nyekkel, szép templomokkal, melyek közt legszebb 
az Özséb-templom (GrooteKerk); a herceg-udvar
ban egykor a gelderni hercegek laktak. Gazdag 
hollandiaknak kedvelt tartózkodási helye; szebb
nél-szebb nyaralók vannak a vidékén. Legelőször 
996. fordul elő egy okiratban; 1233. III. Ottó gel
derni herceg székhelyévé tette s megerősítette; 
Geldernnel együtt V. Károly birodalmához került; 
1585. a hollandok foglalták el ; 1794—1813-ig 
francia birtok volt. 1814 óta Németalföld része. 
Erődítményei helyén sétaterek vannak. 

Amim 

Arnhemföldje, az ausztráliai Northern-Terri-
tory azon részének régebbi neve, mely a Karpenta-
ria-öböl s a Harafura-tenger között fekszik. Az 
É.-i csúcsa az Arnhem-fok, az É.-i parton van az 
Arnhem-öböl, mely úgy, mint az egész terület, az 
Arnhem hajóról vette nevét, amelyen a hollandok 
1623. Ausztrália É.-i partjainak ezt a részét fel
fedezték. 

A r n i (áUat), 1. Bivaly. 
Arnica L. (nov.), a Compositae (Fészkes virá-

guak) családban a sugaras fészkesek génusza, 
melynek 18 faja van: 2 
Európában, a többi majd
nem mind B.-Ameriká-
ban. Évelők, száruk ren
desen el nem ágazó, ennek 
csúcsán viselik a sárga
virágú fészket. Hazánk 
ban az A. montana L. 
(hegyi A.) van elterjedve, 
szórványosan magas he
gyi réteken a K.-i hegy
vidéken és Ny.-ra Gö-
mör vármegyéig. Szára 
1—5 fészkű, virága na
rancsszínű, a fészek mi
rigyszőrös. Orvosi nö
vény, fűszeres illatú ola
jat, gyantát és keserű 
anyagot, arnicint tartal
maz. A növény minden 
részéből alkoholos kivo
nat nyerhető, ez az ar

nica tincturu; régen 
könnyű sebek, zúzódások 
gyógyítására használták. 

Arnim (Arnyni, Arnheim), régi porosz nemes 
család, amelyből sok hadvezér és diplomata ke
rült ki. 

1. A., Adolf Heinrich, A.-Boitzenburg grófja, 
porosz államférfiú, szül. Berlinben 1803 ápr. 10., 
meghalt 1868 január 8-án. Mint belügyminiszter 
(1842—45) abszolutisztikus módon kormányzott, 
1845. beleunván hálátlan feladatába, lemondott, 
de 1848 március 19. az új kabinet élére hívták; 
aláírta a március 21-iki királyi proklamációt, de 
március 29. újra kivált a minisztériumból. 1854 
nov. 30 óta az urakházában a mérsékelt kon
zervatív frakció élén állt. Az alkotmánynélküli 
korszakban (1861—65) Bismarckot támogatta. 
Ekkor irta a Das Recht des Herrenhauses bei 
Pestsetzung des Staatshaushalts (Berlin 1863) 
c. röpiratot. 

2. A., Alexander Heinrich, báró, porosz dip
lomata és államminiszter, szül. Berlinben 1798 
febr. 13., megh. 1861 jan. 5-én. Résztvett az 
1813—15-iki szabadságharcokban, majd 1820. ál
lami szolgálatba lépett. Követségi titkár volt 
több helyt és megismerkedett a trónörökössel (IV. 
Frigyes Vilmossal), aki mint király 1840. brüsz-
szeM, 1846. pedig párisi követté nevezte M. Mein 
handelspolitisches Testament (Berlin 1844) c. mű
vében a védvámosok ellen kelt ki. 1848 márc. 
17. emlékiratot adott át a királynak, melyben 
szabadelvű reformokat és német-nemzeti politi
kát sürgetett. Külügyminiszter volt márc. 21-től 
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jún. 20-ig. Röpiratai e korból: Frankfurt u. Ber
lin (Frankfurt 1848) és Ueber die Mediatisations-
frage (u. o. 1849). Mint az első kamarának tagja, 
1849—51-ig az alkotmányos párthoz tartozott. 
Kiadta még a Zur Politik der Contrerevolution 
in Preussen (u. o. 1851) o. röpiratot, mely miatt 
fényes védekezése dacára pénzbirságra Ítélték. 
Manteuffel bukása után képviselővé választották. 

3. A., Misabeth (Bettina), A. Ludwig Áchim 
(1. o.) neje, Brentano Kelemen nővére, Laroche 
Zsófia unokája, szül. Majna-Frankfurtban 1785 
ápr. 4., 1811. ment nőül A.-hoz, megh. Berlinben 
1859 jan. 20. Fiatal korát zárdában s rokonainál 
töltötte s már ekkor föltűnt különcködéseivel s 
romantikus hajlamaival. B részben főleg Günde-
rode Sarolta (1. o.) volt reá kedvezőtlen befolyás
sal. Utóbb Goethe anyjával lépett bizalmasabb ba
ráti viszonyba s rajongó szeretettel viselkedett 
Goethe iránt, kivel 1807. személyesen megismer
kedett, miután már előbb sűrűn levelezett volt 
vele. Férjhez menetele után szakított Goethé
vel, de csak férjének halála után lépett föl mint 
iró. Legismertebb műve: Goethes Briefwechsel 
mit einem Kinde (1835, 3 köt.), melyet sokáig 
igazi levelezésnek tekintettek, de melyről ma ki 
van mutatva, hogy legnagyobb részt Bettina élénk 
képzeletének műve. Hasonló jellegű Die Günde-
rode (1840, 2 köt.). Harmadik fő műve: Dies Buch 
gehört dem König (1843, 2 köt.), melyben a tár
sadalmi nyomor kérdését meleg szívvel, de kellő 
belátás nélkül tárgyalta. Összes művei 1853. je
lentek meg 11 kötetben. 

4. A., Hans von, német klassz, filológus, szül. 
1859 szept. 14. Gross-Fredenwaldeban (Branden
burg), tanár volt Bonnban, 1893. rostocki, 1900. 
bécsi egyetemi tanárrá nevezték ki. Fő művei: 
Lében und Werke des Dión von Prusa (Berlin 
1898); Dionis Prusaensis quem volánt Chrysos-
tomum opera (u. o. 1893—96); Stoicorum vete-
rum fragmenta (Leipzig 1903—05); Quellenstu-
dien zu Philo von Alexandrien; fordította Euri-
pides Bakchaiját (1903). 

5. A., Harry Kari Kürt, gróf, porosz diplomata, 
szül. 1824 okt. 3-án, megh. 1881 máj. 19-én Niz
zában. A diplomáciai pályára lépett. A müncheni, 
római és (1859—61) a bécsi követségnél, mint 
rendkívüli követ Lissabonban (1862) és Mün
chenben (1864) működött. 1864 óta Poroszorszá
got, 1866 óta pedig az észak-német szövetséget 
a pápai kúriánál képviselte. Hathatósan támo
gatta a német püspökök ellenséges magatartását 
a csalhatatlansági dogmával szemben (1869—70). 
1870 júl. 28-án grófi rangra emelték. 1871. Bis
marck herceg oldalán Majna-Frankfiirtban mű
ködött a béke megkötése körül. 1872 jún. 9. német 
követté nevezték ki a francia köztársasághoz. Ezen 
kényes állásban azonban nem járt el úgy, amint 
a föltétlen engedelmességet követelő vaskaneellár 
követelte, hanem titokban a monarchista pártokat 
Thiers ellen szította és Bismarck háta mögött 
iparkodott Vilmos császárt befolyásolni. Emiatt 
Bismarck 1874 ápril 2. Konstantinápolyba helyez
tette át. Mivel pedig A. ezt az állást elfoglalni vo
nakodott, 1874 máj. 15-én nyugalmazták. Eközben 
kiderült, hogy A. a párisi levéltárból több hiva
talos okiratot elvitt s miután ezen okiratok ki

adását megtagadta, 1874 okt. 4-én Bismarck őt 
birtokán elfogatta és a berlini törvényszók elé 
állította. Miután 100,000 tallér biztosítók mellett 
szabadlábra helyezték, külföldre menekült. A 
bíróság három havi fogságra Ítélte, melyet a 
másodfokú bíróság 6 hóra emelt. Egyúttal a bün
tető törvénykönyvbe is fölvették az úgynevezett 
A.-szákaszt (1. o.). A. azóta kültöldön élt s heves 
támadásokat intézett Bismarck ellen. íro nihilo 
című röpirata (Zürich 1875) miatt az államtör
vényszék mint hazaárulót in contumaciam öt évi 
fegyházra ítélte. Egyéb iratai: Der Nuntius 
kommt (Wien 1878) és Quid faciamus nos ? (u. 
o. 1879). Utolsó pere megújításának küszöbén 
váratlanul elhalt. V. ö. Holtzendorff, Für den 
Grafen Harry von A. (Berlin 1875). 

6. A., Heinrich Friedrkh gróf, porosz állam
férfiú, szül. 1791 szept. 23-án, megh. J869 ápr. 
18-án. Részt vett a nagy szabadságharcokban, 
azután pedig diplomáciai pályára lépett. Porosz 
követ volt Brüsszelben (1831), Parisban (1841) és 
Bécsben (1845—48). 1849 febr. 24-én külügy
miniszterré lett, de ez állásától május 3-án vissza
lépett. 1851—67. újra Bécsben képviselte Porosz
országot. 

7. A., Johann Oeorg von, tábornok, szül. Boit-
zenburgban 1581., megh. Drezdában 1641 ápr. 8-án. 
Előbb svéd, azután lengyel, 1626. pedig császári 
szolgálatba lépett. Wallenstein bizalmas embere 
volt s a svédek ellen harcolt. 1628. tábornaggyá 
lett. 1631. János György szász választófejedelem 
szolgálatába lépett és a szászok élén küzdött a 
breitenfeldi csatában 1631. Hatalmába ejtette Prá
gát. 1633. Wallensteinnal újból titkos alkudozáso
kat folytatott. A prágai béke után (1635) jószá
gára vonult vissza; 1637. azon ürügy alatt, hogy 
Svédország ellen terveket forral, elfogták és Stock
holmba vitték, ahonnan 1638. megszökött. V. ö.: 
Briefe Wallensteins (kiadta Förster, Berliu 1828, 
3köt.); Helbig, Wallenstein und A. 1632—34 
(Dresd. 1850). Irmer, Hans Georg von A., 
(Leipz. 1894). 

8. A., Kari Ottó iMdwig von, német iró, szül 
Berlinben 1779 aug. 1-én, megh. u. o. 1861 febr-
9-én. Nagy utazásokat tett déli és nyugati Eu;ó-
pában; követségekben járt Stockholmban és Lon
donban és több izben volt a berlini királyi színház 
intendánsa. Utóbb a király kamarása és főpohár
noka lett. Müvei közül kiemelendők : Napóleon' s 
conduct towards Prussia (London 1814), Ger
mán national melodies (u. o. 1816). 

9. A.,LudtüigAchim(Jbachim)von, német költő, 
szül. Berlinben 1781 jan. 26., megh. Wiepersdorf-
ban 1831 jan. 21. Eleinte Göttingenben természet
tudományokkal foglalkozott. Utóbb egészen a köl
tészetnek élt, beutazta egész Németországot s be
hatóan tanulmányozta a népélet összes nyilvánu-
lásait, mire 1806. Heidelbergben telepedett meg, 
hol Brentano Kelemennel (1. o.) a Zeitung für Eín-
siedler (utóbb könyv alakjában e címmel: Tröst-
Einsamkeit; újra kiadta Pfaff, 1883) című, főleg 
a népköltészettel foglalkozó folyóiratot ós Des 
Knaben Wunderhorn (1808—19, 3 köt.) címmel 
az első nagyszabású és nagyhatású német népdal-
gyűjteményt adta ki. Saját költői működését 
két regénnyel kezdte meg : Hollins Liebeleben 
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(1802) és Ariels Offenbarungen (1804). Ezeket kö
vette leghíresebb műve: Armut, Reichtum, Schuld 
und Busse der Grafln Dolores (1810, 2 köt.). Drá
mája: Halle und Jerusalem (1811) a való élet 
követelményeivel ellentétes romantikus önkény
nek egyik legjellemzőbb terméke. Hasonló jelle
gűek egyéb szinmű vei: Sehauspiele (1813). Főműve 
Die Kronenwachter c. történeti regénye (1817), 
melynek azonban csak első része (Bertholds 
erstes und zweites Lében) teljes. Németország 
állapota a közép- és újkor mesgyéjén (XVI. sz. 
elején) van benne mély történeti fölfogással ós 
megkapó költői erővel rajzolva. A. 1811. nőül vette 
Brentano nővérét, Bettinát, s majd Berlinben, majd 
birtokán élt. Összes munkáit Grimm Vilmos elő
szavával kiadta özvegye 1839—46, 19 köt., s 
újra 1853—56, 22 köt. V. ö.: R. Steig, Áchim 
vonA.unddieihmnahe8tanden (Stuttgart 1894). 

Arni Magnusson, 1. Magnusson. 
Amim-szakasz, a német btkv. 353 a) §-a a 

külügyi szolgálatban alkalmazott hivatalnokok 
büntetőjogi felelőssége tárgyában. B szakasz sze
rint büntetendő nemcsak a) az a külügyi hiva
talnok, aki a hivatalánál fogva reábízott v. ren
delkezésére álló iratokat, v. főnökétől kapott uta
sítást v. annak tartalmát jogellenesen mással 
közli, hanem b) az a külügyi hivatalnok is, aki 

I szándékosan a főnökétől nyert hivatalos utasítás 
I ellenére cselekszik, v. abból a célból, hogy őt hi-
I vatalos eljárásában tévedésbe ejtse, neki koholt v. 
I elferdített tényeket jelent. B szakaszt azért ne-
t vezik A.-nak, mert megalkotására az a bűnper 
j-- adott alkalmat, melyet Bismarck indított Arnim, 
\ volt párisi nagykövet ellen, aki vonakodott poli-
f. tikai tartalmú leveleit Bismarck rendelkezésére 
l bocsátani. 
í Arno, 1. (lat. Arnus), vlzbőségére nézve Olasz
fa ország negyedik folyója, 220 km. hosszú; 1355 m. 
i- magasságban ered a Monte-Falteronen. Mint vad 
I hegyi folyó Stia mezőváros fölött tör elő és a ter-
r mékeny DK.-i irányú Casentino völgyét képezi, az

után Ny.-i irányban az arezzói síkon folyik át; en
nek végében az Apenninek egy ágától kényszerítve, 

í sajátszerű kanyarulatokban majdnem forrásáig tér 
I vissza és egy második, a casentinóival egyközű, É.-
| nak forduló hosszanti völgyet — Val d'A.-t — ké-
I pez. Pontassieve mellett, hol legjelentékenyebb 
1 mellékfolyóját, a Sievet veszi fel, hírtelen nyugat-
| nak fordul s a firenzei völgysíkságot, azután a 8 
fe km. széles Bmpoli völgyet szeli. Pisa felett a tág, 
• mocsaras partsíkságra lép át és e várostól mint-
B egy 11 km.-nyire a tengerbe ömlik. Mellékfolyói 
• a Sieven kívül balról a Greve, Pesa, Blsa, Bra 
• és jobbról a Termine, Ombrone és Pescia. Csak 
I Msebb bárkákkal hajózható. Vize többnyire zava-
• ros; jól megművelt partjain sűrű a lakosság. 
I Vizterülete 6420 km2. A Chianai-csatornaaTeve-
• revei köti össze; a Posso dei Navicelli Livornótól 
• É.-ra a tengerbe vezet. — 2. A., egyike a Mar-
• shall-szigetéknek (1. o.). 
• Arnobius, a III. sz.vége felé, Diocletianus alatt, 
• híres bölcselő és szónok volt Siccában, szülővá-
• rosában (a prokonzuláris Afrikában). Korának di-
• vatos áramlata őt is a kereszténység megtámadói 
• közé sodorta, de 304 körül kereszténnyé lett. 
• Megtérésének őszinteségében kételkedő püspöké

nek felszólítására írta Libri VII. Disputationum 
adversus gentes o. hitvédő munkáját. A neoplato
nizmust mint kivihetetlent és történelmi alapot 
nélkülözőt, írásban megtámadja. Ez a munka gaz
dag forrása az akkori pogányság és kultuszai is
meretének. 

Araold, város Nottingham (ettől 6 km.-nyire) 
angol grófságban, (1901) 8757 lak., harisnya- és 
csipkekészltéssel. 

Arnold, 1. a Nagy, hollandi gróf, I. Dietrich fia, 
uralkodott 988—1003-ig, 1. Hollandia. 

2. A., regensburgi szerzetes, 1015 táján Magyar
országba utazott, hogy Szt. Emmerámnak általa 
megírt életrajzát Anasztáz esztergomi érseknek 
megbírálás végett bemutassa. Esztergomban Szt. 
Emmerán emlékére néhány antifónát s responzó-
riumot is készített, melyet az esztergomi érsekség 
papjai ez időtől kezdve a templomokban énekel
tek is. Munkája mogjelent Pertznél, Monum. Germ. 
Scriptores, IV. 

3. A. (bresciai), a papi uralom legmerészebb 
ós legékesebben szóló ellensége a XII. sz.-ban, Abe-
lard tanítványa (1. o.). Az volt a meggyőződése, 
hogy az egyház romlottságánakJsútforrása a fő
papság gazdagsága és világi hatalma s ez alapon 
gyökeres javulást csak az egyházi és világi dol
goknak teljes elkülönítésétől várt. Követelte a 
papoktól, hogy mondjanak le minden világi hata
lomról és világi javakról, érjék be önkéntes ado
mányokkal s vegyék mintaképül az apostolok sze
génységét. A második lateránl zsinat, mint eret
neket, 1139. száműzte. Eleinte Abelardhoz mene
kült, majdmidőn clairvauxi Bernát Franciaország
ból kiűzte, Zürichbe (1140). A. 1145. a római köz
társaságnak lett vezetője, de 1155. IV. Hadrián 
pápa rávette a rómaiakat, hogy kiadják A.-t, aki 
erre Tusciába menekült, ahol 1. Frigyes császár 
hatalmába került, aki kiadta öt Róma prefektusá
nak. Ez A.-t halálra ítélte és felakasztatta, holttestét 
elégették s hamvait a Tiberisbe szórták. Emlék
szobrát 1882. állították fel az olasz parlamenti kép
viselők jelenlétében. L. Giesébrecht, A. von Brescia 
(Münch. 1873); Glavel, Arnaud de Brescia et les 
Romains du XII. siécle (Paris 1868), Bonghi, Aida 
B. (1885); Hausrath, A. von B. (Leipz. 1892). A. 
sorsát Bodmer és Niccolini dramatizálta. 

4. A., Lubkensis (Lübecki A.), német közép
kori krónikás. 1177. a lübecki János-kolostor 
apátjává választották, meghalt ugyanott 1212. A. 
folytatta Helmoldnak a szlávokról írt króniká
ját 1209-ig, miközben a birodalmi történetből, va
lamint a keresztes háborúk történetéből is vett föl 
számos adatot. Művét kiadta Lappenberg a Monu-
menta Germaniae 21. kötetében és külön lenyo
matban (Hannover 1868). V. ö.: Damus, Die Sla-
wenchronik Arnolds von Lübeck (Lübeck 1873). L. 
Wattenbach, Deutechlands Geschichtsquellen II. 

5. A. an der Haláén, 1. MelcMhali Arnold. 
AxnőldGyörgy, zeneszerző, a szabadkai Szt.Te-

réz-templom karnagya, szül. Pakson (?) 1781., 
niegh. Szabadkán 1848 okt. 25-én. Zenei ismere
teit a szülei háznál és Kalocsán (Pöhm Pál szé
kesegyházi karmesternél) sajátította el. Egész if
jan választották meg 1800-ban a szabadkai Szt. 
Teréz-templom regens-chorijává. Nagy ambíció
val s lelkesedéssel töltötte be hivatalát. Több 

7* 
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nagyarányú szerzeményért a pápától elismerésül 
brévóket s emlékérmet nyert. Egyházi szerzemé
nyein kivül világi kompozíciói is voltak. Ezek 
köziil legnevezetesebbek: Kisfaludy Károly drá
májából, a Kemény Simonból szerzett dalmű; 
szinrekerült Szabadkán 1826. A szentjóbi Szabó 
László-féle Mátyás király választása dalmű-, mely
hez Heinisch Józseffel együtt irta a zenét. 1819. 
Eszéken nyomtatásban jelent meg illir énekes 
könyve. Némely egyházi énekét még ma is éneklik 
a bunyevácok. Kéziratban maradt Tonkünstler-
Lexieon 1826 és Valódi Éneklő. . . (énekeskönyve) 
1839. A. nemcsak zenei téren tűnt ki munkássá
gával, hanem a közélet mezején is jó neve volt. 
A. szabadkai külső tanácsnak, melyben szavának 
nagy súlya volt, holtáig tagja. V. ö. d'Isoz Kál
mán, A. György (Budapest 1908). 

Arnold, 1. Édwin, sir, angol költő, nyelvtudós és 
hirlapíró, A.Matthew testvére, szül. 1832 jún. 10., 
megh. 1904márc. 24. Londonban. Oxfordban tamilt, 
ahol 20 éves korában feltűnt The Feastof Belshaz-
zarc. költeményével. Előbb Birminghamban tanár, 
majd az indiai Punában a Deccan College igazga
tója és a bombayi egyetem fellowja lett. Indiában 
tett jeles szolgálatai után 1861. Londonban átvette 
az oroszellenes DcUly Ttlegraph szerkesztését ós 
különös érdemeket szerzett két nevezetes expedí
ciónak szervezése által: a Daily Telegraph nevé
ben Smith G. assziriológust Ninivébe, s a New-
York Héráiddal egyesülten Stanley Henry Mor-
tont, az ismert utazót, Livingstone felkutatására 
Afrikába küldte ki. 1853. adta ki költeményeit 
Poems, narrative and lyrkal cínien, 1856. Gri-
selda c. drámáját. Keleti tanulmányainak ered
ménye The Bookof Good Gounsels (1861) a Hito-
padesa nyomán, The Song of Songs of India 
(1875), valamint főműve, The Light of'Asia (1879) 
is, mely utóbbival a legnagyobb si ert aratta, 
amennyiben ez Angolországban 60-nál több, Ame
rikában 100-nál több kiadásban terjedt el. E nyolc 
könyvből álló, költői szépségekben bővelkedő 
eposz, melynek tárgya Buddha élete és tanítása, 
annyira stílszerű, hogy az egész költeményben 
alig van néhány sor, amelyet született indus nem 
Írhatott volna. Fő művének mintegy kiegészítése: 
Tlie Light ofthe World orthe Great Consumma-
tion (1891), amelynek Krisztus a hőse, és amely
ben a költő a keresztény és a buddhista dogmák 
rokonságát igyekszik imutatni. Egyéb művei 
közül megérni!tendök: Tlie Secret of'Death with 
sorne Collected Poems (1885), Potiphar's Wifeand 
Other Poems (1892) és a drámai Adruma or the 
Japanese Wife (1893). Irt egy történeti munkát: 
History of India under the Administration of 
the Earl of Dalhousie (1864) és különböző útleírá
sokat is, mint pl. India Bevisited (1886) ós Seas 
and Lands (1892). 

2. A., Fedor Karlovics, orosz államférfiú ós 
erdész, szül. 1819. Szentpétorvárott, megh. 1902 
márc. 8. Az orosz erdészet szakszerű reformja az 
ő nevéhez fűződik. Előbb tanára, 1876—83. igaz
gatója volt a Moszkva melletti petrovszkojei mező-
és erdőgazdasági akadémiának, ahonnan a föld-
mivelésügyi minisztériumba helyezték át. Több 
erdészeti munkát írt, legkiválóbb köztük az orosz 
erdők háromkötetes ismertetése. 

3. A., Friedrich, német anatómus, szül. 1803 
jan. 8. Edenkobenben, megh. 1890 jul. 4. Heidol-
bergben. Előbb az anatómia tanára 1835. Zürich
ben, 1840 Freibnrgban, 1852-töl az anatómia és 
fiziológia tanára Heidelbergben. Több fontos föl
fedezést tett az anatómia terén; fő müve a Hand-
bueh der Anatomie (Freiburg 1844—51). 

4. A., Georg Dániel, német jogtudós ós költő, 
szül. Strassburgban 1780., megh. 1829. Jogi mü
vei közül említendő: Elementa juris civilis Jus-
tinianei cum codice Napóleoné et reliquis legum 
oodicibus collati (1812). Elszászi tájnyelven irt köl
teményein kívül értékes a Le lundi de la Pente-
cötes vígjátéka. 

5. A., Gottfried, német luther. teológus, szül. 
Annabergben 1666., megh. 1714. Perlebergben. 
1697. a történelem tanára lett a giesseni egyete
men, de pietista vallásos nézeteit nem tudván 
összeegyeztetni az egyetemen uralkodó tanrend
szerrel s a hallgatóság zabolátlan életével, 1698. 
megvált állásától. Az özvegy sachsen-eisenachi 
hercegnő udvari papja lőtt Allstedtben, majd wer-
beni (1704), aztán perlebergi (1707) lelkész. Fő 
munkája, mely nagy feltűnést keltett: Unpar-
teische Kirchen- und Ketzerhistorie, mely több ki
adást ért; ebben azt vitatta, hogy az eretnekség 
visszatérés az igaz kereszténységhez és az egyház 
hibái és visszaélései teszik jogosulttá. V. ö.: Fl& 
ring, Gottfried A. als Kirchenhistoriker (Darm-
stadt 1883). 

6. A., Hans, írói álnév, 1. Bülow (Babette). 
7. A., Johann, molnár, aki II. Frigyes porosz 

király beavatkozása következtében híressé vált 
pörnek volt a hőse. Volt egy malma Pommer-
zig mellett, amelyért gabonában fizette a bért 
Schmettau grófnak. De amikor Gersdorf kormány
tanácsos a malom fölött fekvő birtokán halastavat 
készíttetett, a molnár megtagadta a bér fizetését, 
azt állítván, hogy elfogták malmától a vizet s 
ezzel koldusbotra juttatták. A küstrini törvény
szék azonban alaptalannak találta a molnár állítá
sát ós kitetette a malomból. A molnár a királyhoz 
fordult, aki 1779. vizsgálatot rendelt el. Minthogy 
a törvényszéki kiküldött mellé a király által ki
rendelt Hencke ezredes azt jelentette, hogy a mol
nártól csakugyan elfogták a vizet, holott ez nem 
volt igaz, a király haragja Schmettau és Gerdorff 
ellen fordult, mert szerinte ezek tönkretették a 
szegény embert. Az Ítéletet kimondott törvényszék 
három bíráját maga elé hivatta s azután Spandau-
ban fogságra vettette; sőt Fürst kancellárt is, aki 
a bírák igaza mellett szólt, elbocsátotta. 1780. a 
küstrini törvényszék több bíráját egy évi várfog
ságra Ítélte s hivataluktól önkényüleg megfosz
totta. A fogságból csak A. molnár kártalanításá
val menekültek, de hivatalukat nem kapták vissza. 
Csak a Frigyes halála után megindított perújítás 
szolgáltatott igazságot a bíráknak. Ez az eset, 
melyet a külföldön Frigyes igazságszoreteteként 
emlegettek az erőszakoskodó nemességgel szem
ben, jó hatással volt arra, hogy sietve megalkot
ták az új porosz perrendtartást és a mezőgazda
sági törvényt. Az A.-esetnek nagy irodalma támadt 
Németországon. V. ö.: Dickel, Friedrich d. G. und 
die Prozesse des Müllers A. (Marb. 1891); Holze, 
Zum Müller Arnoldschen Prozess (Berlin 1902). 
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8. A., Július, német orvostanár, A. Friedrich 
anatómus fia, szül. 1835 aug. 19. Zürichben, 1870 
óta Heidelbergben a kórboncolástan tanára és a 
kórboncolástani intézet igazgatója. Számos kór-
boneolástani fölfedezést tett és orvosi értekezést 
adott ki, melyek közt nevezetesebbek: Anatomi-
sche Beitráge zur Lenre von den Schusswunden 
(1873); Untersuchungen über Staubinhalation 
(Leipz. 1885); Über den Kampf des menscnlichen 
Körpers mit den Bakterien (Heidelberg 1888). 

9. A., Matthew, kiváló angol kritikus és költő, 
A. Thomas legidősebb fia, szül. 1822 dec. 24. La-
lehamben (Middlesex grófságban), megh. 1888 ápr. 
15. Liverpoolban. Tanulmányait 1837—40. atyja 
hires iskolájában Rugbyben, majd 1840—44. Ox
fordban végezte, ahol a klasszikus nyelvek doktora 
lett. 1847—1851-ig Lord Lansdowne magántitkára 
volt, akinek ajánlatára 1851. iskolafelügyelővó 
nevezték i. Mint iskolafelügyelő ismételten hosz-
szabb ideig tartózkodott Németországban, Fran
ciaországban és Hollandiában, hogy ezen államok 
közoktatásügyét tanulmányozza; tanulmányútjáról 
irt jelentései (".á French Mon, 1864; Schools and 
TJniversities on the Gontinent, 1868) nagy mérték
ben járultak hozzá ahhoz, hogy az angol parlament 
az általános iskolakötelezettséget törvénnyé 
emelte. 1857. az oxfordi egyetemen a költészet 
tanára lett, anélkül, hogy iskolafelügyelői állásá
tól megvált volna. Érről csak 1886. mondott le és 
ezután kizárólag az irodalomnak élt két évvel 
később bekövetkezett haláláig. A. a XIX. sz. an
gol irodalmának egyik legkiválóbb kritikusa. Ez-
irányú művei: Essays in Crűicism (I. 1865, II. 
1880);On Translating Homer(l86í); On the Study 
of Celtic Literature{í867); Epilogueto Lessing's 
Laokoón (1880). Népszerű teológiai iratai: Gulture 
and Anarchy (1869); St. Paul and Protestantism 
(1871); Literature and Dogme (1873); God and the 
Bible (1875); Last Essays on Church and State 
(1877); ezekben a szabadelvű haladás apostola. Köl
tői műveiben Matthew A. — az új romantikus 
iskola híveivel ellentétben — különös előszeretet
tel antik tárgyakat dolgozott fel. Első nagyobb 
müve, Empedocles on Etna (1852), tiszta, klasszi
kusan egyszerű nyelven dolgozza fel a görög bölcs 
mondáját. Az ebbe fűzött Apolló Musagetes c. dal 
egyike A. legismertebb költeményeinek. Merope 
c. drámájában kísérletet tett a görög tragédiának 
a modern szinpadra való alkalmazására. Elbeszélő
költeményei, mint a Firduzi Sahnáméjából merí
tett Sohrab and Rustum ós a középkori tárgykör
ből vett Balder Dead és Tristan and Isolde, a 
feldolgozás módjában Homerosra emlékeztetnek, 
akinek müveit A. angolra fordította. Legolvasot
tabb műve Tlie Scholar Gipsy (a tudós cigány). 
V. ö.: Saintsbury, M. A. (1899); H. Paul, M. A. 
(1902); G. W. E. Bussel, M. A. (1905). 

10. A., Róbert Franz, német irodalomtörténet-
író, szül. 1872 nov. 27. Bécsben, u. o. az udvari 
könyvtár tisztviselője és a német irodalomtör
ténet tanára. Müve: Der deutsche Philhellenis-
mus (1896); Europáische Lyrik (2. kiad. 1906); 
Geschichte der deutschen Polenliteratur (Halle 
1900); Schillers dramatischer Nachlass (Prága 
1901); Die Kultur der Renaissance (Leipz. 1904, 
2. kiad. 1906). 

11. A., Sámuel, angol zeneszerző, szül. Lon
donban 1740 aug. 10., megh. u. o. 1802 okt. 12. 
Összesen 48 operát és intermezzót írt, de sokkal 
értékesebbek oratóriumai. Udv. zeneszerző, címé
vel a «régi zene tudományának akadémiájában» 
igazgató lett, 1793. pedig a Westminster székes
egyház orgonása. 1786 óta 36 köt. zongoraátirat
ban mintaképének, Hándelnek összes műveit ki
adta ; de legbecsesebb működése a Boyce-féle 
Cathedral music c. kiváló gyűjtemény folytató
lagos szerkesztése volt (1790, 4 köt.). 

12. A.,lhomas, angol pedagógus, szül. Wight szi
getén Cowerban 1795 június 13., megh. Oxford
ban 1842 június 12. Miután több helyen foglalko
zott tanítással, 1841-ben Oxfordban a történelem 
tanára lett. Legkiválóbb munkája: History of 
Romé (3 köt., London 1838—43). 

13. A., Wühelm, német jogtudós ós baseli, 
majd marburgi jogtanár, szül. 1826., megh. 1883. 
Megírta a német szabad városok alkotmány-törté
netét, s a tulajdonnak történetét a német váro
sokban. Egyéb művei közt még említendők: Kul
tur und Rechtsleben (Berlin 1865); Kultur und 
Recht der Römer (1868); Deutsche ürzeit (3 k., 
Gotha 1881). 

Arnold-féle per, 1. Arnold (Johann). 
Arnoldi, Wühelm, trieri püspök, szül. Badeni-

ban, az Eifel-hegységben 1798., megh. 1864 jan. 7. 
Mikor 1839 püspökké választották, a kormány nem 
erősítette meg, mert a vegyes házasságok dolgá
ban az elődjével kötött egyezséget nem akarta el
ismerni. Csak 1842., a porosz trónváltozáskor 
kapta meg a megerősítést. Nagy feltűnést keltett 
1844. a szent köntös (Krisztus állítólagos varratlan 
köntöse) kiállításával, amely a német-katolikusok 
mozgalmát idézte elő. A. kolostorokat alapított, 
reformálta a trieri papi szemináriumot s az egy
házi művészetre nagy gondot fordított. 

Arnoldisták, bresciai Arnold hívei, 1. Arnold 
(bresciai). 

Arnoldson, Sigrid, svéd énekművésznő, szül. 
Stockholmban 1861 márc 20. Apja hírneves tenor
énekes volt. Artöt, Strakosch képezték ezüst-
csengésű, nem erős, de feltűnően magas szoprán
hangját, mellyel Moszkvában 1886. lépett föl 
először. Pótervártól Parisig ós Londonig min
denütt tüneményes sikereket ért el lírai és kolo-
raturszerepekben, főleg mint Rosina (Sevillai 
borbély), Violetta (Traviata), Mignon, Carmen (eze
ket részben pár hangközzel magasabbra transz
ponálva), Júlia (Gounod: Romeo), Margit (Faust). 
Budapesten 1895 máj. lépett föl először. Zongora
tanára, Fischhoff Alfréd lett a férje. 

Arnoldus Villanovanus, 1. Villanovanus. 
Arnolfo di Cambio, olasz építész, szül. Colle 

di Val d'Elsában 1232 körül, megh. 1302. Két 
nagy építészeti müve, a firenzei ferencrendi Sta 
Croce temploma (alapkőletétele 1295, befejezése 
csak 1442, homlokzata a XLX. sz.-ból) és a firen
zei székesegyház (Santa Reparata, 1412 óta Sta 
Maria del Fiore) melynek 1296. építésze lett, de az 
épületet csak a XV. sz. végén fejezték be teljesen 
(homlokzata a XIX. sz.-ból). A.-val talán egy sze
mély az az Arnolfo szobrász, aki a Pisanók modorá
ban készített síremlékeket, oltárokat stb. Fönnma
radt hiteles művei: De Braye bíboros síremléke az 
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orvietóiS. Domenico templomban, VIII. Bonifa-
cius pápa síremléke (maradványai a Vatikán grot-
táiban), tabernákulum a római S. Paolo fuori le 
mura (1285) és Sta Cecília templomokban (1293). 

Anion, a Holttengertől K.-re, egykor a moabi-
ták és ammoniták birtokai közt határfolyó volt: 
mai neve Vadi-el-Modzsib; a Gilead hegységből 
ered s torkolatához közel egyesül az E.-ról jövő 
Vadi-Heidannal, hogy ezzel együtt ömöljéka Holt
tengerbe. 

Arnót, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban, (1900) 
968 lak., u. p. Pelsözsolcza, u. t. Onga. Hozzá 
tartozik Buska puszta. Mindkettő őskori eszkö-
aök lelőhelye, akőkortól kezdve a késő vaskorig. 

Arnótfalva, kisk. Szepes vm. iglói j.-ban, (1900) 
184 tót lak.; XV. sz.-beli csúcsíves templommal; 
u. p. Csütörtökhely, u. t. Igló. 

Amott , 1. George Arnold Walker, skót bota
nikus, született Bdínburgban 1799 febr. 6., megh. 
mint a botanika tanára s a növénykert igazgatója 
Skótország Glasgow városában 1868 jún. 15. Irt 
a mohokról (Tentamen methodi muscorum, Paris 
1825; Disposition méthodique des espéces de 
mousses, Paris, typ. Tastu 1825. 4. 72 old.), vala
mint Kelet-India növényeiről. 

2. A-, Neil, orvos, szül. Arbroathban (Angus-
shire) 1788 máj,15.,megh. 1874 niárc. 2. Aberdeen-
ben tanult 1801-től Lord Byronnal. 1806. Londonba, 
majd többször Kinába utazott, ahol fizikai, meteo
rológiai tanulmányokkal foglalkozott és az angol 
csapatok egészségi viszonyait tamümányozta.1811. 
Londonban letelepedett, ahol előadásokat tartott 
m orvosi fizikáról. 1832. a szenvedő emberiségre 
áldásos felfedezést tett. Ugyanis a felfekvés — 
deeubitus — ellen feltalálta a Mdrosztatikus ágyat. 
1838. tette közzé az On warming and ventiíating 
efmü munkáját, melybon a neve alatt ismeretes 
szellőző készüléket és kályhát ismerteti. 1855. 
orvosi működésével felhagyott és élénk irodalmi 
munkásságot fejtett ki. Nevezetesebb művei: Tre-
atise on the smokeless flreplace (1855), Elements 
of physics (1876,7. kiad.), A survey of humán pro-
gress towards higher civilisation. — Nagy alapít
ványokat tett különböző angol egyetemeken a 
fizika művelői számára. 

Arnould (ejtsd: árnú), i.Arthur, a párisi Commune 
tagja, szül. Dieuzeben 1833 ápr. 7. Korán irogatni 
kezdett különféle lapokba. 1870. Eochefort Henrik
kel a Marseillaise című lapot alapította, majd 
Valié M. J. társaságában a Journal du peuple 
hirlapot. A Commune alatt igen tevékeny volt s 
később külföldre menekült, csak az 1880 július 
11-iki általános amnesztia alkalmával tért vissza. 
Nagy számú irodalmi és politikai munkát ir t ; 
ilyenek Contes humoristiques (1857); Les trois 
poétes (1859); Béranger, ses amis, ses ennemis et 
ses critiques (1864); Histoire de l'Inquisition (1869); 
Histoirepopulaire et parlamentaire de la Commune 
de Paris (Brüsszel 1878); Jean sans nom (1882); 
Le Roi des Mendiants (1885); La Princesse Bella
donna (1886); Les noces d'Odette (1886); Les 
Amoursquituent(1890); több regényét színdarabbá 
is átdolgozta. 

2. A., Jean Frangois, voltakép Mussot, franc, 
színész és író, szül. Besanconban 1734., megh. 
Parisban 1795. Szülei jogi pályára szánták, de 

megszökött s a Conti herceg által alapított szín
háznak tagja lett Versaillesban, 1775. Audinotnak, 
az Ambigu-comique színház vállalkozójának tár
sául szegődött. Az általa alapított kitűnően szer
vezett ballet nemsokára nagyközönséget vonzott a 
színházba, s A. meggazdagodott. Számos vígjátékot 
és vaudé viliét írt, némajátékai közül legtöbb sikert 
aratott La complainte des Barmécides (1781). 

3. A., Sophie, francia színésznő, szül. 1744 
febr. 14. Parisban, megh. 1803. Mint operaéne
kesnő 1757. kezdte pályáját s 1778-ig kedvence 
volt a párisi közönségnek. Házában korának 
legtekintélyesebb írói és tudósai szoktak össze
gyűlni; igen szellemes nő volt, akinek maró-
élceit «Arnoldiana» címen 1813. külön kötetben 
is kiadták (Paris 1813). Emlékiratai 2 kötetben 
1837. jelentek meg. 1779., miután hangja és mft-
vészete rohamosan hanyatlott, kénytelen volt 
visszavonulni. Csakhamar elfelejtették. Utolsó 
éveiben Napóleon jóvoltából kegydljat kapott. 

Arnprior (ejtsd: amprejör), város Ontario kanadai 
állam Rerfrew grófságában, a Madavaszka torko
lata közelében, (1901) 4516 lak., néhány gyárral és 
fakereskedéssel. 1855. Mac Lachlin alapította. 

Arnsberg, szókhelye A. porosz kormányzósági 
kerületnek Westfalenben, a Ruhr által három ol
dalról körülfolyt hegy alatt, melynek csúcsán az 
A.-i grófok régi kastélya látszik, vasút mellett, 
(1905) 9195 lak., papírgyárral és gőzfürésszel. Ré
gebben grófság székhelye ós az istenitéleteknek 
egyik főhelye volt. 1815 óta porosz birtok. V. ö.: 
Fe'aux de Lacroix, Pührer durch A. u. Umgebung 
(A. 1902). 

Arnstadt, székhelye az ugyanily nevű schwarz-
burg-sondershauseni kerületnek, a Gera ós vasút 
mellett, (1905) 16,270 lak. Hercegi kastéllyal és 
benne képcsarnokkal, vas-, bőr-, cipő-, pénzszek
rény-, tűzfecskendő-, papírgyárakkal és rövidáru-
készítéssel. Közelében számos nyaralóval. Kör
nyékén kösótelep van, melynél 1852. fürdőt épí
tettek. Egykoron a schwarzburg-sondershauseni 
hercegek székhelye volt. V. ö.: Aleods, A., ein 
Bild aus Thüringen (A. 1851); Glöckner, Solbad A. 
(A. 1883). 

Arnswalde, az ugyanily nevű járás székhelye 
Frankfurt porosz közigazgatási kerületben, három 
tó között, az Ihna kis mellékvize ós vasút mellett, 
(1905) 9065 lak., vasöntővel, gépgyártással, gőz-
fürósszel és gyapjúszövéssel. 

Arnulf, szent, metzi püspök; megh. 641 aug. 
16., jeles tulajdonságai mellett arról is nevezetes, 
hogy az Arnulflngi és Karolingi dinasztiának törzs
atyja volt. 

Arnulf, 1. frank király és római császár, Karl-
mann keleti frank királynak Liutsvinda grófnőtől 
született természetes fia, szül. 853 körül Moosburg-
ban, megh. Regensburgban 899 dec. 8. Apja halála 
után (880) Bajorországot és Karintiát örökölte; 
887. pedig a keleti frank nagyok a tehetetlen 
Vastag Károly helyébe trónra emelték. Sze
rencsés háborúkat viselt a normannok ellen, 
kiket Löwen mellett megvert (891), Árpád vezér 
szövetségében pedig halálos csapást mért Szvato-
pluk morva hatalmára (892—893). Olaszországba 
Pormosus pápa hívta. A. oly ügyesen aknázta ki 
egyrészt Spoletoi Guido ós fia Lambert, más-
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részt Berengár friauli fejedelem versengését, hogy 
Rómát elfoglalhatta. Erre Formosus 896 febr. 22. 
császárrá koronázta. A trónon hatéves fia, Gyermek 
Lajos követte öt ; volt azonfölül két természeste 
fla: Zventibold, ki 895. Lotharingiának lett királya 
és Rátold, Mtöl sokan a meráni grófi családot szár
maztatják. 

Irodalom. Dümmler, De Arnulfo rege, Berl. 1852; Dümmler, 
Gesch. des ostfrankischen Reichs, II. köt. 2. kiad. 1887. 
A magyarokkal való szövetségre vonatkozó irodalmat pedig 
1. összegyűjtve a Hadtörténeti Közlemények-ben. (1888. 667.1. 
és 1890.12S. 1.) 

2. A., 907—937-ig Bajorország első hercege> 
Luitpold őrgrófnak fia, 913. a magyarokkal ütkö
zött meg az Inn mentén. Második felesége, Ágnes, 
egy magyar fejedelemnek volt leánya. 

3. A, az előbbinek fia, akit 1. Ottó király apja 
halála után 937. bajor nádor-grófnak nevezett M. 
A -wittelsbachi család törzsatyja. 

4. A., bajor kir. herceg, sztü. Münchenben 1852 
júl. 6., megh. Velencében 1907 nov. 15., Luitpold 
régens-hereeg legifjabb fia. A katonai pályára 
lépett s gyalogsági tábornok és az 1. bajor 
hadtest parancsnoka volt. 1873. megkapta az 
aranygyapjas-rendet és 1893. a Szent-István-rend 
nagykeresztjét. Nőül vette Liechtenstein Terézia 
hercegnőt (szül. 1850.), kitöl Henrik fia született 
(1884). 1907. Közép-Ázsiában járt tudományos cél
ból. V. ö.: Bothmer gróf, Prinz A. v. Bayern 
(München 1908). 

Arnulfi, Alberto, piemonti tájnyelven író költő, 
szül. 1849 júl. 13. Torinóban, megh. 1888 márc. 
27. Rómában. Maciette turineise címen Fulberto 
Alarni álnév alatt egy kötet szatirikus szonettet 
adott ki 1879.; Drolarie c. vígjátékát 1889. adták 
ki. Eraldo Barettivei közösen az I Duchi di Nemi 
c. politikai iránydrámát írta (1887). 

Arnus, folyó Olaszországban, 1. Arno. 
Árnyak. A megholtak lelkeinek állapotáról és 

mivoltáról világszerte elterjedt képzetek azon 
egyik, határozottabban körülirt faja, mely a leg
tisztábban és még aránylag a legnagyobb követ
kezetességgel az Iliászban és Odisszeában tükröző
dik, habár ezekben is nem egy oly ellenmondást 
foglal magában, mely részben korábbi fokozatára 
vall, részben pedig későbbi fejlődése csiráit tar
talmazza többé vagy kevésbbé kitetsző módon. Ön
magával még a legkevésbbé meghasonlott és az ú. 
n. Homeros-féle világnézettel a legösszhangzóbb 
felfogásban e képzet a megholtnak lelkét mintegy 
az élő személy tükörképének vagy árnyékának 
tünteti föl, amely az elköltözöttnek alakját telje
sen felismerhető, de annyira finomult anyag
ban mutatja, hogy a testiség jelzékei közül csak 
a bizonyos feltételek mellett beálló látliatóság 
illeti meg. A hallhatóság már csak kivételesen és 
többnyire csak varázslat (áldozatban való részel-
tetés) segítségével sajátja; fogliatósága pedig egy
általában nincs neki. Ez Á. az ember teljes szemé
lyiségének csak részleges képviselői; de még 
annak sem vehetők tulaj donképen és egészen azok, 
amit lélek vagy széllem néven ismer a halál utáni 
létről szóló hiedelmek másféle alakulata. Az össze
hasonlító néplélektan mai állása szerint úgy látszik, 
hogy az Á., mint egyáltalában a lélek és szellem kép
zeteinek keletkezesében és alakulásában nagy 
része van az álom élettani jelenségének és az ebből 

primitív logikávallevontkövetkeztetéseknek. Más
részt félreismerhetetlen, hogy az Á. lenge füst-, 
vagy páraszerü alkotásáról elterjedt hiedelmek kö
zelről érintkeznek a lélek és szellem mivoltáról 
táplált felfogásokkal, melyek nem jelentenek alap
jában egyebet, mint a magyar lélek és szellem 
szavak s a legkülönbözőbb nyelvekben csak a lehel
let közös képzetének a lélek fogalmává fejlődését 
mutatják. 

Az A. képzetét némely módosult alakban mutat
ják a római néphit genii, manes és lares néven 
megkülönböztetett túlvilági lelkei, melyeknek a 
költőknél divó feltüntetése csak óvatosan használ
ható fel a római genuin hiedelmek megállapítása 
céljára, minthogy náluk lépten-nyomon görög min
táik erős hatása is figyelembe veendő. Ugyanilyen 
óvatossággal kell eljárnunk a görög vagy római 
felfogás szűrőjén át reánk jutott másféle néphit 
elemek megítélésében is. Sok része van ugyanis 
a bibliában szentesítést nyert zsidó és keresztény 
tanokban is a görög és római analóg képzetek
nek, a melyekhez a megváltás tanainak mind 
szélesebb körre terjedésével még számos újabb 
néphitbeli elem is vegyült. Nem csoda tehát, ha 
lépten-nyomon találkozunk ma is a legtöbb keresz
tény nép babonái- és szokásaiban is oly vonások
kal, melyek a túlvilági létre vonatkozó képzetek 
közt egyfelől a bibliai felfogásra, de másrészt az 
antik pogányság s a ma is élő primitív népek ily
nemű hiedelmeire emlékeztetnek. 

Az Á. tüzetesebben körülírható képzetével kö
zelről rokon az a középkori jogszokásokból ki
tetsző felfogás is, amely szerint az ember árnyéka 
személyiségének oly kiegészítő része, melyet bün
tetéssel is lehet sújtani, megbélyegzéssel is lehet 
illetni. Ez a felfogás szülte az ú. n. árnybüntetések 
(Scheinbusse) többrendbeli fajait, minők az álmo
dott bűntények v. vétségek szintén csak valami 
színleges lakolással való megtorlásai (1. Grimm 
Jákob, Deutsche Rechtsaltertümer 678 s k. ós 
Liebrecht, Zur Volkskunde 33, 424, 503 s k.); 
de különösen azok, melyekben az illető árnyéka a 
bűnhődő. Ilyen pl. a régi német jogszokásokban az, 
hogy a vándorkomédiás-, hegedős- és jongleur-
népség megvetett és jóformán jogtalannak tekin
tett társadalmi osztálya csak a sértő fél árnyékán 
vehetett magának látszólagos elégtételt, s más 
efféle. (L. Liebrecht i. h. és az ott id. forrásokat, 
különösen: Qierke, Der Humor ím deutschen 
Recht, Berlin 1871.) V. ö. még az Animizmus, 
Eszkatologia, Holtak tisztelete, Kisértet, Lélek, 
Szellem, Túlvilág szókkal. 

Irodalom. Rohde Erwin, Psyche. Seelencult und Unsterblich-
keitsglaube d.Griechen, Freiburg i.B.1890, 2 kiad. 1908; Ribbeck 
0.,Daemon u. Genius. Kiel 1868; Scharbe R., De geniis, maníbus 
et laribus, Cassel 1854; Lippert J., Der Seelencult in seinen 
Beziehungen zur althebr. Bel., Berlin 1881. Az idevonatkozó 
irodalom igen jó egybeállítását 1. dr. Marcus Landau, Hölle 
und Fegfeuer im Volksglaube, Dichtung und Kirchenlehre, 
Heidelberg 1909. 

Árnyalat, a festészetben a színnek vagy az ár
nyéknak enyhe fokozása, gyöngítése vagy folya
matos egymásba olvasztása. 

Árnybüntetések, 1. Arnyak. 
Árnyék, a megvilágított átlátszatlan testek 

mögött keletkező sötét tér. Pontszerű fényforrás 
esetén az árnyékot egy oly kúpfelületnek a test 
mögé eső része határolja, mely létrejön, ha a fény-
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forrásból a testhez érintő egyenest húzunk s azt a 
test felülete mentén végigvezetjük. Ez az ú. n.geo-
metriaiÁ., amelynek megszerkesztése a fény egy-
vonalú terjedésén alapszik, a valóságban szigorúan 
elő nem állltható.még legjobban megközelíti az elek
tromos Ívfény vetette A. Ha t. i. a fényforrás na
gyobb kiterjedésű, akkor a test mögötti térnek lesz 
olyan része, ahová a fényforrás egyik pontjából 
som jut fény, ez a teljes A., ezt körülveszi a fél-A., 
amelynek pontjait a fényforrásnak csak egy része 
világítja meg s amely a szélein folytonosan megy 
át a teljesen megvilágított térbe. Ha a fényforrást 
mindig kisebbre vesszük, az Á. határa élesedik, 
azonban igen kis fényforrás (pl. erős gyűjtőlencsé
vel előállított Napkép) esetén sem lesz teljesen 
éles, hanem elmosódott marad, sőt a szélein vál
takozva sötét és világos, illetőleg színes csíkok 
lépnek fel, jeléül annak, hogy ilyen esetben a 
fény nem terjed szigorúan egyenes vonalban (1. 
Fényelliajlás). 

A képzőművészetekben sokfólekép használták ki 
az Á. jelenségét. Egyes mesterek, mint Correggio 
és Rembrandt, az A. és fény érdekes elosztásával 
értek el nagyszabású művészi hatást. Az Á. a sza
bad ég alatt rendesen kékesbe játszó, hideg színű, 
átlátszó és számos reflex-színnel általszőtt, a szoba-
világításban viszont meleg-barnás színű, kevéssé 
áttetsző ós ke vés reflex-színt m utat.A szabad ég alatt 
festett kép tehát merőben más festői hatású, mint a 
szobában festett. Ebben a különbségben gyökere
zik a XIX. sz. plein-air festészete, amelynek fő
képviselője Manet. 

Arnyéki növények, életükben kevesebb fóny-
nyel is beérő növények, aminők a zárt erdő tala
ján tenyésző növények, pl. az erdei madársóska 
(Oxalis acetosella), a kótlevelü árnyókvirág (Ma-
janthemum bifolium). Jellemző tulajdonságuk, 
hogy az asszimilálásra nem szükségelik a köz
vetlen napfényt, szervezetük berendezésével a 
szórt fényt lehetőleg kihasználni iparkodnak és 
hogy mérsékelten lélekzenek. Sokan közülök a 
verőfónyen el is pusztulnak. A fény iránt való 
igény a növények közt, de különösen a fák között 
igen különböző, némelyik fa, pl. a lucfenyő, a 
bükk eltűri az árnyékot, ellenben nem tűr el sem
minemű árnyékot az erdei fenyő, az akác, a ko
csányos tölgy. 

Árnyékpróba (skiaskopia), 1. Szemtükrözés. 
Árnyékrajz (franc, silhouette), egy ember v. 

állat alakjának fekete festékkel kitöltött körvonalai 
vagy arcéle. Francia nevét Etienne de Silhouette 
francia pénzügyminisztertől kapta, aki 1757 körül 
gyűlöltté vált kicsinyes rendeletei révén. Az akkor 
divatba került Á.-ot szegényes technikája követ
keztében nevezték el á la Silhouette-nek. Az Á.-ot 
főkép a fénykép szorította ki, 1. Arcél. 

Arnyékszékrendszerek. Az ember — közepes 
számítás szerint — óvenkint 428 kg. vizeletet s 
450 kg. ürüléket produkál. Ha ez egyszerűen a 
szabadba, a talajra jut (pl. falun), ahol az ürülék 
idővel kiszárad, az esővel kilúgozódik, a talajba 
szüremkedik s elbomlik, oxidálódik. Ott, hol na
gyobb embertömegek aránylag szűk helyen, tehát 
szorosan élnek együtt (pl. városokban), ez a szenny 
olyan felhalmozódását vonná maga után, mely a 
talajt megfertőzné s tűrhetetlenné tenné. Ez arra 

indította az embereket, hogy az ürülék s egyéb 
szenny elhelyezésére vagy eltávolítására meg
felelő berendezéseket alkalmazzanak. E berende
zések : az árnyékszékek. 

A herculanumi és pompeji ásatások szerint a 
nyilvános és házi árnyókszókberendezéseket, így 
a vízzel öblltetteket is, már a rómaiak használ
ták. A népvándorlás a kultúrának ezt a wmá-
nyát elpusztította, a középkorban a pöcegöd-
rökre és csatornákra nem sok gondot fordítottak. 
Az első szabadalmazott «\vater closet»-et 1775-
ben Cumming Sándor órás készítette. Hazánkban 
nagyobb mértékű elterjedésük Budapest építkezé
sével függ össze. 

A modern épületekben az árnyékszékek rend
szerint a hálószobák mellett vannak, azért termé
szetesen szellőztetésükre kiváló gondot kell fordí
tani. Közös árnyékszékeket használnak a gyárak
ban, kaszárnyákban, kórházakban, iskolákban stb. 
Azokban a városokban, ahol az egészségügyre 
adnak valamit, az utcákon is találunk nyilvános 
ámyékszékeket. Az árnyékszékek igen sokfélék, 
nagy általánosságban két elv szerint csoporto
síthatók: I. Bizonyos tartóban hosszabb-rövi
debb ideig gyűjtik az ürüléket (száraz klozetek), 
vagy II. azonnal elvezetik az ürüléket (nedves 
klozetek), még pedig megfelelő csövek segítsé
gével. 

I. E csoport egyik kezdetleges alakja, melye 
manapság is igen sok helyen, nevezetesen falun 
láthatunk, egyszerűen a földbe ásott gödör, melyre 
kis silány házikót alkalmaznak. Az ürülék fer
tőző kiszivárgásának elejét veendő, azt téglával 
kifalazzák, majd belátván, hogy az ürülék a téglák 
lyukacsos anyagán szintén átszűrődik, a téglákat 
cementbe rakják, sőt a téglafalat cementtel v. asz
falttal egészen be is burkolják. Habár állandó s tel
jes biztosítékot még ezek sem adnak (mertacemen-
tet az ürülékek alkáliái — lúgjai —, az aszfaltot 
pedig a keletkező ammóniák lassankint kimarják), 
mindamellett bátran mondhatjuk, hogy az emlí
tett eljárások jelentékeny mértékben képesekcsök-
kenteni az árnyékszék-gödrök ártalmait, főképen, 
ha az átjárhatatlanná tett téglafalazat mögé mint
egy lábnyi vert agyagréteget is helyeznek, s ha 
a gödröt elég gyakran ürítik és az esetleges hibá
kat javítják. 

A kiürítés sok helyen még ma is kezdetleges mó
don: vedrekkel, ásóval történik. Némely városban 
az ürüléket gőzgéppel a gödörbe bocsátott csövön át 
kocsikon elhelyezett hordókba szivattyúzzák, s a 
gödör bűzös gázait a gőzgép tűzhelyén át vezetve, 
elégetik. E hordók tartalmát folyókba, v. — trágyá
zás céljából — szántóföldekre ürítik, néhol pedig 
földdel, hamuval s egyéb szeméttol beszárítva, 
porrá őrlik s trágyául (poudrette) eladják. A hordó-
(v. tonna-) rendszernél az ürülék az ülőke alatt 
nyíló csövön át a pincében álló hordóba jut. A 
megtelt hordót, üressel kicserélve, a mezőre szál
lítják (vagy folyóba ürítik!). A legkezdetlegesebb 
száraz klozetek azok, melyekben a klozet-ülő-
helynek medencéje nincs és az ürülék közvetet-
lenül a pöcegödörbe hull. A jobbaknak faience 
vagy zománcolt öntött vas medencéjük van, me
lyet vas vagy ólomgombbal ellensúlyozott tányér 
vagy tolószellentyű zár el. A zárás ritkán tökéle-
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tes, a gázok tehát zavartalanul hatolhatnak át az 
épület belsejébe főleg akkor, ha a csatornából a 
klozeten át légáramlás van. 

A száraz klozetekben használt fertőtlenítő anya
gok többnyire felszívó hatásúak, ezek közé tarto
zik a tőzegpörje, égetett agyag, humuszföld, csont
liszt, hamu stb., különösen fontos a tőzegpörje, 
(torfmuU), mely az ürülékben levő ammóniákat 
mechanikailag köti meg és 2—8% erejéig a fej
lődő gázokat kémiai úton is abszorbeálja. A kelet
kező vegyületek még a levegőn sem bomlanak 
szét. Ha tehát ezzel a porral a klozet-medencébe 
hulló ürüléket azonnal befödjük, ez a fekáliákat 
rögtön felszívja, teljesen ártalmatlan barna tö
meggé alakltja. A tőzegpörjével fertőtlenített fojtó 
vagy hintő klozetek-nek nevezhető szerkezetek 
fenntartásának költségei]esekélyek. Akár gödörbe, 
akár hordóba gyűjtik is az ürüléket s akármeny-
nyire törekednek is ezek technikáját tökélete
síteni, megoldatlanul marad egy fontos kérdés, t. i. 
az, hogy a háztartásban összegyűlő mosdó, mosó 
s egyéb szennyes vizeket hova vezessék ? Ezek 
részére megfelelő vezetékről, elvezető csatornák
ról kell gondoskodni. 

II. Az árnyékszékek 2. csoportjába tartozó szer
kezetek az ürüléket azonnal elvezetik, még pedig 

föld alatt futó csö
vekben, csatornák
ban, áramló víz se
gítségével (1. Csa
tornázás). A ned
ves klozetek me
dencéjének öblí

tése lehet ör
vénylő, vagy le
pelszerű. Az első 
esetben a víz órin-
tőleg ömlik a me
dencébe, a máso

dik esetben a medence felső szélének körgyűrűjé
ből folyik ki. A klozetmedencét zománcolt öntött 
vasból vagy kőedényből gyártják. Az öntött vas 
medencék azért nem jók, mert ha a zománc le
pattan, akkor a rozsdásodást mi sem akadályozza. 
A finomabb szerkezetű, klozetek medence-torkát 
serpenyővel vagy szellentyűvel zárják el és a 
vízcsappal összekötött emelő rudazatot a biztos 
zárás céljából súllyal terhelik meg. 

Mivel a szellentyűk és a serpenyők hanyag 
kezeléskor rosszul zárnak, a legtöbb klozet bűz
elzárója co alakú cső. Ilyen könyökcsöves kloze-
tet láttat az 1. ábra, melyben a a medence, v a kö
nyökcső, r a lefolyó cső, p az öblítő cső, u a víz
csap, mögötte az ellensúly, c a vonórúd és g a, fo
gantyú. Használat után a g fogantyút fölemeljük 
és a kinyilt u szellentyűn át a víz a p csőbe és 
ebből az a medencébe árad. Ha eleresztjük a fo
gantyút, az ellensúly az u szellentyűt elzárja. 
A vízcsapot az ellensúly oly gyorsan zárja be, 
hogy a víz ütődése csőrepedóst okozhat, ezért a 
jobb klozetekben levegővel vagy folyadékkal meg
töltött ütközőt használnak. Gyakoriak az ütődés nél
küli szellentyűk is, ezeknek szerkezete olyan, hogy 
a fogantyú eleresztése után szép lassan saját ma
gukat zárják el. Használnak szélüstöket is, ezek 
a szellentyűn átfolyó vizet fölfogják és a beszorult 

1. ábra. Vízklozet, vízgyűjtő 
medence nélkül. 

levegő a vízöntést szép lassan megakasztja. A 
zárt szélüstök helyett főképen nyitott vízgyűjtőket 
is alkalmaznak; ezek cinkbádoggal bevont fa-, cink-
v. cinkezett vaslemezből, ritkábban öntött vasból 
készített 6—10 liter férőjü szekrények. Hogy a 
víz kellő nyomással tódulhasson a medencébe, a 
vízgyűjtőt az ülőhely felett T5—2'0 m. magas
ságban helyezik el. Az öblítő-cső 20—25 mm. bő 
legyen. A vízgyűjtőt és a vízvezetéket rendszerint 
lábagóval (Schwimmkugel; úszó golyó) kötik ösz-
sze, vannak azonban másféle szerkezetek is. A 
víz vétele lehet önkényes, vagy a használattól 
függő. Az elsőkben, ha tisztán vlzzárású, tehát 
könyökcsöves klozetünk van, a vízgyűjtő me
chanizmusa a medencétől teljesen független lehet: 
elégséges egy húzózsineg, lánc vagy rúd, hogy 
a készülék mechanizmusa működhessék; ha azon
ban mechanikai zárású, tehát serpenyős vagy 
szelientyűs klozetünk van, azokat a szerkezeti ré
szeket, melyek a serpenyő vagy szellentyű moz
gatására szolgálnak, a vízgyűjtő mechanizmusával 
kell összekapcsolni, mert külön működtetni mind
egyiket a használóra nézve kényelmetlen. 

A vízgyűjtők lehetnek I. egyszerűek és II. kü
lön osztállyal, ú. n. szolgálati szakasszal felsze
reltek. A víz elzárása és kieresztése történhetik a) 
tányór-szellentyüvel, b) könyök vagy harangszívó-

2. ábra. Vízgyűjtő medencü szívóval. 

val kapcsolt tányérszellentyűvcl, c) mozgó ha
rangszívóval, d) könyök vagy harangszívóval és 
víz-szinemelővel és e) forgó edénnyel. 

Mindenesetre a legjobbak közé tartoznak a c 
és d alattiak, mert ezekben szellentyű nincsen. 
Ilyen a 2. ábrabeli vízgyűjtő. 

A vízgyűjtőt u lábagóval kapcsolt v szellentyű 
tölti meg; midőn a klozetet nem használják, e 
vízzel telt szekrény, melyet Ct és C2 csigákon át 
futó zsineg tart, az I-gyel jelölt s pontozva rajzolt 
állását foglalja el; ekkor a víz csak bv magas
ságig emelkedhetik és nem meríti St szívót a víz 
alá, mert a lábagó éppen akkor zárja el v szellen
tyűt, amikor a víz a szívó könyökét elérte. Ha a 
klozet deszkáját lenyomják, e szekrény a Hállásba 
jut, a vlzszín tehát sülyed annyival, amekkora a 
szekrény térfogata, de ezt újból pótolja bv szintig a 
vízvezeték, mert a lesülyedt víz u lábagót meg
nyitja. Ha az ülőhelyen nincs teher, az ellen
súlyként is működő vízzel telt e plóhszekrény az 
I állásba jut, s most már a vízszint av magas
ságra szorítja fel úgy, hogy St szívó teljesen víz 
alá kerülvén, működni kezd s kiüríti a vízgyűj
tőt ; o az öblítő csövet, Ss pedig a biztossági szí
vót jelöli; ez utóbbi arra való, hogy a szívóba 
eleve levegő kerülhessen, nehogy a v szellen
tyűn beömlő vizet a szívó folytonosan szívhassa. 
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3. ábra. Klozet-medence, kettős víz
zárral. 

Ha a klozetet használó egyén a sokszor nagyon 
is kényes mechanizmussal bánni nem tud v. nem 
akar, továbbá tartunk tőle, hogy az ürüléket a 
medencében hagyják, vagy nagyon is erősen öb
lítenek, vagy a klozetet használó egyén ereje elég
telen a mechanizmus működésbe hozatalára: a klo-
zetmedence öblítését a használattól függővé teszik 
az árnyékszék' ajtó-nyitásával v. mozgó padlóval 
vagy az ülőhely födelének nyitásával v. mozgó 
ülőhellyel. 

Mivel a serpenyő, illetve szellentyü nyitásakor 
büz áramlik ki, 
a könyökcsöből 
pedig a víz ki
szikkadhat, hasz

nálnak kettős 
bílzelz árast, 

mely állhat a) a 
mechanikai mód 
és a vízzárás 
egyesítéséből v. 
b) kettős víz
zárásból. Az a) 
pont alatt emlí
tett kettős bftz-
elzáróval fölsze
relt klozetek ké
pezhetők mind a 

serpenyős, mind a szellentyüs klozetekböl, ha a 
könyökcsöves klozetekkel egyesítjük. A b) pont 
alattiaknak két könyökcsövük van, ilyen a 3. ábra-
beli, melynek medencéjét k könyökcsővel t csa
torna köti össze, olyképen, hogy ennek felső nyí
lását is az «, és w2 nyelv alkotta könyök szintén 
vízzel zárja el. 

A 4. ábrabeli Jennings-féle klozetnek a két víz
záron kívül dugóalakü k záró szellentyüje is van, 

s lábagó és en
nek v karja a 
vízcsap elzárá
sára 111. nyitá
sára való. 

Anyüv.ldo-
zeteket folyto
nosan, vagy a 

használattól 
függetlenül 

időszakosan 
működő öblítő 

készülékkel | 
látjuk el. Sok 
helyütt a foly
tonos öblítés 

esetleg önkényes 
vagy pedig a 

i. ábra. Jennings-féle vízklozet. 

mellett a használattól függő, 
öblítő készüléket is használnak, 
folytonosan és időszakosan működő öblítés össze
tételét alkalmazzák. A nyilvános klozetekhez még 
a következő követelményeket is fűzzük: 1. A 
klozetet használó egyén ne állhasson fel az ülő
deszkára, nehogy bemocskolja az ámyékszéket. 
2. Ne férhessen se az öblítő, se a világító ké
szülékhez. 3. Az árnyékszékben a falakon és 
klozetmedencén kívül semminemű fogható tárgy 
ne legyen. 4. A klozetmedence felszerelése le
gyen olyan, hogy folytonos felügyeletet ne kíván
jon, szóval magát tisztítsa és védje. 5. Teljesen 

szagtalan legyen. 6. A lefolyó csövek be ne 
fagyhassanak. 

Mivel a víz az ürüléket csak elmossa, de nem fer
tőtleníti, sok klozetet fertőtlenítő készülékkel lát
nak el. Fertőtlenítéshez csakis vízben feloldódó sze. 
rek alkalmazhatók (1. Fertőtlenítés). Az öblítővíz a 
fertőtlenítő szert tartalmazó edényen folyik át és a 
feloldott fertőtlenítő anyagot a klozetmedencébe 
viszi. Mivel klozetjeinkben a legnagyobb bajt a 
vizelet okozza, szeparátokat használnak, ezek a 
szilárd és a folyós részeket különítik el. Ide 
tartozik a skandináviai levegős klozet is. A tűz-
klozetekben a fekáliákat falazott aknába gyűjtik 
és naponkint koksztüzzel égetik el. Általában a 
meleg helyre jutott fekáliák jól mumiflkálódnak 
és végeredményében ez is fertőtlenítés. 

A fentebbiekben ismertetett két rendszerrel kap
csolatban említést érdemel még néhány berende
zés, melyet az egészségügyi technika utóbbi év
tizedekben történt föllendülésének köszönhetünk. 
Ezek: IAernur, Berlier és Shone rendszerei. Lé 
nyegök szerint ezek a gyűjtés elvén alapulnak. IAer
nur szerint bizonyos számú ház árnyékszékei kö
nyökcsővel és billentyűvel légmentesen zárt vas
csövek által egy mélyebben fekvő ürüléktartóval 
vannak összekötve. Ez a tartó, naponkint hijoltsá-
gig (légüresre) szivattyúztatván, a vascsövek bil
lentyűinek megnyitása után magába szívja az ürü
léket. E tartóból az ürüléket bJjolttá (légüressé) 
szivattyúzható hordókba ürítik s a kijelölt helyre-
pl. trágya-gyárba szállítják. Berlier rendszere ha
sonló elven alapul, Shone berendezése (Arad város) 
ellenben a sűrített levegőt alkalmazza az árnyék
székek tartalmának továbbjuttatására. Ezek a be
rendezések elmés technikára vallanak, s bizonyos 
viszonyok (pl. mély fekvés) nehézségeit legyőzni 
képesek, csakhogy itt is megoldatlanul marad mind 
az ürülék végleges elhelyezésének, mind a szeny-
nyes vizek elvezetésének kérdése, másrészt meg azt 
sem szabad szem elöl tévesztem, hogy komplikál
tabb szerkezetűek s aránylag sokba kerülnek. El
terjedésre nem számíthatnak. 

A pisszoárok a férfiak számára berendezett 
vizelő helyek kagylókkal, falmenti csatornával 
stb., melyeket állandóan vagy időszakosan vizzel 
öblítenek. A Beetz féléket (1892) kátrányolajjal 
szagtalanítják. 

Az árnyékszék bűzét hathatós szellőztetéssel le
het csökkenteni. A gröáör-ámyékszéket célszerűen 
úgy szellőztethetjük, ha a gödör boltozatából, ill. 
az ülőke alól csövet vezetünk a ház tetejére, s 
hogy e csövön a rossz levegő távozása megköny-
nyíttessék, vagy lámpát (gázlángot) helyezünk 
el benne, vagy olyan kémény mellé alkalmaz
zuk, mely alatt fűtenek. Megkívánjuk, hogy az 
árnyékszék-szoba ajtaja jól záródjék, s hogy a 
szobát jól szellőztethető előszoba válassza el a 
lakástól. A szellőztető berendezésről a vízrend
szerű árnyékszékelmél sem szabad megfeledkezni. 
Célszerű az ürülék-levezető csövet is szel
lőztetni, még pedig ott, hol a szifon a levezető 
csőbe megy át egy a szabadba, a tetőre kivezető cső 
alkalmazásával. Ezzel az ürülék-levezetőcső úgy 
látszik, mintha fölfelé meg volna hosszabbítva. Ahol 
több árnyékszék nyílik egymás fölött ugyanazon 
levezető csőbe (pl. emeletes házban), megeshetik, 
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hogy a felső árnyékszékből rohamosan kiürülő viz 
üresre szívja az alsó árnyékszék szifonjait, s Így 
e helyen utat nyit a bűzös levegőnek. Ennek meg
gátolására tanácsos az alsóbb árnyékszókek szifon
jának felső oldalától rövid csövet vezetni az ürü
lék-levezetőnek szellőztető csövéhez. Fontos, hogy 
a csövek közt általában, de különösen az árnyék
szék medencéje, könyökcsöve s a levezető cső da
rabjai közt szoros kapcsolat legyen. L. még Fertőt
lenítés, Pissoirok, Lefolyó csövek. V. ö.: Edvi Illés 
Aladár, Glosetek és pissoirok, 1886; Handbuch 
der Architektur, ÜL kötet; Baukunde des Archi-
tekten, I. kötet. 

Árnyéktalanok (ascii), a forró földövön lakók. 
Ott évenkint kétszer, a téritőkörök alatt egyszer 
a nap délben éppen függőlegesen az emberek feje 
fölötti tetőponton áll s igy az emberek teste nem 
vet árnyékot; ezek az év többi részében két-
árnyuak (amphiscii), vagyis árnyékuk egyik fél
évben délre, másikban északra esik. Egyárnyé-
kuak (heteroscii) a két mérsékelt öv lakói, kiknek 
árnyéka délben vagy mindig délre, vagy mindig 
északra esik. Körárnyuak (periscii) a hideg föld-
övek lakói, kiknek árnyéka a látóhatáron körös
körül jár. 

Árnyékvilág a. m. a mulandó földi élet. 
Árnyékvirág (növ.), 1. Maianthemum. 
Árnyjátékok (ombres chinoises), fehér vá

szonra vetített fekete v. színes bábalakok, ame
lyeknek mozdulatait a függöny mögött rejtőző 

;. színész beszéddel kíséri. A színjátéknak ez a faj
tája állítólag keleten termett, talán Kínában — 
innét a francia neve is — s a keleti népeknél év
ezredeken keresztül nagy becsben állott. Sziám-
ban a Eamajana különböző jeleneteit adták elő 

; ilyen módon, Törökországban roppant merész és 
pikáns vígjátékokat és politikai szatírákat; na
gyon híresek a japáni és arab Á. is. A törté
nelmi fejlődés szempontjából nézve az árnyjáték 

• az első mozgófénykép-szinház, amely azonban 
í már ősidőkben felhasználta a legelmésebb tech

nikai fogásokat. 
Aroa, helység Venezuelában a Rio A. termé

keny völgyében, vasút mellett, közelében gazdag 
rézbányákkal, amelyek 1906—1908-ig 3.475,130 

[ kg. rezet szolgáltattak. 
Árofa, dunai hajósoknál szokásos kifejezés 

• mindennemű oly rúdra, melyet valamely járgány
hoz, orgonához vagy tekerő eszközhöz emeltyű
nek használnak; egyértelmű a tekerőfával, tekerő-
rúddal v. doronggal. 

Arogi, a datolya-pálma gyümölcséből készült 
szeszes ital. 

Árok, hosszú, mesterségesen készült mélyedés 
a talajban, mely rendesen vízvezetésre szolgál. 
Néha kisebb patakok természetes medrét is Á.-nak 
nevezik. A mesterséges Á. keresztmetszete ren
desen trapéza alakú; az ily Á.-nak megkülönböz
tetjük az esését, mélységét, fenekét és az oldal
lejtőit. Ez utóbbiaknak hajlása a föld állékonysá
gától függ; rendesen a hajlás 1:1 v. 1:2 arányú. 
Vannak árkok derékszögű négyszög, félkör, vagy 
körív alakkal is ; ilyenkor vagy az egész árkot, 
vagy legalább is az Á. meredek részét fával, kő
vel, téglával burkolják, v. falazattal támasztják. 

A vasútépítésben szabvány-Á.-nak nevezzük 

azt a 25—30 cm. fenékszélességü árkot, amely az 
alépítmény koronája mellett halad a bevágások
ban és arra szolgál, hogy a pályatestről és a be
vágás rézsűiről lefolyó vizet a pálya hosszirányá
ban elvezesse. Hasonló Á. készül a töltések lábá
nál is. 

Árok, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, (1900) 664 
rutén lak., u. p. és u. t. Ungvár. 

Árokarja (Kallesdorf, Arkalia), kisk. Szolnok-
Doboka vm. betleni j.-ban, a Sajó mellett, (1900) 
908 német és oláh lak., baromtenyésztéssel, vas
úti megálló ; u. p. és u. t. Kerlés. Templomában 
csúcsíves szentségtartó fülke 1524-ből. Környéke 
a legkiesebbek közé tartozik a vmegyében. Mel
lette 1792. bronzkori leletekre akadtak, melyek 
a M. Nemz. Múzeumban vannak. 

Áx6kcaaxaolí(Grabengallerie), többnyire az es-
carpe-ban épített védőcsarnok, amelyből az árok-
fenék lövedékekkel pásztázható. 

Árokerőd, az árokfenék pásztázhatása végett 
az árokba kiszögellően épített (Koffer), — vagy 
azon átvezető (Caponniére) védőcsarnok. 

Árokhálózat, a mesterséges haltenyésztésnél, 
1. Halászat. 

Ároklejáró (Grabendescente), földalatti folyosó 
(táró), melyet a várvívó készíttet, hogy roham-
csapatait veszteségek nélkül a fedett útból az árok
fenékre, v. vízzel megtöltött árokban a vízszinig 
vezethesse. 

Árokpásztázás, az árok fenekére jutott ellen
ségnek az árok tengelyére merőlegesen álló födö-
zékekből való lövöldöztetése lövészek, ágyúk (kar-
tácsolás) v. szórólövegek által. 

Árokszállás, 1. kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, 
(1900) 914 német lak., kik fóldmlveléssel, faszer
szám- ós faedónykészítéssel és szalmafonással fog
lalkoznak ; u. p. és u. t. Pinkafő. — 2. Á., 1. Jász
árokszállás. 

Ároktő, nagyk. Borsod vm. mezőcsáti j.-ban, 
közel a Tiszához, (1900) 2075 magyar fóldmivelő 
lakossal, postával; u. t. Mezőcsát. 

Arolas, Jüan de, spanyol költő, szül. Barceloná
ban 1809., megh. 1849 nov. 25. Valenciában a pia
risták szerzetébe lépve, tizenhét éven át (1828— 
1842) szolgált mint gimnáziumi tanár a közügy
nek, azonban már 1844.súlyos agybetegségbe esett. 
Nagyobbára lírai költeményeket irt, melyek jel
lemvonása a kifogástalan külalak s ragyogó fan
tázia. Poétái munkái vagy 30 kiadást értek. Leg-
olvasottabbak és a maguk nemében az egész vi
lágirodalomban páratlanok Keleti versei (Orien-
tales), de románcai és vallásbölcselmi énekei (Medi-
taciones y Armonias) is elsőrendüek. 

Arole, folyó, 1. Aare. 
Arolsen, Waldeck németországi hercegség fő-

és székvárosa a Twisté és vasút mellett, (1905) 2811 
lak., I. Vilmos és Rauch emlékszobrával. Az 
1710—20-ig épült kastélyban van könyvtár, érem-
gyüjtemény, képtár. Itt született Rauch szobrász 
és Kaulbach P. festő. 

Aroma (lat.) a. m. kellemes illat. Az A. szub
jektív érzése az orrunk szaglóvégszerveit érintő 
finom eloszlású illó olajok parányainak. Illó ola
joknak élvezeti cikkekhez való keverését aroma-
tizálásnak, szagosításnak, mondjuk. Bővebben 1. 
Illó-olaj. 
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Aromás szesz, 1. Karmelitavíz. 
Aromás vegyületek, benzolszármazékok, gyű

rűs v. ciklusos vegyületek. Nagy és fontos cso
portja a szénvegyületeknek, melyek közvetlenül 
vagy közvetve egy alapvegyületből, a benzolból 
(C6He) származtathatók. Az aromás elnevezés 
eredete abban keresendő, hogy e vegyületcsoport
nak legrégebben ismert tagjai a természetben 
mint kellemes illatú balzsamok, gyanták ós éteres 
olajok alkotó részei találhatók. Az A.-re legjellem
zőbb, hogy valamennyije gyűrűs vázat tartalmaz, 
mely vagy csak szénatomokból van felépítve 
(karbo-, homo- v. izociklusos vegyületek), vagy a 
szénatomokon kívül más atomokat — rendszerint 
oxigén, nitrogén v. kén — is tartalmaznak (he
terociklusos vegyületek). Ami az A. vázát alkotó 
gyűrű szerkezetét illeti, az még mai napig sincs 
teljes biztonsággal megállapítva. A legrégebben 
ismert ós mai napig leggyakrabban használt szer
kezetét a benzolgyűrünek Eekulé 1865. állapí
totta meg és eszerint — mint ez a következő sé
mában fel van tüntetve — a szénatomok kapcso
lódása fölváltva két pár és egy pár vegyértékkel 
történik és a hat szénatom együttesen egy zárt 

gyűrűt képez. Jóllehet a Ke-
kulé-féle benzolformulával a 
különböző A. szerkezete és 
keletkezése igen jól megma
gyarázható, mégis vannak 
egyes olyan jelenségek, me
lyek, ha az A.-ben ilyen szer
kezetet tételezünk fel, kellő
képen nem értelmezhetők, 
így magaabenzol —melynek 

szerkezeti képlete a Kekulé-fóle felfogás szerint 
a fenti sémának felel meg, ha abban a fennmaradó 
vegyértékeket hidrogén-atomokkal egyesítjük, — 
dacára hogy szerkezeti képlete szerint telítetlen 
vegyület volna (a szénatomok helyenként két pár 
vegyértékkel kapcsolódnak) nem úgy viselkedik 
bizonyos kém lőszerekkel szemben, mint a telítet
len vegyületek. A benzol diszubsztituciós vegyü
leteinek a fenti szerkezeti képlet szerint négy 
izomer-alakban kellene létezni, holott a valóság
ban csak három izomer (1. alább) alakot lehet elő
állítani. Ezen kivételeket már Kekulé is igyeke
zett megmagyarázni (oszcillációs-hipotézis).Űtána 
mások (Ladenburg, Thomsen, Claus) igyekeztek 
több-kevesebb sikerrel olyan szerkezetet, adni a 
benzolnak, mely ezen hiányokat pótolja. Ujabban 
különösen két formulát használnak a Kekulé-féle 
képleten kívül, az Armstrong-Bamberger-iéle 
ú. n. centrikus és a J. Thiele által megállapított 

Thiele-féle formulát. (V. ö.: Dr. 
F. Heinrich, Neuere theoretische 
Anschauungen auf dem Gebiete der 
organischen Chemie, 1908.) 

A benzol-csoport jelölésére sza
bályos hatszöget rajzolnak, s ebbe 
esetleg C6-ot irnak. A hatszög min
den csúcsa egy-egy szabad vegy
értéket jelent. Az A. roppant nagy 

számúak; már eddig is több tízezerre megy az 
ismeretes vegyületek száma, azoké pedig, amelyek 
előreláthatólag még előállíthatók, majdnem ha
tártalan. Az A. számát az izoméria esetei is 

nagyban növelik. Az izoméria eseteinek köny-
nyebb jelölése kedvéért a benzol hatszögü sémá
ját számokkal is szokás ellátni. Abban az eset
ben, ha a benzolban helyettesítő gyök csak 1, 
izoméria nem lehetséges. De már ha 2 gyök a 
helyettesítő, viszonyos helyzetük 3-féle lehet, és 
így 3 különféle sajátságú vegyület van, amelyek
nek kémiai és fizikai sajátságaik eltérők, noha 
százalékos összetételük ugyanaz. Ugyanis a he
lyettesítő gyökök vagy egymás mellett vannak 
(brfo-származékok), 
avagy közöttük 1 

hidrogén atom 
f»wetoszármazékok) 
v. 2 hidrogén atom 
(para-származékok) 
van. B viszonyokat 
a következő rajzok 
teszik megérthetőkké. Az orto-származékokat 
úgyis szokták jelölni, hogy a kémiai képlet 
mögé zárjelbe 1, 2-t v. betűt tesznek. (Termé
szetesen a 2—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—1, is orio 
helyzetet jelenthet.) A meía-származékok 1, 3, v. 
m a ^ara-származékok 1, 4, v. p számokkal 
illetőleg betűkkel vannak jelölve. Például ha 
a benzolban 2 hidrogén helyét, 2 hidroxilgyökkel 
(OH) pótoljuk, az elmondottak szerint 3 izomer 
dihidroxilbenzolnak C6H4(OH)2 kell lenni és van is 
ú. m.: 
ortodihidroxilbenzolv.pirokatechinCeKi(0]l)2(í,2) 
metadihidroxübenzól v. rezorcin CuH^OH)^^) 
paradihidroocilbenzol vhidrokinon C6H4(OH)a(l,4) 
A benzolban 3 egyíorma (pl. három hidroxil) gyök
kel helyettesítve, szintén 3 izomer-vegyület le
hetséges A gyökök egymáshoz való viszonya v. 
vicinális (szomszédos) v. aszimmétriás v. szim-
metriás. 

Természetesen itt is számokkal jelölhető a gyö
kök elrendezése és pedig a vicinális-t 1, 2, 3-mal, 
az aszimmetriás-t 1, 2, 4-gyel, a szimmetriás-t 
pedig 1, 3, 5-tel lehet megjelölni. Három az izomer 
vegyületek száma akkor is, ha 4 gyök a helyette
sítő. A vegyületek elnevezése és a jelölés az előbbi
nek megfelelő ; itt is vicinális (1, 2, 3, 4), aszim
métriás (1, 2, 3, 5) és szimmetriás (1, 2, 4, 5) hely
zet lehetséges. Ha a helyettesítő gyökök száma 
5 vagy 6 és azok egymással azonosak, akkor izo
mer vegyület nem lehetséges. Abban az esetben, ha 
a helyettesítő gyökök nem azonosak, az izomériák 
száma jelentékenyen növekedik. Az A. jóval ál
landóbbak, mint az alifások és sokkal reakció
képesebbek. Jellemző reájuk, hogy igen könnyű 
nitroszármazékaikat valamint szulfosavjaikat elő
állítani. 

Az A.-et rendszerint két nagy csoportba osztják, 
ú. m. 
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í.karbo-, homo-v. izociklusos; 2. heterocik
lusos vegyületek. Ezen két csoporton belül meg
különböztetnek egy gyűrűs és több gyűrűs vegyü
leteket. A több gyűrűs vegyületeket ismét feloszt
ják aszerint, hogy tartalmaznak-e közös széna
tomot vagy nem: kondenzált ciklusos és policik-
HSOS vegyületekre. 

polieiklusos vegyület 
sémája 

kondenzált ciklusos 
vegyUlet sémája 

Aromatica (gör.), oly növényi eredetű gyógy
szerek, melyek erős és kellemes szagúak. Ezek illó 
olajakat tartalmaznak, s mint izgatószerek hasz
náltatnak egyrészt a nyál és gyomornedv elvá
lasztásának fokozására, másrészt feldolgozva illa
tos vizekké (aquae aromaticae), illatos tinktu-
rákká (tinct. aromát.), kenőcsökké (ungu. arom.), 
illatos ecetté (acet. arom.) külső célokra és pedig 
főleg a bőr, sebek stb. izgatására. Az A.-k közé 
tartoznak a kálmos, gyömbér, fahéj, szerecsendió, 
macisvirág, szegfűszeg, kardamomum, sáfrán, 
vauillia, ürömfű, ánizs, kömény, lavendulavirág, 
fodros- és borsosménta, majoránna, rozmarin-
levél, babérlevél stb. L. Illatos olajok. 

Aromatikus fürdő, 1. Fürdő. 
Aromia Sérv. (áuat), a hosszúcsápú fedeles-

szárnyuakhoz tartozó bogárnem. L. Pézsmacincér. 
Aromo (növ.), 1. Azara. 
Áron, Amrám és Jóchebed fia, a Lévi törzséből, 

Mózesnek bátyja és Egyiptomban szószólója. Az 
izraeliták első főpapja. Meghalt a Hór hegyén, ahol 
sírját(KabrHárün)ma is mutatják és ahová zsidók, 
keresztények és mohamedánok elzarándokolnak. 

Áron, moldvai vajda (1591 szept.-től 1592 jún.-ig 
és 1592 okt.-tól 1595 máj.-ig), görög környezetű 
kegyetlen ember; de udvari hadainak főkapitánya 
magyar volt: Tolnay Mihály. Á.-t eleinte Bá-
thori Zsigmond erdélyi fejedelem is támogatta, 
abban a reményben, hogy miután 1594 nyarán 
elszakadt a töröktől ós fennhatóságát Moklova 
és Havasalföld fölé iskiterjeszté, támogatója lesz 
a török ellen. Á. azonban inkább a lengyelekkel 
barátkozott, amiért Báthori 1595 május 3. szék
helyén, Jassiban elfogatta, helyébe más vajdát ül
tetett és Erdélybe hozatván, alvinczi kastélyában 
tartotta elzárva, hol 1597 június végén meghalt 
és eltemették a gyulafehérvári oláh templomban. 

Áron Antal, horvát festő, szül. Eszéken, Szla
vóniában 1858. Művészeti tanulmányait a buda
pesti és a müncheni akadémián végezte. Most az 
utóbbiban mint segódtanár működik. Müveivel, 
melyeknek tárgyai többnyire a horvát életből van
nak véve, szép hírnévre tett szert. 

Áron, Hermann, német fizikus, szül. Kempen-
ben 1845 okt. 1., a Vereinigte Artillerie und 
Ingenieursehule fizika-tanára, majd magántanár 
lett (1876) a berlini egyetemen. Később teljesen a 
gyakorlati elektrotechnikának szentelte magát. 
Nevét elektromos-fogyasztásmérő készüléke (A.-

számláló, 1884) tette ismeretessé, amely ma is 
használatban van, Budapesten is ezt használják. 

Arona, város Novara olasz tartományban, vasút 
mellett, aLago Maggiore DNy.-i végén (i9oi) 4700 
lak., erős várral, pamut- és selyemszövőkkel, hajó
gyárral, Svájc felé élénk kereskedelemmel. A. 
Borromaei Szt. Károlynak születéshelye, kinek 
tiszteletére egy közeli hegyen 1697. egy 24 m. 
magas, 14 m. széles gránittalapzaton álló óriási 
szobrot emeltek. 

Árongyökór (növ.), 1. Kontyvirág. 
Aronia Pers (növ.), helyes neve Amelanchier 

1. Fanyarka. 
A r o n i c u m Neck. (növ.), helyes neve Doroni-

cum 1. Zergevirág. 
Arons, León, német fizikus, szül. 1860 febr. 15. 

Berlinben, tanulmányait u. o. és Strassburgban 
végezte s Kundt-nák asszisztense lett. A berlini 
egyetemet, hol magántanár volt, szociáldemokrata 
pártállása miatt el kellett hagynia. Legismerete-
sebbek az elektromos ívre vonatkozó vizsgálatai. 

Aroostook (ejtsd; arusztnk), hajózható folyóMaine 
ószakan: erikai államban; a St.-John Riverbe öm
lik. 200 km. hosszú. 

Arope, főtt Malaga-must, melyet a Malaga-bor
hoz adnak, 1. Malaga-bor. 

Árosa, 1. klimatikus gyógyhely Graubünden 
svájci kanton Schansigg nevű kerületében, a Ples-
sur forrása közelében, 1900 m. magasban, Lang-
wies mellett, (1900) 1097 lak., több szállóval, me
teorológiai állomással. — 2. A., a spanyol riák 
legnagyobbika Coruna és Pontevedra tartomá
nyokban ; az Ulla torkollik belé. 

Arosszi sziget, 1. San Christobál. 
Aroszlánopa (Jaroszlanop, Haroslanopa) a. 

m. oroszlán apa, hímoroszlán). Ama 20 kún vezér 
közé tartozott, kiket 1103 ápr. 4. megöltek az 
oroszok a Dnyeper folyó esései alatti ütközetben. 
{Jermey L, Palóc Krón. M. Tört. Tár. I. köt. 1856). 

Arouet, Voltaire (1. 0.) családi neve. 
Arovak, 1. Aravak. 
Árpa (Hordeum L. növ.), a pázsitfűfélék (Grami-

neae) család génusza, melynek mintegy 16 vadon 
növő faja a mérsékelt földöveken él. Kalászát 
egyvirágú kalászkák alkotják, melyek hármasával 
ülnek az orsó egy-egy izén. Aszerint, amint mind 
a három v. csak a középső virág köt magot, a 
két- és többsoros Á.-t különböztetjük meg. Megkü
lönböztetünk tehát két-, négy- ós hatsoros Á.-t. Az 
Á.-nak több faját és féleségét ismerjük. Egyéves 
v. évelő kalászos füvek; a búzától meg a rozs
tól abban különböznek, hogy kétlevelü pelyvá
juk közt csak egy tökéletes-, meg egy sertealakú 
elsatnyult viráguk van. A búza meg a rozs ka-
lászkái egyenkint húzódnak a tengely mélyedé
seibe. Az Á. hármas kalászkájának a középsője 
pároséltü virágot zár, a két oldalsó hímes vagy 
meddő, vagy a termesztés következtében megvál
tozva szintén hlmnős. Pelyvája szálkásan kihe
gyezett; tokiásza bajuszos, ritkán szálkátlan. Ter
mésén széles barázda van, csúcsán szőrös s a tok
iászokba gyakran bele van nőve. 

A vadon termők közül nálunk közönséges a 
H. murinum L. (egér Á.). JET. bulbosum (hagymás 
Á.) előfordul még szikeseinken a H. Gussonea-
num Pari. 
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A termesztett A. a H. sativum Jessen. Szemet 
érlelő kalászkáinak sora szerint megkülönbözte
tett fajtái: 1. H. sativum (kétsoros Á., 5. ábra), 
három együtt álló kalászkája közül csak a közép
sőben fejlődik szem, a két oldalsó csak porzós 
virágú. Ez egyéves és tavasszal vetik. Közép-
Európában általában ezt termesztik. Egyik alfaj
tája a H. zeocriton (tönköly, 6. ábra), melyen a 
középső kalászka szálkái legyezőszerüen elállnak. 

2. H. sativum hexastichon (hatsorosA., l.ábra), 
minden kalászkája termékeny, egyformán kifejlő
dött, ezért szembetünó'en hatsoros. Már a cölöp-
építmények korából ismeretes. Kisebb, keményebb 

1. ábra. 5. ábra. 6. ábra. 
Hatsoros árpa. Villás árpa. Tönköly árpa. 

2. ábra. 3. ábra. 4. ábra. 
Négysoros árpa. Kétsoros árpa. Kórós árpa. 

m igot terem. Főképen Dél-Európában termesztik. 
H. H. sativum vulgare (négysoros Á., 2. ábra), 
középső kalászkájában nem fejlődik szem és ez a 
kalász tengelyéhez simul, míg a két oldalsó ter
mékeny ós elálló. Pajtái még a villás Á. (H. tri-
furcatum, 5. ábra) és a kórós A. (H. erectum, 
4. ábra). A hat- és négysoros Á.-t ősszel vetik. 
Észak-Európában (a 70. szél. fokig) és Észak-Ázsiá-
ban leginkább az utóbbinak pallidum alakját ter
mesztik, de nyáron vetik; tenyészett ideje három 
hónap. Közép-Európában, kevésbbé jó talajon na
gyobb a hozadéka, mint a kétsorosé (különösen 
a Chevalier fajtáé); jó talajon azonban a kétsoros 

ád jobb termést. Eészint emiatt, részint pedig 
azért, mert protein-tartalmánál fogva sörgyártásra 
kevésbbé alkalmas, a négysoros Á. termesztése 
Közép-Európában mindinkább háttérbe szorul. 

Egyes tavaszi fajták igen rövid idő alatt meg
érnek, azért a gabonafélék közül az Á. terjed É.-on 
legmesszebbre. Skótország É.-i részén, valamint 
az É.-i fok meg a Fehér-tenger körül, az É.-i 
szélesség 70°-a körül is megterem. Ázsiában a 
45—70° közt, de É.-Amerikában és Ausztrá
liában is tenyészik. Az európai havasokban 1000 
m.-ig, Dél-Amerikában 3000 m. magasságig, a 
Himaláján még 4300 m. magasságban is termeszt
hető. A szibériai, norvég, skót és ir népnek, álta
lában az északi és havasi lakóknak az Á.-liszt a 
főtápláléka. Az Á.-ból komisz v. szegény, de táp
láló és egészséges kenyeret sütnek. A termesztett 
Á.-k közül a kétsoros v. nagyszemü Á. csak ta
vaszi. Nevezetesebb féleségei a kétsoros Á.-nak: 
a tót-A., melyet hazánk felvidékén termesztenek 
és a külföldön is ezen a néven ismerik. Nem 
bőtermö, de szép minőségű. Korábban érik, mint 
a nyugati Á.-féleségek. Szalmája rövid és puha. 
Igénytelen, mint a külföldi A.-fóleségek. Che-
valier-Á., melynek termelése hazánkban szűkebb 
térre szorult. Hanna-Á., mely hozzánk Morva
ország Hanna vidékéről került és kitűnően meg
honosodott. Golden-melon, Angliában nemesítés 
által termesztették ki és innen került hozzánk. 
Későn érik, bőtermö, szalmája vastag. Ore-
gon-Á., É.-amerikai féleség. Későn érik. Bő-
termő, de szalmája kemény. Probstei Á., elé,g 
bőtermö, korán beérik. Szalmája erős. Páva-A., 
szálkái, légyezőalakulag szétállanak, miért le-
gyező-A.-nak is nevezik. Szemtermése cseké
lyebb, mint az előbbenieké. Szalmája bár rö
vid, de erőteljes. Imperiál vagy jeruzsálemi 
Á., hasonlít a páva-A.-hoz. Elég bőtermö, azonban 
vastaghéjú. IMmicz Á., Mosón vármegye Illmicz 
községében régóta ismert és termesztett féleség. 
A magyaróvári növ. term. kísérleti állomás tette 
hazánkban ismertté. Jó talajon bőtermö, igen ko
rán érik, szalmája finom. Megemlítendök még: 
az annát-, kalrna-, perless-, selchovi-, svéd- és 
a csupasz kétsoros A. A négy- és hatsoros Á. 
őszi ós tavaszi, de az őszi érzékenyebb a hideg 
iránt, mint a búza és rozs. Hazánkban leginkább 
termelik a két- és a négysoros Á.-t. A hasz
nálati cél szerint megkülönböztetünk sör-, szesz
es takarmány-k.A. Sör-Á.-nak a súlyos (hl. súlya 
64—73 kg.), halványsárga, teltszemű, vékony
héjú, lisztes törésű, protein-szegény A.-t mond
juk. A szesz A. (hl. súlya 62—64 kg.) minősége 
gyengébb, mint a sör Á.-é. A takarmány-Á. a 
legsilányabb, sör- és szeszgyártásra alkalmatlan. 
Leginkább kedveli a jóminőségű vályogtalajt, a 
kétsoros talajban válogatósabb mint a négysoros, 
ez egyrészt a homokos, másrészt — különösen az 
őszi — az erősebb, a kötöttebb talajon is meg
terem. Az őszi Á.-nak ugyanazok a jó elövetemé 
nyei, mint a búzának, a tavaszié a kapásnövények, 
különösen a répa. Az őszi oly talaj előkészítést ki
van, mint a búza. A tavaszi alá legjobb a talajt ősz
szel megszántani, tavasszal grubberolni v. boro
nálni. A kétsoros Á. valamennyi gabonafélék 
között leggondosabb talaj előkészítést kivan, friss 



Árpa — 109 — Árpa 

istállótrágyába nem célszerű A.-t vetni, mert rom
lik a minősége, a műtrágyák közül főleg szuper
foszfát és chilisalétrom adandó. A tavaszi Á.-ból 
kellőleg előkészített talajon kat. holdankint 
szórva 120—200 liter, soros vetésnél 80—125 liter 
első osztályú vetőmag kell. 

Leggyakoribb gyomok az Á. között a vadrepce 
(Sinapis arvensis és álba L.), a reposény-retek 
(Raphanus raphanistrum L.), a daravirág-zsázsa 
(Lepidium Draba L.), a mezei kőmag (Lithosper-
mum arvense L.) és az aszat (Cirsium arvense). 
Többször károsítja a rozsda és az üszög. Állati 
ellenségei azonosak a búzáéval. 

A Ny.-i Á.-félék kósőbb érnek, mint a hazaiak, 
ezért a nyári forróság gyakrabban tesz bennök 
kárt. Tapasztalt gazdák szerint minél később arat
juk az Á.-át, annál szebb színű lesz az, de másrészt 
ar teljesen érett Á. kalásza könnyen törik, azért az 
Á.-t is legcélszerűbb, épen úgy mint a legtöbb ga
bonafélét a sárgaérésben aratni. Az Á. szemter
mése hazánkban katasztrális holdankint 6—15 
q.-ra tehető. A szalmatermés 8—18 q. Hazánkban 
a négykalászos közül az A. foglal el legkisebb te
rületet. Legtöbb Á.-t termelnek Bars, Brassó, 
Mosony, Nyitra ós Pozsony vmegyékben. 

Az Á.-t sokféleképen és hasznosan értékesítik. 
Belőle készül az Á.-keményítö, legtöbbet a szesz
es sörgyárakban malátának használnak. A bőcuk-
ros Á.-malátából maláta-cukor, maláta-kivonat és 
malátabonbon lesz, mely leginkább köhögés ellen 
;ó. A megmaradt maláta-csíra trágyapótlék lehet. 
Az Á. takarmánynak és abraknak is jó, különösen 
baromfi v. más jószág hizlalására. Gyakran a 
bükkönnyel és zabbal vegyest vetve nagyon cél
szerű zöld takarmány. A tokiászától meghámozott 
Á.-ból (Hordeum decorticatum) orvosságnak hasz
nált teát készítenek; a maláta és ennek kivonata 
is orvosságul szolgál. A finom szeműt Á.-griznek 
(Á.-morzsa, apró kása), a gömbölyű daraszemüt 
Á.-kásának mondjuk. Ennek legfniomabbika a 
gyöngy-dara. A leforrázott magvakból és darából 
lesz az Á.-víz, Á.-nyálka és dara-nyálka gyen
geség és sorvadás ellen. A régebbi orvosi A.-
liszt (farina hordei praeparata) pirosas sárga; 
oldható keményítő, keményítőmézga és dextrin 
van benne, azért könnyen emészthető ; vízfürdőbe 
helyezett zárt cinnedényben az Á.-lisztnek 30 
órai hevítéséből kapják. Lábbadozó betegnek v. 
mellfájósnak néha még most is adják, de helye
sebben az említett malátakészítményekkel pótol
ják. Az Á.-víz a hideglelősnek, vérhas, rekedt-
ség stb. ellen hűsítő és szomjuságoltó ital; Va—1 
rész kiválogatott és tisztára mosott Á.-nak 12 rész 
vízzel való főzéséből készül, az &.. felrepedezvén, 
a levet megszűrik, cukrot és citromlevet vagy 
kremor-tartarit avagy málnaecetet tesznek hozzá. 
Az Á.-szalmát úgy használják, mint más gabo
náét. Az Á .-magvat különösen a szemek meglehetős 
egyenlő nagysága következtében, súly-nak. is 
használják, egy Á.-szem körülbelül 1 grán nehéz. 

Az Á. Plinius szerint a görögök legrégibb ter
mesztett gabonaneme. Az egyiptomiak meg a zsi
dók is gyakran vetették. Már a rómaiak lovat ab
rakoltattak vele, s az Á.-t azóta Dél-Európában in
kább adják abraknak, mint a zabot; de kenyeret itt 
is sütnek belőle. Az Á.-ital is nagyon régi. Az ős-

egyiptomiak, a trákok, görögök és gallusok már 
a legrégibb időben, a germánok pedig Tacitus 
idejében itták az Á. szeszes levét. A négysoros 
Á. a Tigris és Eufrates között még ma is va
don él, a kétsoros A. Lenkorán és Baku közt, 
a Kaukázus DK.-i tájain, és Perzsia D.-i részén 
terem vadon. Legrégibb idő óta ismerik a hat
soros Á.-t, az egyiptomi, zsidó, görög és indiai 
nép ősidő óta vetette. Magvát az egyiptomi mú
miák közt is találták. Európába Egyiptomból ju
tott. Eégebben Görögországban mind a három fajt 
termesztették, ma abraknak csak a négysorost 
meg a hatsorost vetik. A rómaiak a kétsorosat 
meg a hatsorosat ismerték. 

Az Á. be tegsége i . A) Kedvezőtlenéletviszonyok 
által okozott betegségek: 1. Kétnövésüség. Ezalatt 
azt értjük, hogy aratás idején a teljesen érett ka
lászok mellett még félig érett v. zöld kalászok ta
lálhatók ; oka ennek az, hogy a bokrosodás után 
tartós szárazság állt be, ami miatt az oldalhajtá
sok fejlődése megakadt, ezek szárba nem indul
tak ; ha azután az érés idején esős idők járnak, e 
hajtások kifejlődnek, de még akkor zöldek, midőn 
a főhajtások megértek. A kétnövésüség különösen 
a tavaszi Á.-ban tesz nagy kárt, mert a kétnö-
vésű Á. sörgyártásra nem használható. 2. Apadt-
szemüség. 3. Poghijasság. 4. Aszály. 5. Sorvadás. 
6. Elfagyás. 7. Kifagyás. 8. Felfagyás. 9. Megfu-
ladás. 10. Gyökérkirothadás. 11. Megdűlés. (L. o.) 

B) Élősködők által okozott betegségek: 1. Por-
üszög. Az Á.-nak nagyon gyakori betegsége; a 
régibb nézet szerint az Á. porüszkét az Ustilago 
segetum Pers. okozza, tehát ugyanaz a gomba, 
mely a búzában és a zabban, továbbá még néhány 
fűben okoz porüszkösödést; Brefeld vizsgálatai 
azonban azt mutatják, hogy az Á. porüszkét egy 
külön üszögfaj, az Ustilago Hordei Bref. okozza, 
amely egyéb gabonafélét nem inficiálhat,; legújab
ban pedig Jensen azt állítja, hogy az Á.-ban tu
lajdonképen kétféle porüszög pusztít: a csupasz 
Á.-porüszög (Ustilago segetum var. hordei nuda) 
és a héjas Á.-porüszög (Ustilago segetum var. 
hordei tecta). A csupasz Á.-porüszköt az jellemzi, 
hogy az a megtámadott Á.-kalászt, a nyél kivéte
lével, teljesen szétroncsolja; az üszögspórák, csak 
a nyelet hagyva meg, az egész kalászt felemésztik, 
s végre széthullanak. A héjas Á.-porüszköt az 
jellemzi, hogy az a megtámadott kalász tokiászait 
is épen nagyja, s így ennek s pórái bennmaradnak 
az Á. tokiászaiban, s csupán csak az ezeken 
támadt repedéseken át képesek kihullani; jel
lemzi még ezen üszögfóleséget továbbá az is, hogy 
az általa megtámadott kalászok kétszer oly szé
lesek, mint a rendesek, valamint az is, hogy az 
ilyen kalászok nem emelkedhetnek ki a kalász
hüvelyből, hanem annak oldalán kénytelenek ki
bújni. (L. Gabonaüszög.) 2. A levél barnafoltos be
tegsége. E betegség abban áll, hogy az A. zöld 
levelein hosszúkás, sötétbarna foltok keletkeznek, 
melyeket egy világos, sárgás öv környez. Különö
sen az alsó levelek támadtatnak meg gyakran, s 
ennek következtében megsárgulnak és elfony-
nyadnak ; ha a betegség kismérvű, akkor csak a 
levelek lemezét (lapját) támadja meg, míg a be
tegség nagymérvű jelenkezése esetén a barna 
foltok átterjednek a levélhüvelyekre is s ilyen-
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kor megakadályozzák a kalászok kibúvását. A 
betegséget a Helminthosporium gramineum Briks. 
nevű gomba okozza, melynek miceliuma szétter
jed a megtámadott levelek szöveteiben s a leve
lek felületén, ott, ahol a barna foltok láthatók, 
nagy konidiák-at képez, melyek a betegséget ter
jesztik. 3. A levél sávos betegsége. E betegségben 
szenvedő levelek halaványak, fehéren sávoltak, 
s a sávok mentén sorban elhelyezett, szürke, apró 
csomócskák (konidia-csomók) láthatók. B betegsé
get, melyet eddig csak Kopenhága mellett észlel
tek, a Scolecotrichuni Hordei Rostr. nevű gomba 
okozza: a betegség a szántóföldön foltokban je
lentkezik ; e foltokon a növények alacsonyak ma
radnak s elhalnak anélkül, hogy termést adná
nak. 4. Rozsda. B betegséget az Á.-n két élős
ködő gomba: a Puccinia Rubigo vera Wtr. és 
a Puccinia graminis Pers. okozza. L. bővebben: 
Gábonarozsda. 5. AFusarium heterosporum Nees. 
nevű gomba a tokiászokon rózsaszínű csomókat 
(konidia-csomók) képez; kártétele jelentéktelen. 
6. A Pleospora infectoria Puck. és a Pleospora 
vagans Niessl. nevű gombák igen gyakran az 
érett Á. vagy más gabona (búza, rozs, zab) szá
rain és levelein sötét, olajzöld foltokat v. sávokat 
okoznak; rendesen a gomba csak ott üt tanyát, 
ahol a gabona levelének v. szárának egyes helyei 
valaminő más ok következtében elhaltak. 7. Anya
rozs (1. o.) 8. Lisztharmat (1. o.). 

Árpa (orvosi értelemben, hordeolum), a szem-, 
héj jak szélén levő faggyúmirigyek genyesztő bak
tériumok által okozott gyuladása. A szemhéj széle 
a gyuladás helyén megdagad, megvörösödik, érin
tésre igen érzékennyé válik. A daganat néha las
sankint elmúlik, legtöbbször azonban genyes pép 
képződik rajta, amely kifakad. A kifakadást meleg 
pépes borogatásokkal lehet siettetni. Egy szemen 
egymásután több A. olyankor szokott támadni, ha 
az egyikből kiömlő geny más mirigyekbe jut be. 
A belsó-A. (hordeolum internum) a pillaporc mi
rigyeinek gyuladása és a, szemhéj belső felülete 
felé genyed. Az ú. n. /é^-^l.(chalazeon) ugyanezen 
mirigyek kivezető nyílásának bedugulása miatt 
támad azáltal, hogy a felgyülemlő mirigyváladék 
a mirigyet kitágítja. A jég-Á. egy igen lassan 
borsó-mogyoró nagyságura is megnövő, tömött 
tapintatni fájdalmatlan daganat, amely a szemhéj 
bőrét elődomborítja. Megszüntetni kis operációval 
lehet, magától csak ritkán múlik el. 

Árpacukor, árpakivonattal vegyített cukorkák, 
znelyeket keskeny rúd alakjában köhögés ellen 
készltnek s miután lágyabbak a többi gyógycukor-
nál, célszerűbbek is. 

Árpád. A legritkább régi magyar személynevek 
közé tartozik. Magában az uralkodóházban is a 
honalapítón kívül még csak II. Géza király ne
gyedik fiának nevéül találjuk (említi a Váradi 
krónika), továbbá viselte a Szemere-nemzetség 
egy XIII. sz.-beli barsvármegyei tagja s aztán a 
pannonhalmi apátságnak egy varsányi udvarnoka. 
(A. új. oki. II. 9.) Vámbéry Á. előbb a török «arba», 
«arbai», «arpaj» a. m. jósol igéből származtatta 
a nevet, melyből «arpajdi», «arpadi» a. m. jós, 
álomfejtő (Magyarok er. 152. 1.), majd a kirgiz 
Alpad a. m. fejedelem, uralkodó szóval vette egy-1 
nek. Mások bibliai eredetre viszik vissza a nevet, 

mely ugyanilyen alakban feltalálható az ó-testa
mentumban is. Kuun Géza szerint egyszerűen az 
«árpa» szóból van képezve a Búzádhoz hasonlóan. 
Még legtöbb valószínűség van abban, hogy a dél
oroszországi ókori szkitháktól való, kiknek egyik 
királyát nevezték Herodotos szerint Aripeithesnek 
v. Ariapeithesnek (IV. 76, 78) s ez esetben irán 
eredetre vezethető vissza, amely a. m. «arja-pati», 
«ariya-paiti» a. m. nemes lir. 

Árpád. Magyarország megalapítója, Álmos 
magyar vajdának a fia. A besenyők a magyaro
kat a lebediai síkokról 889—890 táján Etelközbe 
szorították; a továbbvonulást a nemzet belső ren
dezetlen állapota és az okozta, hogy a hét törzs 
közös fejedelmet nem ismert el. Vajdáik csak 
szövetségben álltak egymással. A besenyők táma
dásai megértették velők a nagyobb egység szük
ségét. A kazár khán tanácsára, tehát egy fejedel
met választottak. Választásuk Á.-ra esett, ki észre, 
tanácsra és vitézségre legkitűnőbb volt vala
mennyi közt. A nemzeti krónikák szerint, melyek
nek előadását követjük, Á.-ot pajzson vállaikra 
emelték és így mutatták be a népnek, mint újon
nan választott fejedelmüket, de egyúttal meg
szabták hozzá való viszonyukat s ezzel alkotmá
nyuk alapját is megvetették. A vajdák az áldo
zatoknál használt szent edénybe vért bocsátván 
fölmetszett karjaikból, szerződést kötöttek az új 
fejedelemmel, melynek főbb pontjai: 1. Míg Á. 
nemzetsége él, mindig abból legyen a nemzet 
fejedelme; 2. amit közös erővel szereznek, abban 
mindnyájan igazságosan részesüljenek ; 3. mint
hogy a törzsek fejei szabad akaratból választot
ták Á.-ot és utódait a nemzet fejedelmeivé, ne 
zárják ki se őket, se utódaikat a fejedelem taná
csából ; í. ha maradékaik közül valaki hűtlenné 
válnék a fejedelem iránt, vagy viszályt támasz
tana közte ós vórrokonai között, a bűnösnek vére 
folyjon, mint az ő vérük folyt az eskünél, melyet 
Á.-dal egyetemben esküdtek: 5. ha ezt a szerző
dést akár a vezér, akár a törzs fejeinek utódjai 
közül valaki valaha megszegné, átkozzák ki a 
nemzet kebeléből. Ebben az alap- vagy vér szerző-
dés-Toen rakták le a szabad magyar alkotmánynak 
szilárd talpkövét. Természetes, hogy a nemzet 
nem szedte olyan határozott paragrafusokba ezt 
a szerződést, mint ahogy krónikáink előadják; 
azt azonban, hogy a nemzet és a fejedelem közt 
való viszonyt valamely alakban és pedig ezeknek 
a pontoknak értelmében rendezni akarták, tónyül 
kell vennünk. Alig telepedett meg a magyar nem
zet az etelközi új hazában,, midőn VI. Leó görög 
császár követeket küldött Á.-hoz és szövetségesül 
hívta fel az Al-Duna mellett lakó bolgárok ellen; 
Á. elfogadta a szövetséget és legidősebb fiát (gö
rög irók szerint Liuntint) 894. egy sereggel a 
Dunához küldötte. Á. fia három csatában legyőzte 
a bolgárokat és nagy zsákmánnyal és a foglyok 
tetemes váltságdíjával tért vissza Etelközbe. 
Azonban ez a győzelmes hadjárat új csapást ho
zott a magyar nemzetre; a levert bolgárok a 
besenyőkkel szövetkeztek és 895., míg Á- észak 
felé viselt hadjáratot, Etelközre törtek és elpusz
tították. Ez alkalommal eshetett el Á. fia, ki a 
bolgárokat megverte volt és Álmos is, Á. atyja. 
Miután a besenyők ezen a vidéken már harmad-
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ízben verték meg őket, a magyarok biztosabb 
hazát akartak keresni maguknak. A krónikák 
igen zavarosan írják le bevándorlásuknak útját. 
Szerintük (ami pedig nyilt anakronizmus és kép
telenség s jobban illik a Lebediából való kiván
dorlás körülményeire) útjokat először az oroszok 
fővárosa, Kijev felé vették. Midőn az orosz feje
delem meghallotta, hogy Á. közeledik, igen meg-
félemlett és a szomszéd kunokat hítta segítségül; 
Á. azonban az egyesült orosz-kún sereget meg
verte, Kijev falai mögé űzte és ezt a várost ostrom 
alá fogta; a békéért esdő orosz vezéreknek azon
ban megígérte, hogy megadja a kórt békét és el
vonul földjükről, ha sarcul 10,000 girát fizetnek 
és ha népét a szükségesekkel ellátják. Az oroszok 
készségesen teljesítették a győztesek kívánságát 
és biztosítékul fiaikat adták át nekik. A fajra ós 
nyelvre nézve rokon kunok vezérei, sőt még az 
oroszok közül is sokan csatlakoztak a magyarok
hoz, így megerősödve, Á. a vándor népet a szláv 
Lodomerián és Halicson át a Kárpátok É.-i lejtő
jére vezette. Á. 895. a Vereczkei-hágón át (hol 
most emlékoszlop jelöli ezt az eseményt) a La-
borcza folyó mentén, a mai Bereg vármegyében, 
Munkács tóján ereszkedett le vándornépével. Míg 
a vezér itt nyomban várat építtetett, seregének 
egy részével Ungvár alá szállott és azt ostrom 
alá vette. A Tisza jobbpartján fekvő tartomány, 
a Névtelen Jegyző szerint, a folyam egész hosszá-
banZalán bolgár fejedelem f elsőbbsége alatt állott. 
A Kárpátok vidékén az ungvári várnagy, Laborez 
volt a fejedelem helytartója, ki a magyarok jöt
tekor az erősebb Zemplén várába sietett; a ma
gyarok azonban elfogták és megölték, mire, rövid 
ellenállás után, Ungvár is meghódolt. Hogy a tar
tomány viszonyairól bővebben tájékozódjék, Á. 
követeket küldött Zalánhoz. Azt üzente neki, 
hogy bár a föld, mely a Duna és a Tisza közt el
terjed, mint ősének, Attila királynak öröksége, 
őt, az unokát illeti meg, egyelőre mégis megelég
szik azzal, ha Zalán ezt a vidéket a Sajóig át
engedi és a Dunából egy korsó vizet, Alpár meze
jéről pedig egy nyaláb füvet küld neki. Ezzel az 
üzenettel becses ajándékot, többek közt tizenkét 
fehér lovat is küldött Zalánnak. Zalán teljesítvén 
kívánságát, Á. most a Hegyaljáig nyomult előre, 
Zalánt azonban mindaddig bókében hagyta, míg 
oldalt nem biztosította magát, mivel körülötte 
ellenséges indulatú népek laktak. A Tisza, Körös 
és Maros folyamok között a kazár eredetű Marót 
fejedelem kazár és vlach népeken uralkodott; 
Á. őt is felszólította, hogy engedje át szépszeré
vel a Tisza ós Körös közt fekvő területet. Tagadó 
választ nyervén, három hadosztályt küldött ellene 
Szabolcs, Tas és Töhötöm vajdák alatt, kik három 
különböző irányban támadtak s a Meszes-hegy
ségnél találkoztak. Töhötöm innen Á. engedelmé
vel Erdélybe hatolt és annak ÉNy.-i részét, me
lyen Gyalu vlach fejedelem uralkodott, elfoglalta 
és a székelyekkel összeköttetésbe lépett. A másik 
két vezér a Körös mellett indult visszafelé s he
vesen csatázott Marót ellen, ki csak a Sebes-Körös 
balpartján tarthatta fenn magát. A jobbpart a 
magyarok kezébe jutott, mire a vezérek Á.-hoz 
visszatértek. A megtelepedés harmadik esztende
jében (898) Ny. felé a Duna balpartjának meg-
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hódítására került a sor. Ez a vidék az Ipolyon túl 
Szvatopluk morva fejedelem birtokában volt. 
Arntilf német király Szvatopluk ellen, ki felsöbb-
ségót nem akarta elismerni, már 892. segítségre 
szólította a magyarokat, kik a bolgár háborúval 
egyidőben csakugyan harcoltak is a morvák el
len; teljes erővel azonban csak most szálltak 
velők szembe. A Mátra alól három hadosztályt 
küldött Huba, Szpárd, Kadocsa és Bors vezérek 
alatt a Garam felé. A magyarok itt is szerencsé
sen harcoltak; Zobort, Szvatopluk nyitrai vezé
rét, megverték és megölték, Nyitra várát bevet
ték és a területet a Morva-folyóig meghódították. 
A. eközben Eger táján táborozott, hogy szemmel 
tartsa Zalánt. Ez nemcsak saját haderejét szer
vezte, hanem Simon bolgár fejedelemtől, a ma
gyarok ellenségétől is segítséget nyert. így meg
erősödve, ráparancsolt Á.-ra, hogy takarodjék ki 
az elfoglalt területről; Á., a hagyományok szerint, 
azt felelte, hogy midőn neki Zalán Duna-vizet ós 
alpári füvet küldött, ezzel átengedte a Duna ós a 
Tisza közt levő földet. Az ellenséges hadak az al
pári síkságon találkoztak; Á. tökéletes diadalt 
aratott; Zalán futásban keresett menedéket. A 
győzelem díja Zalán birodalma lett s a menekült ' 
nép üres tanyáit magyar családok foglalták el. 
Győzelme után Á. a Xörtvélytó partján nagy gyű
lést tartott a nemzet előkelőivel és mintegy 34 
napig tanácskozott velük az új haza szervezéséről. 
Ezt a helyet azért Szer-nék (l. Pusztaszer) nevezték 
el. Az új hazát itt oly módon osztották fel a kü
lönböző nemzetségek között, hogy mindegyik egy-
egy vár vidékén telepedjék meg. A várak őrize
tére mindegyik nemzetségnek a maga fegyveres 
népe kétharmadát kellett kirendelnie. Itt szabták 
meg az ország törvényeit, a fejedelem és a nem
zet jogait, a bevándorlottak és a meghódítottak 
közt levő viszonyt, itt szervezték az igazságszol
gáltatást és itt szabták ki a büntetések fokozatait. 
A. nagylelkű volt a legyőzött népekkel szemben; a 
hódoltak közül többeknek nemcsak szabadságukat, 
hanem birtokaikat is visszaadta, csupán azt kötötte 
ki, hogy fiaikat hozzá, vagy a többi vezér udvarába 
küldjék s a magyar ifjakkal együtt neveltessék. 
Bevégezvén pusztaszeri tanácskozásait, a Tisza 
torkolatáig vezette le seregét, Lehelt, Bulcsút ós 
Botondot pedig a Dunántúlra, Bolgárfehórvár 
(Belgrád) ellen küldötte, hogy az ellenséges bol
gárokat még inkább megtörje. A sereg Simon 
bolgár fejedelmet egy újabb ütközetben megverte 
és Fehérvárt, hova menekült, körülfogta. A meg
alázott Simon végre bókéért könyörgött, melyet 
Á. meg is adott neki oly feltétel alatt, hogy Za
lánnak pártját többé nem fogja, évi adót fizet ós 
fiát túszul küldi az ő udvarába. A vezérek DNy. 
felé fordulván, Horvátországon át a tengerpartig 
hatoltak, Spalatót, Zágrábot, Pozsegát bevették és 
az előkelők fiait túszokul vitték magukkal. E köz
ben maga A. a Duna és Tisza közt levő népséget 
eskette hűségre, azután a Csepel-szigetre ment. Ott 
fejedelmi palotát építtetett; példáját a többi na
gyok is követték és csaláijaikat a jól védett szi
getre szállították. Á. ezután a tiszántúli vidékre 
fordította figyelmét, hogy ennek a folyónak bal
partját is meghódítván, Erdéllyel közvetlenül 
érintkezhessek. A Tisza, Maros és a Duna között 
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Glád fejedelem uralkodott, szintén bolgár felsőbb
ség alatt. Szoárd, Kadocsa és a kun Vojta. 
Gládot a Temes folyónál megverték, majd a Duna 
mellett Kéve várában ostromolták. Glád békét 
kért s Á. felsőbbségét elismerte. A győztes vezé
rek közül Szoárd és Kadocsa ezután a Görög
birodalomba rontottak és visszajövet a szlávok 
között meg is telepedtek. Á. most elérkezettnek 
látta az időt, hogy az új hazát a Duna jobbpart 
ján is kikerekítse. Ott Bratiszláv szláv herceg 
uralkodott. Á. a Kelen (utóbb Szent-Gellért)-hegy 
alatt kelt át a Dunán, s bevonult Btzilburgba, 
mely a mai Óbuda helyén feküdt. 20 nap múlva 
kémei jó hírekkel tértek vissza, mire Á. Etelvár-
ból Szászhalom alá szállott táborba; itt seregét 
három részre osztotta: az egyiket Bte és Vojta 
alatt Baranyavár felé, a másikat Öcsöb és Őse 
vezérekkel Veszprém fölé indította meg, a har
madikkal pedig ő maga Sóskút táján ütött tábort. 
Rövid idő múlva mind a két hadtól a legjobb hírek 
érkeztek. Ete és Vojta a Dráváig az egész vidé
ket meghódította. Öcsöb és Öse Veszprém német 
őrségében nagyobb ellenállásra talált, de az os
trom második hetében az őrség elhagyta a várat; 
a magyarok egészen a Lapincs folyóig űzték a 
menekülőket. A. a harmadik hadosztállyal a Vér
tes (akkor Bodóhát) alján, megverte a morváknak 
egy hadát, majd a Rába, Rábcza és a Fertő vidé
két is meghódította. Az egyesült sereg a Dunához 
tért vissza. Ekkor már csupán Marótnak a Körös, 
Maros és az Erdély közt fekvő kis országa maradt 
fenn ; Á. tehát 899. Öcsöb és Vélek vezérlete alatt 
sereget küldött meghódítására. Marót Bihar vá
rát, fejedelmi székhelyét, vezéreire bízván, csa
ládjával, kincseivel együtt a Kárpátokba mene
kült. Midőn a magyarok Bihart 12 napi_ ostrom 
után bevették, Marót követet küldött Á.-hoz, s 
kérte, ne fosztaná meg országától; A. Bihart va
lóban visszaadta Marótnak, leányát pedig, mint 
nemrég született fiának, Zoltánnak jegyesét, ud
varába hozatta s kikötötte, hogy Marót halálával 
ez a terület ellenmondás nélkül szálljon az ifjú 
párra. Az eljegyzés nagy ünnepélyek közt ment 
végbe a Csepel-szigeten. Marót országát másfél 
év múlva Zoltán örökölte. Miután a honfoglalás 
müvét befejezte, Á. a legközelebbi éveket a haza 
rendezésével töltötte, de gondja volt rá, hogy a 
nemzet fegyverhatalmának hírét fenntartsa és 
azt félelmessé tegye az új szomszédok előtt. Fog
lalásokat tettek a magyar seregek az É.-i és 
a D.-i határgrófságokban, a mai Ausztriában és 
Karintiában ; nagy győzelmeket arattak Bajoror
szágban, kivált pedig Olaszországban, a Brentá-
nál, hol Berengár király 20,000 embert vesztett. 
Á. 907. húsz évi kormány után halt meg; holt
tetemét ősi szokás szerint egy patak mellé temet
ték, melyet még a rómaiak kőmederben vezettek 
Óbudába. Sírja felett utóbb templom épült (1. 
Alha Maria), de ma már nincs nyoma sem a 
templomnak, sem a sírnak. A nemzet tudományos 
és közművelődési intézetei a Névtelen Jegyző 
adatai alapján ülték meg 1896. a honfoglalásnak 
(1. o.) s 1907. Á. halálának ezredik évfordulóját 
(a M. Tud. Akadémiában 1907 máj. i., Puszta
szeren a törvényhozás és kormány részvételével 
szept. 15.). Sok helyütt, de különösen a főváros 

közelében a Radl-malom forrásánál keresett sírja 
fölé Budapest határában államköltségen emelnek 
templomot. Pusztaszeren 1896. ós Csepel-szigeten, 
Á. nemzetsége birtokainak középpontján, már 
1897 szept. 26. leleplezték szobrát s átadták a 
forgalomnak a dimai Á.-hidat. Á. fiága 1301-ig 
uralkodott Magyarországon., 

Irodalom. Cs,anki-Thaly, Á. és az Á.-ok, Budapest 1907 (Nagy 
díszmunka). A.-dal külön foglalkozó művek: Karácsonyi M., 
A. emléke, Pest 1868 ; Karácsonyi J . , A. genealógiájának 
mesés volta, Turul X. 33; Wertner, Az A.-ok genealógiájához, 
u. o. 1885., 1888—92. több cikket közölt; Nagy O...Á. mint 
személynév, u. o. 1891—92, 1894; Pecz V., Adalék Á. genea-
lógiájahpz, Akad. Ért. Vin. 39—41. és Philol. Közlöny, XXI; 
Marki, A. vezér, Kolozsvár 1907. Beszéd az Emkében. Kritikai 
történetével Salamon, Bottka s különösen Pauler Gyula fog
lalkozott a Századokban, 1867—92 s másntt ; Farkas J., A. 
és honfoglalás, Budapest 1008. Más mttvekre nézve, 1. Álba 
Maria, A.-ok kora és Honfoglalás. 

Árpád, nagyk. Bihar vmegye nagyszalontai 
j.-ban, (1900) 1642 magyar lak., kiknek nagy részé 
favilla- és szekéroldalkószítéssel foglalkozik; van 
vasúti állomása, postahivatala ós telefon-állomása. 
Határában a Gyepes melletti tanyán fogták el 
1849. a vértanú halált szenvedett Szacsvay Imrét 
és itt lappangott Táncsics Mihály, Arany János 
és Kuthy István is. 

Árpád vagy árpádka, a XIX. század hatvanas 
éveiben divatos rövid dolmány. 

Árpadara. Az Á. úgy készül, hogy az árpát hójá
tól megfosztják s öregre őrlik, ha pedig fino
mabbra őrlik, akkor előáll az Árpakása. Néha a 
többi gabonanemüből is készítik s úgy levesbe 
vagy tejbe főzve, mint különböző tésztás ételhez 
használják. 

Árpádfürdő, Békásmegyerhez tartozó telep, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. pomázi j.-ban, (1900) 
33 lak.; langyosvizű fürdője ós vasúti állomása 
van; u. p. és u. t. Békásmegyer. 

Árpádhalma. így nevezi a borsodmegyei nép 
a Szihalom mellett emelkedő dombot, 1. Árpad 
vára. 

Árpádhalom, Nagymágocshoz tartozó népes 
puszta, Csongrád vm. tiszántúli j.-ban, (1900) 527 
lakossal. 

Árpád-híd, 1. Háczkeve. 
Á r p á d i t e s Mojs., ásatag tengeri állat (1. Am-

moniiok), mely az alposi és bakonyi triasz-idö-
szakbeli rétegekből ismeretes. 

Árpádok címerei (1. a mellékelt képet). A Nem
zeti Krónika a turult mondja a legrégibb címer
nek, de ez nem volt még középkori értelemben 
vett címer, hanem törzsi megkülönböztetőjelvénys 
mint ilyen is, aligha az Árpádoké, hanem azonhunn 
(kún-kabar) eredetű nemzetségé, mely Etelétől 
származtatta magát. Inkább tekinthető az Árpádok 
ősi nemzetségi jelvényének az oroszlán, mely 
már a valószínűleg még a nagy fejedelmek korá
ból származó királyi buzogány kristálygömbjén 
is látható, aztán heraldikailag stilizálva V. István 
ifjabb király 1257-iki lovaspecsótjén, mint V. Ist
ván pajzsán levő címer. A nyugati eredetű címe
res intézmény a XII. sz. végén szilárdul meg. 
Imre király idejében, 1202. lép föl először az Ár
pádok családi címere a király aranybulláján, még 
pedig oly összetett formában, aminő ez idötájt 
nagy ritkaság. A címer pajzsában vízszintes osz
tások vannak s ezeknek minden másodikát lépő 
apró oroszlánok töltik meg. Hasonló ehhez II. 
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Árpádok kora — 113 — Árpás 

Endre címere, melyet arany- és viaszpeesétjein 
használt; a király érmein, tán a felület kicsiny
sége miatt, elmaradnak az oroszlánok s csak a 
csikóit pajzs marad meg. De itt-ott föllép az Ár
pádok másik cimerképe, a kettős kereszt. IV. Béla 
ezt az utóbbit választotta címeréül s ezóta ez a 
magyar király címere az Árpádok kihaltáig. De 
azért a másik cimerkép sem ment feledésbe; föl
újult V. István király egyik-másik érmén és az 
Arpadok vége felé, mint az Anjou-házbeliek igény
címere, mellyel a magyar trónra való jogukat jut
tatták kifejezésre. Ezzel aztán az Árpádok családi 
címere országos címerré lőtt. A kettős kereszt to
vábbra is, az Anjouk idejében is királyi címer, 
melyet minden királyunk használ, míg a csíkolt 
pajzs a Képes Krónikában a nemzet címerének 
van feltüntetve. Az Árpádok két címeralakja tehát 
változatlanul megvan, kor szerint egymás mellé 
helyezve, Magyarország ősrégi címerében, mely
nek színei ma is ugyanazok, aminők Árpádházi 
királyaink idejében voltak. V. ö.: Ivánfy (Jan
csik) Ede, A magyar birodalom vagy Magyar
ország s részeinek címerei (Pest 1869); Fejérpa-
taky László, Az Á.; Szertáréi I., Magyar hadtört, 
enil. 46. 

Árpádok kora alatt a 889 táján fejedelemmé 
választatott Árpádnak és fiutódainak 1301-ig ter
jedő korát értjük. Árpád családja 4 fejedelmet és 
23 királyt adott a hazának, melynek sorsa csaknem 
íélezredéven át fűződött hozzá. A fejedelmek a 
következők: Árpád (889—907), Zsolt (907—947), 
Taksony (947-972) és Géza (972—997). Van 
említés Falisz-ról vagy Vál-ról és Liuntin-ról is, 
de helyük nem állapítható meg a fejedelmek sorá
ban. A királyok sora ez: István (szent), aki 997-.-
1000 mint fejedelem, 1001—1038 mint király 
uralkodott. Péter Szt. Istvánnak unokaöccse, Aba 
§ámml pedig sógora lóvén (1038—1046 közt), az 
Árpádok fiúágának örökösödési rendjét megszakí
tották, mi többbé sohasem történt. Az Árpádok 
három ágban uralkodtak. 1. Álmostól, Szt. 
Istvánig, 1. I. tábla; 2. I. Andrástól, II. 
Istvánig, 1. II. tábla; 3. II. Bélától, III. 
Andrásig, 1. III. tábla. És pedig I. András 
(1046—1061), I. Béla (1061—63), Salamon 1063— 
1074), I. Géza (1074-1077), I. László (szent, 
1077—1095), Kálmán (Könyves, 1095—1116), II. 
István (1116—1131), 11. Béla (vak, 1131—1141), 
II. Géza (1141—1161), III. István (1161—1173; 
ellenkirályai: II. László és IV. István (1161—2); 
III. Béla (1173—1196), Imre (1196—1204), III. 
László (Gyermek, 1205), II. András{120b—1235) 
IV. Béla (1235—1270), V. István (1270-1272), 
IV. László (Kun, 1272—1290) és LTI. András 
(Velencei, 1290—1301). 

Az Árpádház elágazását és családi összekötte
téseit az idegen uralkodóházakkal a túlsó oldala
kon levő származási táblák tüntetik fel. 

Irodalom. Wertner, kp Árpádok családi története, Nagy
becskerek 1892; u. a., Árpád nemzetsége; Csánky, az Árpá
dok, 1908; Illés József, A trónöröklés rendje az Árpádok 
korában, Budapest 1904; Markovlts, Az Árpád-királyok csa
ládi összeköttetései Európa különféle udvaraival, Szombat
hely 1888; M. Kiss Tálint, Az Árpádok királyi vére Magyar
ország családaiban, Budapest 1895; Botka Tivadar, É l e 
Árpád fiága? Budapesti Szemle, 1862. Bővebben Csánky, 
Árpádok, 890—391 ; Lánczy Gyula, A magyarság az Árpá
dok korában, Bpest 1898 Marczali Henrik, Magyarország I 

története az Árpádok korában, u., o. 1896; Panler Gyula, 
A magyar nemzet tfirténete az Árpádházi királyok alatt, 
2 k. n. o. 1899; Sebestyén Gyula, Az Árpádok története, 
u. o. 1895 ; Árpádkori ÚJ okmánytár, 1860—1874. 

Árpád sírja, 1. Álba Maria és Árpád. 
Árpádsuka, amai Bős pozsony vmegyei falu hatá

rában, a Csallóközben, a pozsonyi várhoz tartozu 
várföld. Mária királyné IV. Béla tudtával Miklós 
lovagnak, a szolgagyőri várhoz tartozó részét 
pedig Erzsébet királyné 1270-ben Lotárd mester
nek, Omode fiának adományozta. Nevezetes példája 
annak, hogy egyazon falu határa két különböző 
várispánság földjét foglalta magában s hogy vár
földet a királynék is adományozhattak 

Árpád vára. 1. Régi várrom az Árpád-hegy 
csúcsán Dömösnól, Esztergommegyében. Alapfalai 
ma már alig látszanak; történetéből csupán az 
említhető meg, hogy itt halt meg I. Béla 1063., 
midőn e kedves mulatóhelyén időzve ország
gyűlést tartott.— 2. Szlhalom Borsodban, hol a Név
telen szerint a honfoglaló Árpád pihenőt tartott, 
máskép Á. nevet is visel. A XI. sz.-ban kir. udvar
ház, majorság ós istállók voltak a falu határában. 
A nép azt hiszi, hogy ebben a halomban van
nak elrejtve Árpád kincsei. Az árpádvári és szi-
halmi ásatások valóban sok adalékkal járultak a 
magyarok őstörténetéhez. V. ö.: Ipolyi ós. Foltényi 
cikkeit ez ásatásokról. (A szíhalmi Árpádvár, 
Száz., 1870.) — 3. Alpár pestvármegyei falu hatá
rában két földvárat szinten Á.-nak nevez a nép, de 
nevezi Attila és Zoltán várának is, együtt pedig 
Hármashalomnak. Középső, legmagasabb ormáról, 
egy 5 méter magas avargvűrüről szabad szemmel 
is láthatni a Tiszazúg, Szelevény, Kürt, Nagyró, 
Csongrádi Istvánháza, Martfű, Kengyel és Kürt 
pogány várát. Ősmagyarkori leleteit leirta Far
kas Sándor arz Arch. Ert. 1889. évi folyamában. 

Árpakása, 1. Árpadara. 
Árpakávé.Pörkölt és darált árpaszemek. A,gyer-

mektáplálásban fontos tápszer, mivel nem tartal
maz koffeint és nem izgatja az idegeket, 1. Gse-
csemó'táplálás. 

Árpakeményítő, 1. Árpa. 
Árpalik, a. m. árpapénz, abrakpénz. így nevez

ték a török hódoltság alatt az olyan kincstári bir
tokokat, melyeknek jövedelme valamely pasa v. 
bég fizetéséül volt kijelölve. V. ö.: Győri, Tört. 
Füzetek, IV.; Thúry I., Török tört. írók, I. 

Árpaliszt, 1. Árpa. 
Árpamaláta, 1. Afpa. 
Árpamorzsa, 1. Árpa. 
Árpanemüek (növ.j, l. Hordeeae. 
Árparozsda, 1. Árpa (betegségei). 
Árpás, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1900) 

703 magyar lak., a Rába mellett; u. p. Egyed, u. 
t. Egyed-Rábacsanak. Á. egyike a legrégibb hely
ségeknek, mely már 1030. létezett és királyi hely
ség volt. Szt. István ez évben a Rába vizén levő 
vámmal együtt a bakonybéli apátságnak adomá
nyozta; ezen adományozást IV. Béla helyben
hagyta 1246. Hajdan bosnyők lakták, kiknek kü
lön udvarbirájuk volt, ki többször tartozott köztük 
megjelenni és pereikben ítélni. 1709. Heister 
császári tábornok Esterházy A. csapatait az Á.-i 
hidnál visszanyomta. V. ö.: Rómer Plóris, Á. és 
a móriczhidai prépostság (Pest 1869), Á.-i besse-
nyők (Századok 1876). 
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Árpástó (Árpásteu), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
betleni j-.ban, a Nagy-Szamos mellett, (1900) 1141 
oláh és magyar lak., szép szőllőhegyekkel, melye
ken jó bor terem; u. p. Retteg, u. t Betlen. 

Árpaszem (ang. barley-corn), a természetből 
vett hosszúságmérték. Az északamerikai Egye
sült-Államokban 1 Á. = '/» m c n = 8'466 mm. 
Angolországban a cipészek szintén használják 
mértékül. 

Árpa-szuju, törökül szó szerint árpavíz, a. m. 
sör. Perzsául is így nevezik a sört, ab: víz ós dzso: 
árpa szókból képezve a sört jelentő abdzso szót. 

Árpatalaj. Az a talaj, amely se nem kötött, se 
nem laza, se nem nedves természetű, se nem szá
raz, szóval a közép, kötött vályogtalajok osztályát, 
illetőleg az agyag és homoknak, vagyis iszapnak 
egyenletes keverékét alkotja. Iszapmennyisége 
20—60%, a mészmennyiség ritkán több 5%-nál. 
A vályogtalaj homokja elmálló és el nem málló 
homok keveréke. Mentül több az elmálló homok, 
annál nagyobb az illető vályogtalaj termékeny
sége. Az Á.-on az árpán és cukorrépán kívül, a 
legtöbb kultúrnövény jól díszlik. Az I. rendű Á.-
taoz sorozható a mély rétegű, elegendő homokot és 
meszet tartalmazó, humuszos vályogtalaj és a 
jobb minőségű vályogos homoktalaj kat. holdan-
kint 10—12 q. árpa- és 140—160 q. cukorrépater
méssel. A II. rendű Á.-hoz a homokos vályog ós 
vályogos homok kat. holdankint 8—10 q. árpa-és 
100—120 q. cukorrépaterméssel. A III. rendű Á.-
hoz a sekélyebb rétegű vályogtalaj, kat. holdan
kint 6—7 q.árpa- és 140—160 q. takarmányrépa
terméssel, melyen a cukorrépa már elegendő jöve
delmet nem biztosit. 

Arpataro v. Almus-hegység, régi neve a sze-
rémi Fruska-Gora (1. o.) hegységnek. 

Árpatej, árpadarából főzött, narancslével ós 
cukorral vegyitett hűsítő, nyálkás ital. 

Árpatoklászoló gép, 1. Toklászoló gép. 
Árpaüszög, 1. Árpa (betegségei) 
Árpával érő körte (nBv.), koránérő apró körte 

népies neve. Hosszúszárú, kurtanyakú, sárgás-zöld, 
jóízű. Alacsony helyet szeret. 

Árpavíz, 1. Árpa. 
Arpegg io v. arpeggiato (ol., rranc. arpége), a 

hangzatoknak hárfaszerű előadása (az olasz árpa 
a. m. hárfa), midőn valamely akkord hangjait nem 

egyidejűleg szólaltatjuk, hanem alkatrészeire 
bontjuk s ezeket egymásután hangoztatjuk. Je
lenleg hullámos vonallal írják elő (1. a alatt). Az 
A.-t akképen is jelezték, hogy az illető hangzaton 
keresztül egy ferde vonást húztak (1. b alatt). 
Handel ós Bach idejében azonban az A.-t ettől 
eltórőleg adták elő. Az akkordot kétszer törték, 
fölfelé és lefelé, sőt többször i s : 

A r p e g g i o n e (ol.), gitarre d'amour, a gambn-
hoz hasonló vonós hangszer. Az A.-t Staufer csi
nálta 1823., s számára Schubert Ferenc egy szo
nátát, Schuster Ince egy iskolát adott ki. A hang
szer hat húrja a következőképen volt hangolva: 
E A d g h e 1 . 

Arpent (ejtsd: árpán), a legfontosabb régi francia 
térmérték, megfelelő a magyar holdnak és ehhez 
hasonlóan különböző helyeken nagysága is külön
böző volt. A gallok arpennajából származik, amely 
a római semis-szel vagy actus-szal volt azonos. 
A párisi A. = 32,400 párisi •' = 34-1887 
ár, A. d'ordonnance = 51'07198 ár, A. conmiun 
= 42.208 ár. 

Arphe, l. Arfe. 
Árpi, igen régi város az ó-itáliai Apuliában, a 

mai Foggiától északra. AII. pún háborúban Han
nibál pártjára állott, miért is Fabius Cunctatoi' 
megfenyítette és kereskedelmi jelentőségétói 
megfosztotta. Ma csak csekély romok jelzik a 
helyét. 

Arpino (a régi Arpinum), város Caserta olasz 
tartományban a Fibreno közelében, vasút mel
lett, (i90i) 10,607 lak., durva posztószövéssel. 
A regi Arpinum a volszkok városa volt Latium-
ban, utóbb római municipium, Cicero, Agrippa és 
Marius szülőhelye. A régi város terjedelmet je
lentékeny romok, 2—3 m. vastag ú. n. kíklopsz-
falak.kloaka-maradványok és közelében egy római 
hid romjai mutatják. 

Arpino (ü Gavaliere a"), olasz festő, 1. Gesan 
(Giuseppe). 

Arqua Petrarca('.Arq,ttafc^,közsóg Padova olasz 
tartományban 4 km.-nyire Monselicótől, (i»oi) 573 
lak. Itt lakott hosszabb ideig Petrarca s máig is 
megvan az a ház, melyben 1374. meghalt. Ez 
Peírarca-muzeummá van átalakítva. A helység 
temetőjében látható a költő sírboltja, melyet veje, 
Brossano emeltetett. Környékén meleg sós. forrá
sok vannak. 

A r q u e b u s a d e f Aquayvlneraria spirituosa), 
régebben használt sebvíz, mellyel zúzódás által 
előidézett sebeket, renyhe fekélyeket, megrándult 
izületeket borogattak. Szöveteket izgató hatású, 
zavaros, szagos folyadék. Készítése következő: 
menta, rozmarin, ruta, zsályalevelek, abszintfü, 
lavendulavirág mindenikéből 1 g.-ot híg szesz 18 
és közönséges víz 50 g.-jávai macerálnak, s az 
egészből 36 részt lepárolnak. 

A r q a e b n s e (ejtsd: árk'büz), szakállas puska. A 
XV. sz. eleje óta használt nehéz puska (németül 
Hakeribüchse), melynek agyán kampó volt; ezzel 
támasztották a puskát a mellvédhez, vagy a földbe 
szúrt botra a hátralökés csökkentése céljából. A 30 
éves háborúban a földbe szúrt villákat (Furkett) 
használtak puskatámasztékul. Az A. csöve nem 
volt sokkal hosszabb, mint a jelenleg használt ka
tonai puskák csöve. Az A.-zel ellátott harcosokat 
arquebusiers-mk nevezték. A németek használta 
A. egyik mintáját a 117. old. lévő ábra mutatja. 
Megkülönböztettek fél, egész és kettős szakállas 
puskákat, amelyekből 25—30, 50-100 , illetve 
100—200 gr. súlyú ólomgolyókat lőttek. Az A.-k 
súlya 5 és 50 kg. között váltakozott. 

Árquerit (Asv.), kénesőt tartalmazó ezüst Chile
bői (Coquimbo), mely átmenetet képez az ezüst-
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amalgámhoz vagy röviden amalgámhoz, 1. Amal
gám. 

Arques (ejtsd: ark), község Seine-Inférieurefran
cia départementban, Dieppe közelében, az A. fo
lyócska és vasút mellett, (1906) 1113 lak., vászon
szövéssel, élénk fakereskedóssel, szép varromok
kal. IV. Henrik 1589. itt győzte le Mayenne her
cegét. V. ö.: Deville, Hist. du Chateau d'A. 

Arrabiati , 1. Piagnoni. 
Arrábida, hegység és búcsújáró hely, 1. Setubal. 
Arrabo, folyó Pelsö-Pannóniában, ma Rába. 

Azon kevés nevek egyike, melyet Dunántúl a 
hagyomány a mai napig fenntartott. 

Arrabona, római város Pelsó-Pannóniában. 
Nevét az Arrabo (ma Rába), folyótól nyerte, 
amelynek torkolatánál feküdt. Romjait a mai 
Gy&r város belső részei fedik. Földrajzi fekvésé
nek jelentőségéért, tekintettel a Dunán innen 
lakó suevusok és quadusok betöréseire, katonai
lag megerősítették, mint azt a Győrött és környé
kén előkerült nagyszámú katonai fölirat bizo
nyítja, 

Arracacia Bancr. (növ., Arrakatscha, Ara-
cacha), az Umbelliferae (Ernyősök) család génusza, 
melynek 20-nál több faja Perutól Mexikóig honos. 
Az A. xanthorhiza Bancr. (A. escidenta DC.) 
a mi bürökünkhöz hasonló, de a szára nem pettye
getett. Nagy gyökere több, húsos, répaalakú ágra 

A r r a n g e m e n t (franc, ejtsd: árránzsmáü) a. ni. 
rendezés, kiegyenlítés; az adós kiegyezése hite
lezőivel ; a zeneművészetben vm. zememű átírása 
más hangszerre; a színészetben rendezés. Tőzsdei 
jelentését, 1. Elszámolás. 

Arraroba v. araróba (növ.), 1. Andim. 
Arras (ejtsd: arra, Nematocena), az ngyanily 

nevű arrondissement s Pas-de-Calais francia dé-
partement fővárosa, püspöki székhely 67 m. ma
gasságban a Crinchonnak az itt már hajózható 
Scarpeba való torkollásánál, jelentékeny vasúti 
csomópont, U906) 24,921 lakossal. Több tudományos 
társasággal, iskolákkal, tud. intézetekkel. Ipara 
jelentékeny (csipke, cukor, gazdasági gépek, ké
miai szerek, bőr, sör, porcellán-, agyag-, gyapot-
és kötött árúk), bor, szesz, olaj és gabnakereske-
dóse virágzó. A. tiszta, rendesen épült város; 
3 részre oszlik; ezek: a Cité, Ville-haute és Ville-
basse. Kiválóbb épületei a modern grekoromán 
stílusban épült székesegyháza, a VII. sz.-ban ala
pított apátság épülete és a városháza gyönyörű, 
75 m. magas toronnyal. A citadella lábánál gyö
nyörű sétatér van Vauban szobrával. A. az atre-
bata galloknak volt fővárosa és már akkor isme
retes volt posztójáról. 451. Attila, 880. a normannok 
rombolták le. 1435. itt kötöttek békét Jó Fülöp 
burgundiai herceg és VII. Károly francia király, 
1482. pedig XI. Lajos és a németalföldi rendek, 

Arquebuse (1425, a schaffhauseni hadszertárban). 

válik. Hazája Santa Pé de Bogotá, de Dél-Ame
rika északibb vidékeinek hűvösebb hegyvidékem 
termesztik s tápláló és jóízű gyökeret sütve és 
főve eszik. Európában még nem sikerült megho
nosítani. 

Arran, város a brit-indiai Bengal provinciában 
a gőzhajóval járható A.-csatorna. mellett, vasút
állomással, 47,000 lak. 

Arrak, 1. Arak. 
Arrakan, Hátsó-Indiában tartomány, 1. Arakan. 
Arramont, 1. Aramon. 
Arran (ejtsd: erren), Bute grófságnak (Skócia) 

legnagyobb szigete a Clyde-öbölben, 430 km2 ter., 
(i9oi) 4819 lak. É.-on mély és keskeny szakadé
kok közt meredek gránit-csúcsok emelkednek; köz
tük a Goatfell közel 1000 m. magas; D.-en hul
lámos síkság terül el. Partjai szakadozottak; a 
Lamlash Skócia egyik legjobb öble. Számos rajta 
a megalithikus emlék. V. ö.: Mc. Arthur, The 
antiquies of A.JEdinburgh 1873). Geológiai alkata 
igen érdekes; E.-on gránit és csillámpala, D.-en 
bazalt- és porflr-rétegek által áttört homokkő al
kotja. Lakói földmlveléssel, állattenyésztéssel és 
halászattal foglalkoznak. Csaknem az egész szi
get a Hamilton hercegeké. Fővárosa a K.-i parton 
Brodick, hercegi kastéllyal. A monda szerint itt 
volt Ossian utolsó lakóhelye. V. ö. Balfowr J., 
The book of A. (London 1910). 

Arran grófok, 1. Hamilton (James). 1762 óta 
grófi címe az ír Gore-családnak is. 

amelyben A. a franciáknak jutott. 1493. a város 
ismét németalföldi birtok lett és csak 1640. került 
vissza Franciaországhoz. Vauban a XVII. sz.-ban 
újra megerősítette. A. szülővárosa a Robespierre 
testvéreknek. V. ö.: A. et ses monuments (A. 
1873); Lecerne, Notice hist., monumentale etc. 
sur la ville d'A. (A. 1873). 

Arrasztra foncsorozás (techn.) alatt értjük azt 
az amerikai eljárást, midőn az ezüst és arany 
érceket e célra szerkesztett zúzómalmokban (ar-
rastres) felaprózzák és azután foncsorozzák. L. 
Arany (gyártása). 

Arratel, Portugáliában 1868-ig, Braziliában 
1873-ig használt keresk. súlymérték = 459 g. 
Az A. feloszlik 16 oncára. 32 A. = 1 arroba (i. o.), 
128 A. = 1 quintál v. mázsa. Némely vidéken 
más a nagysága ós más a beosztása. 

Arrazzi , 1. Arazzi-
Arrebo, Anders, régi dán költő, szül. Aerö szi

getén 1587., megh. 1637. Már 30 éves korában 
drontheimi püspökké neveztetvén ki, nem éppen 
gáncstalan erkölcsösségü élete miatt ez állásától 
felfüggesztetett, később vordingborgi lelkész lett. 
A.-t az új dán müköltószet atyjának nevezik. Dávid 
zsoltárait is mesterileg fordította rímes hexame
terekben és fordítása még most is nagy becsben 
áll hazájában. Életét megírta Roerdam (Kopen-
hága 1857, 2 köt.). 

Arreból v. arrebóes (portiig.), a brazíliai parton 
körülbelül 26° déli szélesség alatt megfigyelt tsr-
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mészeti tüneménynek a neve. Naplemente után, 
nagyon tiszta légkör mellett a napfény ismét fel
tűnik; az egész nyugati égbolt vakító fényt 
áraszt; a szivárvány összes színeinek sugarai öm
lenek elő mindenünnen, folytonosan változva. Las
sankint elmosódik e hirtelen fényváltozás, a nyu
gati ég bíborszínben ég, majd vörössé és sárgává 
lesz ós ezután néhány perc múlva ismét éj lesz. 

Arrecifes, kerületi székhely Buenos Ayres íettől 
220 km.-nyire) argentínai tartományban, A. Pa-
rana mellékfolyója és vasút mellett,(i89o) 3100 lak., 
termékeny, juhtenyésztésre nagyon alkalmas vi
déken. 

A r r e c t o r p i l i (lat.), sima izom, mely az irha 
szemölcsrétegében ered s a szőrtttszőkön tapad. 
Összehúzódása által a szőrök felborzolódnak s egy 
kissé a bőr nívójából ki is emelkednek; ezáltal a 
bőr olyan lesz, minta tollafosztott libáé. L. Libabőr. 

Arrest, Heinrich Louis d', német csillagász, 
szül. Berlinben 1822 aug. 13., meghalt Kopen-
hágában 1875 jún. 13. 1845.a berlini obszervató
rium segéde, 1848. a lipcsei 
obszervatórium észlelője, 1852. 
ugyanott a csillagászat rend
kívüli tanára, 1857. mint ren
des egyet, tanár ment Kopen-
hágába, hol vezetése alatt 
1860—61. az új csillagvizsgáló 
intézet épült. Különösen üstö
kösök, bolygók, csillaghalma
zok ós ködfoltok megfigyelé
sével foglalkozott. Közel 200 
új csillaghalmazt fedezett fel. 
Fontosabb művei: Resultate 
aus Beobachtungen der Nebel-
flecke und Sternhaufen (Leipz. 
1856); Siderum nebulosorum 
observationes Hafnienses (Ko-
penhága 1867); Untersuchun-
gen über die nebulosen Sterne 
in Bezúg auf ihre spectrala-
nalyt. Eigenschaften (u. o. 

1872); De instrumento magnó 
aequatorio Havniae erecto (u. 

hajtás és a zárlat (1. o.), és ezek azzal az elrende
lés feltóteleire és az igazolásra nézve nagyjában 
meg is egyeznek, de a foganatosítás hatálya tekin
tetében — eltekintve attól, hogy az alperes sze
mélye ellen nem irányulhatnak — egészen külön
bözők, amennyiben az A. sem zálogjogot meg nem 
alapit, sem meg nem akadályozza azt, hogy har
madik személy a foganatosítás után az A. alá vont 
tárgyakra a felperes kárával jogokat szerezhes
sen. Büntetőjogi értelemben az A. a. m. elzárás. 

Arré t (franc, ejtsd: arré), hatósági határozat: 
elfogatási parancs. Szorosabb értelemben a leg
főbb bíróságnak Ítélete, ellentótben az alsóbb bíró
ságoknak perorvoslattal megtámadható ítéleteivel. 
L. Árrészt. 

A r r é t de P r i u c e alatt oly rendelkezést ér
tünk, hogy idegen kereskedelmi hajók eltiltatnak 
azon állam kikötőiből való kivonulástól, ahol állo
másoznak vagy horgonyoznak. Bz intézkedésnek 
többnyire az a célja, hogy egyelőre titokban tar
tandó katonai műveletek el ne áruitassanak. L. 

Embargó. 
A r r é t é (franc.) alsóbb közigazgatási ha

tóság határozata (préfet, maire stb.). 
Arretium, város Etruriában, 1. Arezzo. 

Arretinmi edények (Budapest, Nemzeti Múzeum). 

o. 1860). Az általa 
fölfedezett üstökösök között legfontosabb az 1851 
jún. 27-én talált rövid keringósü üstökös, mely az 
6 nevét viseli. 

Arres t of j u d g e m e n t (ang., ejtsd: árrészt of 
disödzsment). Az angol büntető perben a semmisógi 
panasznak megfelelő perorvoslatot hívják így, 
mely a megtámadott ítéletnek végrehajtását fel
függeszti. 

Árrészt (gör.), általában bírósági akadályozó, 
korlátozó intézkedés. A polgári törvénykezésben 
az a végrehajtási eljárás, amelynél fogva a fel
peres egyoldalú kérelmére az alperes ellenében 
olyan rendelkezések tétetnek, melyek ez utóbbitól 
elvonják a saját személye v. saját dolgai fölötti 
rendelkezését és ezt a bíróságra ruházzák. Az A. 
elrendelése iránti kórelem megállapításául ki kell 
mutatni a követelést; valószínűvé kell tenni azt, 
hogy A. alkalmazása nélkül a követelés érvé
nyesítése veszélyeztetve van és az A.-ot e 
végre kitűzött határidő alatt igazolni kell. A ma
gyar jogban (1881. LX. t.-c.) az A. intézménye 
nincs felvéve. Helyettesíti azt a biztosítási végre-

Arretiumi edények vagy arezzói edények, 
Etruriában Arretium városában finom vörös 
agyagból, fényesen kiállított, domborműves dísz
szel ellátott, asztali vagy oltári használatra szánt 
edények. Gyártásuk a Kr. e. II. században kezdő
dik s Augustus idejében ón el virágzásának tető
pontját. Művészi becsük a díszes külsőtől ós becses 
formájuktól eltekintve, ornamentális ós figurális 
domborművű díszítésükben rejlik. Németország
ban terra sigülata, Francia- és Angolországban 
szamoszi edények néven ismeretesek. Előfordul
nak Görögországban, Itáliában, a római biro
dalom provinciáiban, Francia-, Angol-, Spanyol-, 
Németországban és hazánkban. A. vannak a 
Magyar Nemzeti Múzeumban is (1. az ábrát). 
V. ö.: Fabrioni, Storia degli antichi vasi flttili 
Arretini (Arezzo 1841); Hefner, Die römische 
Töpferei in Westerndorf (München 1862); Ketter, 
Die rote römische Töpferware (Heidelberg 1876). 
Az aquinkumiakról Finály Gábor írt, Budapest 
régiségei 9. köt. 

Arre-tó, Dánia legnagyo bb tava (41 km9) Seeland 
ÉK.-i részében, Frederiksborg j.-ban. A csekély 
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mélységű tóból IV. Frigyes csatornát vezettetett 
a Roskiíde-fjordba. 

Arrha, 1. Foglaló. 
Arabénál (metilarzénsavas nátrium), vízben 

oldható, kristályos por. Arzén helyett használják 
belsőleg, különösen tuberkulózis ós malária ellen. 

A r r l i e n a t h e m i n Beauv. (növ.), 1. Cigányzab. 
Arrhenius, 1. Johan, svéd botanikus és agrono-

mus, szül. Járedában (Kalmar-Lan) 1811 szept. 27., 
raegh. 1889 szept. 5.1848. Ultunában Upsala mel
lett a mezőgazdasági intézet vezetője, 1862. a stock
holmi gazdasági akadémia titkára, 1881. nyuga
lomba vonult. Nagy érdemet szerzett a svéd föld-
mlvelés terén; elterjedt növénytani tankönyvén 
kívül (5. kiad. 1882, 2 köt.) művei: Handbook i 
Svenska jordbruket (a svéd földmivelés kézi
könyve, 4. kiad. 1879); Jordbrukslarans hufvud-
grunder (a mezőgazdaságtan alapvonalai, 3. kiad. 
1876); Monographia Ruborum Sueciae (Upsala 
1840). Számos kisebb cikket írt a saját kiadá
sában megjelenő Sniarre skrifter i landthusháll-
ningen folyóiratban (1858—1889, 28 füz.). 

2. A., Svante, svéd fizikus, szül. Wijkban 
(Upsala mellett) 1859 febr. 19. Upsalában ta
nult 1876—81., Bdlund mellett dolgozott 1881— 
1883. a stockholmi tud. akadémia fizikai inté
zetében ; 1884. habilitálta magát az upsalai egye
temen a flzika-kémiai tanszakra. 1886—1890. 
utazási ösztöndíjjal Rigában,Würzburgban, Graz
ban, Amsterdamban és Lipcsében tanult és 1895. 
a stockholmi egyetemen a fizika rendes taná
rává neveztetett ki. 1897. u. a. egyetem rektorává 
választatott. Számos dolgozata jelent meg a stock
holmi akadémia kiadványaiban és a Wiedemann-
féle folyóiratban. Különösen az elektrolitos disszo
ciáció elméletével és a légköri elektromossággal 
foglalkozott. 1903 megkapta a Nobel-díjat. Újabb 
munkái: Lehrbuch der kosmischen Physik (1905); 
Das Werden der Welten (1907), Die Vorstellung 
vom Weltgebáude im Wander der Zeiten (1908); 
1. Elektrokémiai elmélet. 

Arrhephoria (gör.), Pallas Athénének, mint 
a harmat istennőjének misztikus ünnepe, melyet 
nyár elején ültek és négy 7—11 éves leány 
('Xpprfpópoi a. m. harmathozok) után neveztek el. 
Ezeket nemes családokból válogatták ki és köte
lességük volt az istennő akropolisi templomában 
néhány hónapon át szolgálni. Kettő közülük meg
kezdte a köpenyt, melyet athéni nők szőttek ós 
mutattak be a Panathenaeákon (1. e.). A másik 
kettő az arrhephoria éjjelén átvett Athena pap
nőjótól egy titkos szentségekkel teli ládát, melyet 
ünnepi menetben vittek egy közeli barlangba. 
Itt a ládát egy másik misztikus ládával cserél
ték fel és ezt fölvittók az akropolisi templomba. 
E szertartással talán a forró időszakban szüksé
ges harmatért esedeztek, a ritos pedig a harmat 
leszállását és a nedvességnek a mélyből való lel-
hatolását jelezte. 

Arrhidaios, II. Fülöp makedón király és Phi-
linna, thessaliai táncosnő fia; bár gyönge elméjű 
volt, Nagy Sándor halála után a gyalogság III. 
Fülöp név alatt királlyá kiáltotta ki. Feleségül 
Eurydikót, II. Fülöp férfias lelkületű unokáját ad
ták hozzá. Ez mindent elkövetett, hogy az ural
mat magának és férjének megtartsa, de 317. 

mindketten Olyinpias kezébe kerültek, aki kivé
geztette őket. 

Arria, Caecina Paetus hőslelkü neje. Férje 
Kr. n. 42. rósztvett a Claudius császár ellen szőtt 
összeesküvésben és halálra Ítéltetett. Midőn A. 
látta, hogy férje habozik életét sajátkezüleg kiol
tani, a maga keblébe szúrta a tőrt és e szavak
kal: Paete, non dolet (Paetusom, nem fáj) nyúj
totta férjének. 

Arrianos, Flaviux, görög történetíró, szül. 
Kr. u. 95. a bitiniai Nikomediában, megh. 180 
körül. A stoikus Epiktetosnak tanítványa és ba
rátja volt, műveltsége és praktikus ismeretei pe
dig Hadrianus császár kedveltjévé tették, ezért 
volt 130. konzul, majd Kappadokiában (131—137) 
helytartó. Később Athén lett második hazája, hol 
polgárjogot kapott és 147. az archoni méltóságot 
is elnyerte. Irataiban Xenophon volt mintaképe, 
még tárgyának kiválasztásában is. Úgy akarta 
megörökíteni Epiktetos emlékét, mint mestere a 
Sokratesét, és a stoikus bölcs előadásait híven 
följegyezteDiatribae Epiteti című müvében, mely
nek fele (az első 4 könyv) megmaradt (kiadta 
Schenkl, Lipcse 1894). Ő szövegezte meg Epikte
tos erkölcsi kézikönyvét, Enohiridion Epicteti 
(magyarra fordította Mokri Benjámin, Pest 1825). 
Történeti müvei közül legkiválóbb az Athénben 
írt Anabasis, Nagy Sándornak jó források alap
ján szerkesztett története 7 könyvben. E munká
nak megírta folytatását is 10 könyvben, melyek
ből csak töredékek maradtak ránk. Szintúgy el
veszett Bitiniának és Traianus partus háborújá
nak története. Földrajzi müvei a Fekete-tenger 
körülhajózása és az ión nyelvjárásban szerkesz
tett Indica, melyben Indiát, lakosait stb. igen jó 
források alapján ismerteti. Egy Kynegetika című 
müve Xenophon vadászati munkáját egészíti k i ; 
írt tov. egy taktikát is. Kiadások: Dübnértől és 
Müllertöl (Paris 1846), Hercher-Eberhard (Leipzig, 
Teubner), Müller: Geographi graeci minores I. 

Arriaza y Superviela, don Jüan Baptista de, 
spanyol államférfiú és költő, szül. 1770. Madridban, 
megh.l837..Diplomáciai pályáját mint titkár kezdte 
a párisi és londoni követségeknél. A forradalom ki
törése előtt visszatért Spanyolországba s az abszo
lút királyság buzgó hívei közétartozott. Költői mű
veit nem annyira eredetiség, mint inkább alaki szép -
ség és kerekdedség jellemzik. Legkiválóbbak: Las 
primicias (6. kiad., 2 köt., Madrid 1829—32), Emí
lia, tanköltemény (u. o. 1803) és különösen a 
Poesias patrióticas (London 1810; 3. kiad. Mad
rid 1815). Lángoló, gyújtó harci dalok ezek, melyek 
a spanyol guerillákat a franciák ellen élet-halál-
harcra lelkesítették ós melyek közül a Prófécia 
de! Pirineo c. politikai óda erőre és hatásra nézve 
a Marseillaise-zel vetekedik. Válogatott lírai köl
teményei a Wolf-féle Floresta de rimas moder-
nas castellanas gyűjteményben jelentek meg. 

Arrib, számoló pénzegység Kelet-Indiában, a. 
m. 10,000 lak rúpia. 

Arrléregarde (franc), 1. Utóvéd. 
Arrighi, Jean Toussaint A. de Casanova, Pa

dom hercege, francia tábornok, szül. 1778 márc. 
8-án Corte-ban (Korzika), megh. Parisban 1853 
márc. 22. Napóleon anyjának, Laetitiának rokona 
volt. 15 éves korában lepett a hadseregbe. Részt 
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vett az egyiptomi expedícióban, Marengonál is 
kitűnt, 1805. azausterlitzi csata után dandárnokká, 
1807. hadosztályparancsnokká és nemsokára reá 
Padova hercegévé lett. 1813. részt vett a Lützen 
és Bautzen melletti diadalokban. Májusban Lipcse 
parancsnoka lett. A lipcsei csatatért az utolsók 
között hagyta el. A száz nap alatt Napóleon az 
újjászervezés végett Korzika szigetére küldötte. 
Napóleon bukása után a Bourbon-kormány A.-t 
azon ürügy alatt, hogy Korzikát el akarta szakí
tani Franciaországtól, száműzte, mely Idő óta A. 
Lombardiában tartózkodott. 1849. Napóleon elnök 
főpostaigazgatóvá, az államcsíny után az állam
tanács tagjává, 1852. szenátorrá és a rokkantak 
palotájának igazgatójává nevezte ki. — Egyetlen 
fla, Ernest Louis Henry Hyacinth herceg, szül. 
1814 szept. 26., megh. Parisban 1888 márc. 28. 
1849. Napóleon elnök kinevezte ót versailles-i pre
fektussá, 1852. az államtanácsnak lett tagja és 
szenátor; 1859 májustól júniusig belügyminiszter 
volt. 

Arriutage (franc, ejtsd: árrimázs) a. m. rakmá-
lás (1. o.). 

Axroba, 1. Spanyolországban és Portugáliában 
korábban használt súlymérték = 25 libra = 11 »/a 
kg. (ma 10 kg.). Még ma is használják Spanyol
országban, Mexikóban, Közép- és Dél-Ameriká
ban, Braziliában és Portugáliában 1 A. = 32 arra
tel (1. o.). — 2. A., folyadékmérték borra ugyan
azokban az államokban. Nagysága vidékenként 
kb. 16—341. között változik. 

Arrogáció (lat.), a római jogban önjogú, azaz 
atyai hatalom alatt nem álló egyénnek (homo sui 
juris) örökbefogadása. 

Arrogáns (lat.), önhitt, követelő; arrogancia 
önhittség, pökhendiség. 

Arrom, Cecília de, 1. Caballero. 
Arrondál (franc.) a. ni. kikerekít valamely épí

tési telket v. birtokot. — Arrondáló gép olyan 
szerszámgép, mely különösen az órák fogaskere
kének pontos kialakítására való. Alapjában véve 
a fog alakjára idomított és ide-oda mozgó keretbe 
foglalt reszelöből áll, ehelyett körben forgó marót 
is használnak, mely úgy dolgozik, mint a maró
gépek. 

A r r o u d l s s e i n e n t (franc, ejtsd: arrondiszmán), a 
francia közigazgatási területi felosztásban úgy 
viszonylik a «départementhoz», mint nálunk a 
járás a megyéhez. Kerületekre felosztott városok
ban városi kerület. 

A r r o s e m e n t (francia, ejtsd: arrozmáS, «felön-
tés, megszaporitás») a. m. játékadósság megfize
tése, továbbá utólagos fizetés államadósságokra 
v. részvényekre stb., hogy az előbb már teljesí
tett fizetés biztosittassék, illetőleg veszendőbe ne 
menjen. Ausztria a jelen század elején alkalmazott 
ily A.-t, bizonyos kényszert gyakorolva hitelezőire, 
hogy utánflzetéseket eszközöljenek, midőn aztán 
az államadósság kamatlábát emelte. 

Arroux (ejtsd: arrú), a Loire mellékfolyója, a 
Cóte d'Or dópartementban, a Pelotons-mocsárból 
ered, üueugnonnál válikhajózhatóvás 120 km.-nyi 
hosszú folyás után Digoinon alul a Loire-ba tor
kollik. 

Arrow-root (ejtsd: arró-rút). E néven különféle 
forróéghajlati növények gumóiból készült kemé

nyítőt jeleznek. A növények és eredeti hazájuk 
szerint a következő A.-okát különböztetjük meg, 
amelyeket azonban csak mikroszkóppal ismerhe
tünk fel: 1. Nyugatindiai A. vagyis Maranta-ke-
ményítö (1. az ábrát: a), leginkább a Maranta 
arundinacea növény gumóiból, mely növény ere
detileg Dél- és Közép-Amerikában otthonos, de 
most a forró égövben másutt is termesztik. Mik
roszkóppal nézve e keményítő 13—75 mikronos 
(ezred milliméteres) nagyságú, ellipszoid, rhom-
bikus, deltoid és ehhez hasonló alakú szemecs-
kékböl áll, melyek vízben gyenge rétegzóst mu
tatnak. Bennök rendesen harántirányú fekete 
repedés látható, mely többnyire oly vonalalakban 
jelenik meg, aminővel a repülő madarat szokták 

ra> Marants-keményítö. b) Curcuma-keményitö. 

d) Canna-keményítS. 

c) Maniok-keményítö. 

jelezni. — 2. Keletin
diai A. vagyis Cur-
cuma-keményttö (az 
ábrán: b); az erede
tileg Kelet-Indiában 
otthonos Curcuma 

angustifolia és Cur
cuma leucorrhiza nö

vények gumóiból való. Nagyitóval nézve e ke
ményítő szemecskéi lapos táblácskáknak mutat
koznak, széles oldalukról elliptikus vagy man
dulaalakú körvonallal birnak, mely a keskenyebb 
oldalon kis csücsökbe nyúlik ki; ezen helyzet
ben igen sűrű, finom rétegzóst mutatnak, amely 
majdnem harántirányú. 90 fokkal megfordítva, 
a szemecskék keskeny pálcikáknak látszanak. 
3. Brazíliai A. vagyis ManiokkeményítS, (az 
ábrán: c), ez az eredetileg Braziliában otthonos, 
de most másutt is mivelt Manihot utilissima 
növényből való. E növény hámozott és szárított 
gumóinak összeörlóséből nyerik a maniok-lisztet, 
melyet eledelül használnak. 4. Queenslandi A. 
vagyis Canna-keményttö (az ábrán: d), ez Auszt
rália Queensland tartományából való és kivált a 

I 
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Canna edulis gumóiból készül. A legdurvább ke
ményítő, melynek szemecskói 10—130 mikronosak 
és vastag táblácskák; széles oldalukról nézve sok
féle alakúak, szélesebb végükön a szélhez közel
álló maggal ós feltűnő, sűrű rétegzóssel. — Az A. 
főképen táplálékul szolgál és mivel szagtalan csi
rizt ád, technikailag is alkalmazható. A nyugat
indiai A., mint Amylum Marantae, orvosilag is 
alkalmaztatlk. 

Arrowsmith (ejtsd: arroszmith), Áron, angol tér
képrajzoló, szül. Winstonben kb. 1750, megh. Lon
donban, kb. 1824-ben. 1770. Londonban királyi 
hidrográfussá lett. Térképei szépek, de tudomá
nyos pontosság tekintetében csak Nagy-Britan
niája méltó dicséretre. Unokaöccse John, szül. 
1790., megh. 1873., szintén híres térképrajzoló 
volt; legnevezetesebb müve Atlas of universal 
geography, London (1832—37). 

Arrow-wood (növ.), az északamerikai Vibur-
num dentatum-tó] nyert haszon-fa. 

Arrö, sziget, 1. Aeroe. 
Arru, szigetcsoport, 1. Aru. 
A. r. s. (lat.) a. m. anno recuperatae salutis, 

az üdv visszanyerésének évében. 
Ars (lat.), művészet, ismeret, tudomány. A. 

derkalis, a papi művészet, különben a középkor
ban az írás művészete. A angelica v. A. spirituum, 
annyi mint bűvészet. A. moriendi (1. o.) a meghalás 
művészete. A.prima, aközépkorban Donatus latin 
nyelvtana, mellyel a nyelvtan oktatását megkez
dették. A. longa, vita brevis, a tudomány hosszú, 
az élet rövid, közmondás, mellyel az idő okszerű 
felhasználását ajánlják. A. memorandi, az emlé
kezetbevésésnek mestersége. A XV. sz.-ban Német
országban, Franciaországban ós Németalföldön 
használt, fametszetekkel ellátott vezérfonal kez
dete, mely arra oktatott, hogy az evangélium tar
talmát s a fontosabb helyek egyes fejezeteit és 
verseit hogyan kell megjegyezni. Artes liberales, 
szabad művészetek. A. magica, bübájosság. 

Arsacetin, acetilatoxyl, acetiloarzanüsavas 
nátrium, az atoxyl acetil-származéka, 

CH8.CO.HN.C,H4.AsO.OH.ONa. 
Fehér por, kb. 9 sr. hideg és 3 sr. forró vízben 
oldható. Az atoxylnál is elónyösebbnek bizonyult, 
mert oldataiban el nem bomlik és így azok 130°-on 
is sterilizálhatok, másrészt mert azonos gyógyító 
értéke mellett az atoxylnál jóval kevósbbé mér
gező hatású. 

Arsakes, 1. Arsakidák. 
Arsakidák, 1. a parthus birodalom uralkodó

háza. Megalapítója I. Arsakes, ki a régi perzsa 
királyokra vezette vissza származását. B dinasz
tia 31 tagja Kr. e. 256—Xr. u. 226-ig uralkodott. 
L. Parthia. — 2. .á.,Arménia uralkodóháza, melyet 
Valarses alapított, miután testvére, VI. Arsakes, 
parthus király Kr. e. 147. Arménia trónjára 
emelte. Utódai Kr. u. 430-ig uralkodtak, .mikor a 
Szasszanidák foglalták el az országot. L. Örmény
ország. 

Arsamosata, ó-örmény erődített város a K.-i 
Eufrátesz (Arsanias) és a Tigris közt elterülő sí
kon, a mai Charaba közelében; az utóbbi várostól 
K.-re tekintélyes romok vannak, melyeknek állí
tólagos neve Szamuszat, az örményeknél Asmu-
sat, az antik A.-ra utal. 

A r s e n i c a l i a , e gyűjtőnévvel a hutákban elő
állított fémarzént ós az arzéntartalmú vegyi ké
szítményeket jelölik. 

A r s e n i c u m , 1. Arzén. 
Arsenius szentek. 1. Előkelő római család 

ivadéka, 354. született, erényeiért, klasszikus mű
veltségeért Damasus pápa Theodosios császárnak 
Arkadius nevű fia mellé ajánlotta nevelőnek; de 
ez később, mint császár, ellensége lett, mire A. 
Egyiptomba menekült, ahol 40 évet töltött; néme
lyek szerint 95, mások szerint 120 éves korában 
halt meg; emlékét a római egyház jul. 19., a ke
leti máj. 8. üli. — 2. A., akit Antorianusnak is 
neveztek, egyszerű szerzetesből Kelet patriarchája 
lett. II. Laskaris Tódor, niceai császár (1255) hal
dokolva rendelte A.-t Laskaris János nevű na 
gyámjává, aki minden törekvése mellett sem aka
dályozhatta meg, hogy Palaiologos Mihály, anyai 
részről a császár rokona, 1220. a trónt el ne fog
lalja ós a jogos örökös szemeit ki ne szúrasss, 
(1261 dec). A. átokkal sújtotta a bitorlót. A pat-
riarcha 1267-ben számkivetésben halt meg. Hívei, 
az arseniták, csak 1312-ben békültek ki a kor
mánnyal. 

A r s e n o p b e n o l g l y c i n , sárga kristályos por, 
mely vízben csak úgy oldható, ha előbb metil-
szeszben vagy glikolban oldottuk. Ehrlich szerves 
arzónkészítménye, mellyel az eddigi kísérletek 
szerint valószínűleg sikeresen lehet gyógyítani a 
vérbajt s az ennek alapján fejlődött betegségeket. 
Izmok közé fecskendezve alkalmazzák; kórházi 
kezelést, felügyeletet igényel. 

Ars-en-Ró, község Oharente-Infórieure francia 
départementban,Ró-szigetNy.-i partján, (1906) 3265 
lak., halászattal, a XIV. századból való templom
mal. 

Ars f o r m a l a n d i , az a része a gyógyszer
tannak, mely a receptek helyes megírását, meg
szerkesztését tanítja; magyarul rosszul vény tan
nak, v. vényszerkesztéstannak nevezik. Az Írásos 
orvosi rendelvény latin neve formula magistralis, 
innen a tudományág neve ; régebben fartnako-
katagrafologia. v. katagrafologia medica névvel 
nevezték. 

ArSic Eusztáhia, az első szerb írónő; férje A. 
Sebő 1821—23. városi tanácsos és városbíró volt 
Aradon. Müvei: Sovjetmaternji predragoj obojego 
spola junosti srbskoj i valahiskoj (Anyai tanács 
mindkét nembeli szerb és oláh ifjúságnak, Buda 
1814); Poleznaja razmisljenja o cetireh godisnjih 
vremeneh. (Hasznos elmélkedések a négy évszak
ról, u. o. 1816). 

Ársin, 1. orosz rőf = 71-12 cm., feloszlik 16 
versokra. 3 A. = 1 szasén (öl). — 2. Hosszú
ságmérték Perzsiában gyapjuárúkra = T016 m., 
földmérésnél T1176 m. — 3. Hosszúságmérték 
Törökországban szövetekre = 68'58 cm. 

Arsinoe, 1.1. Ptolemaios egyiptomi király és 
Berenike leánya. 299. Kr. e. Lysimachos thrák 
királyhoz ment feleségül, de mostohafiával, 
Agathoklesszel összeveszett ós ki végeztetését esz
közölte ki. Midőn emiatt férje Seleukos ellen 
háborút indított ós 281. elesett, a makedoniai 
Kassandreia várába menekült, de a trónra való 
igényét féltestvére, Ptolemaios Keraunos ellen 
fönntartotta, aki Seleukos megöletése után (280) 
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Thrakia és Makedonia ura lett. Keraunos cselből 
nőül kérte A.-t és Így be vonulhatott Kassan-
dreiába; de rögtön megölette A. két flát, őt ma
gát pedig Samothrakébe száműzte. Innen meg
menekülve, testvérének, II. Ptolemaios Philadel-
phosnak, Egyiptom királyának lett a neje, kit 
férje istennővé avatott és több kisázsiai és egyip
tomi várost róla nevezett el. 

2. A., III. Ptolemaios Buergetes leánya, testvé
rének, IV. Ptolemaios Philopatornak neje.V. Pto
lemaios Epiphanes anyja; férje oldala mellett 
harcolt a raphiai csatában (Kr. e. 217.), melyben 
III. Antiochost legyőzte; de férje bizalmatlan lett 
iránta és megölte. 

3. A., XIII. Ptolemaios Auletes leánya, kit az 
ú. n. alexandriai háborúban Caesar, miután test
vérét, XIV. Ptolemaiost elfogta, uralkodóvá kiál
tatott ki és az egyiptomi hadsereg segítségével 
ostromolta Alexandriát. A háború vége után Cae
sar A.-t, hogy Kleopátra számára biztosítsa a 
trónt, Rómába hozta. Antonius triumvir 41. Kr. 
e. Kleopátra kívánságára Ephesosban Artemis 
templomában megölette. 

Arsinoé, több városnak a neve Ciprusban, 
Egyiptomban, Etiópiában stb. A legjelentéke
nyebb volt a Moeris tava mellett Payűm tarto
mányban, melyet II. Ptolemaios Philadelphos na
gyon föllenditett és régi Slietet nevét a nővére 
után A.-val cserélte fel. Ez lett a város istennője 
i s ; régi istene Sobek volt és a krokodil a szent 
állatja, amilyent sokat hizlaltak itt tiszteletére ; 
azért neveztek a görögök e várost Krokodilopo-
lisruxk. Romjai közt sok nagy palota van Medinet 
el Payümtól északra. 

A r s i n o i t h e r i u m Kitte l i , BeadneU, egy 
újonnan a líbiai sivatag eocénrótegeiben felfede
zett vastagbőrű állat, moly testalkotásánál fogva 
a rinócerosz és az elefánt közé sorozható be. Két 
nagyobb és két kisebb szarv díszítette ez öt-
ujju állat homlokát. Fogazata fa- és bokorágak 
majszolására volt alkalmas. Ez a lelet is megerő
síti a geológusokat abbeli feltevésükben, hogy 
a Szahara az eocénidöben füves-gyepes, ritkás 
erdővel benőtt terület volt. 

Ars l o n g a , v i t a b r e v i s , 1. Ars. 
Ars moriendi(lat . , «a meghalás müvészete»), 

a XV. században Németországban, Franciaország
ban és Németalföldön elterjedt fametszet-sorozat, 
melyek egy könyvvé egyesítve, intelmeket tartal
maztak a bűnbánó halálra, feltüntetve a mennyei 
boldogságot és a pokol büntetéseit. 

Axsonval, Arséne d', francia természettudós, 
szül. La Boriéban (Haute-Vienne) 1851 jun. 8. Is
koláit Limogesban végezte, 1874. Claude Bemard 
mellett preparátor lett a Collége de Francéban. 
1882. orvosi tanulmányainak befejezése után a 
Collége de Francéban szervezett biológiai flizikai 
laboratórium vezetője ós Brown-Séquard tanszé
kén a kísérleti orvostannak helyettes tanára. 1894 
óta a francia akadémia (Institut) tagja. Az állati 
melegről szóló dolgozatai ós annak különböző je
lenségeit ós törvényeit meghatározó elmés készü
lékeiért 1883. a Montyon-dijat nyerte el. Emellett 
nagy érzékenységű aperiodikus galvanométert 
szerkesztett, továbbá több kombinációt a Volta
oszlop praktikus alkalmazása érdekében. Dolgo

zatai a francia akadémia Comptes rendus-iben, a 
biológiai társaság bulletinjeiben és más folyóira
tokban jelentek nieg. 1887 óta a becsületrend lo
vagja. (L. még Érelmeszesedés.) 

A r s o n v a l i s a t i o . Igen nagy feszültségű és 
gyors váltakozása villamos áramok orvosi alkal
mazása (d'Arsonval 1896). Alkalmazzák a villogó 
(oscilláló) és szikraalakú kisütéseket, utóbbiakat 
főleg bőrbajoknál (Oudinezés), valamint az emberi 
testben magában indukálva áramot vagy a kon
duktorok egyik fegyverzetéhez kapcsolva a testet. 
Általános hatásai nem teljesen ismertek. (L. 
Elektrotherapia.) 

Ars p o e t i c a , Horatiusnak a Pisokhoz írt epis-
tolája a költészetről (magyarul Czuczor Gergely
től, 1842); ennek mintájára készült Boileau Art 
poétique-je (ford. Erdélyi János). Irodalmunknak 
ebben a nemben önálló terméke Arany János tan
költeménye : Vojtina Ars poeticája. 

Ars-sur-Moselle (ejtsd: ár-sztir-mozeii), község Né
metország lotharingiai kerületében a Mosel bal
partján, vasút mellett, (1905) 3769 lak., papírgyár
ral és vasművokkel. 

Árstatisztika, az árak állását ós hullámzását 
feltüntető statisztika. Közgazdasági szempontból 
nagyon fontos, miután az egyes termelési ágak 
helyzete az általok előállított javak árában jut 
kifejezésre. A régi időkre visszamenő A. felette 
hiányos; legrégibb és legteljesebb a gabona-ár 
statisztikája, melyet a pénz értékváltozásának 
megállapítására szokás felhasználni. Hazai Á.-nk 
nagyon hiányos. Néhány fontosabb östermók ára 
jelezve van a Magyar Statisztikai Évkönyv
ben; a budapesti piac hasonnemü árai a Fő
városi statisztikai liavi füzetékben. Általános 
Á.-t képez újabban, 1883 óta, az az összeállítás, 
mely a nemzetközi árúforgalmunk statisztikájá
ban szereplő árúk, illetve árúcsoportok keres
kedelmi értékéről az e célra szervezett szakértő 
állandó bizottság által készíttetik. Az érték
megállapítás 1884 óta félévről félévre történik 
s a vonatkozó lajstrom, mely nemzetközi for
galmunk értékének megállapításánál használ
tatik, a m. kir. közp. statisztikai hivatal által ki
adott Magyarország külkereskedelmi forgalma 
c. füzetekben tétetik közzé. Újabban, kivált a 
vásárcsarnokok felállítása óta, az árjegyzés Buda
pesten lényegesen tökéletesbült s az erre vonat
kozó jegyzések a vásárcsarnokok hivatalos lapjá
ban és a főv. statisztikai hivatal kiadványaiban 
tétetnek közzé. 

Árszabályok, azok a hatósági rendelkezések, me
lyek adolog, árú v. szolgálatteljcsitésáráta változó 
kereslettől és kinálattól függetlenítve meghatároz
zák. Általánosabban ár v. díjszabás az is, ha az el
adó, szolgálatot teljesítő árúi, ill. határozottteljesit-
ményei árát szabadon meghatározza. A hatósági 
árszabás jogosult és szükséges ott, hol a szabad 
verseny az illető dolgok előállításában, szolgála
tok nyújtásában szintén hatóságilag korlátozva 
van és esetleg egyes szolgálatok igénybevétele 
az egyesekre bizonyos körülmények között köte
lező, így pl. a gyógyszerekre, bérkocsikra, köz
szolgákra, vasutakra, orvosokra, ügyvédekre stb. 
A magyar ipartörvény szerint hatóságilag szabá-
lyozandók a foglalkozás-közvetítők, cselódszerzők 
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dijai, a kéményseprési díjak; személyszállító esz
közök, közszolgák, hordárok dijai; a marhahús 
ára ott, ahol annak kimérésére csak bizonyos 
számú üzlet engedélyeztetik. Különbözik a ható
sági árszabástól az a rendelkezés, mely szerint 
egyes iparvállalatok szabadon meghatározható 
áraikat üzlethelysógeikben nyilvánosan kifüggesz
teni kötelesek, pl. az ipartörvény értelmében a 
hús- éskenyérnemüekre ezt elrendelheti a hatóság. 
L. még Árjegyzék. 

Árszabály-szerződések, 1. Koüektiv-szerző-
dések. 

Arszakidák, 1. Arsakidák. 
Arszlán. Török-tatár személynév, jelentése a. 

m. oroszlán. A régi török nevek az Árpádok alatt 
nálunk is nagyon el voltak terjedve, e név azonban 
magyarosított alakjában is csak ritkán fordul elö 
(a XIII. sz. második feléből ismeretes Gechei Uroz-
lanus, a XIV. sz.-ból Oroszlány) ép úgy, mint a 
hasonló kategóriába tartozó Kaplan (azaz tigris). 
A kunoknál Aroszlánopa v. Jarozlanop (oroszlán
apa v. hlm oroszlán) alakban volt használatos. A 
törökségnél magában is, összetételben is (mint 
Kara-A., a. m. fekete oroszlán, Kizil-A., a. m. 
vörös oroszlán, Juluk-A., a. m. fényes oroszlán, 
Alp-A., a. m. hós oroszlán, Kilidzs-A., a. m. kard
oroszlán) nagyon kedvelt név. A török hódoltság 
alatt nálunk is több A. nevű pasa v. bég szerepelt. 
Egyik A. pasa eredménytelenül ostromolta Szi
getvárt (Századok 1908); egy másik 1647. Eger 
várának kapitánya volt. 

Arszlánszívü Richárd, 1. Richárd. 
Arszuri, 1831 m. magas csúcs a máramarosi 

havasokban, a Czibles közelében. 
Art., természetrajzi dolgoknál Artedi Péter 

(1. o.) nevének rövidítése. 
Art, község, 1. Arth. 
Arta (törökül Narda), 1. a régi Anibraáa, az 

ueyanily nevű görög nomosznak (1390 km2, (i89G) 
39,144 lak.) szókhelye, a 120—140 km. hosszú A. 
folyó (az ókori Arachthos) torkolataközelében,(i906) 
9844 lak., a középkorból való citadellával. A 
görög metropolita szókhelye. Kikötőhelye Szala-
gora. A régi fellegvár ma romokban hever. Itt 
vívták 1822 jul. 16. a görögök ós törökök azt a 
csatájukat, melyben amazok vesztettek. 1881. a 
görögök birtokába került. — 2. A.-öböl, 654 km2 

kiterjedésű, a Földközi-tenger egyik öble, szag
gatott partokkal. — 3. A., város a spanyol Mal
lorca szigetnek K.-i részén, festői vidéken, (1900) 
5831 lakos, selyemhernyótenyésztéssel. A he
gyekben, északra Artától, nagyszerű cseppkő
barlangok, ciklopsz-falak, dolmenek és régi sírok 
vannak. 

Artaba, perzsa súlymérték, kb. 32 kg. 
Artabad, perzsa űrmérték gabonára = 65'238, 

régebben 65'491. Feloszlik 50 senikára. 
Artabazos, 1. perzsa hadvezér Xerxes görög 

hadjáratában; a salamisi csata után Xerxest a 
Helle8pontusig kisérte seregével; innen Görög
országba visszatérve, elfoglalta Olynthost, majd 
Mardonius seregéhez csatlakozott és a plataeai 
vereség után szárazföldi úton tért vissza hazájába. 
Később Xerxes a Pausanias spártai királlyal való 
alkudozásokkal bízta meg. — 2. A., II. Artaxorxes 
Mnémón hadvezére, mint Szíria szatrapája Kr. e. 

356. fellázadt III. Artaxerxes Óehos ellen (1. o.). 
Mindaddig győzedelmesen harcolt, míg görög 
zsoldoscsapatainak visszavonulása őt magát is 
arra nem kényszerítette, hogy Makedoniába me
neküljön. Sógora, a rhodusi Mentor közbenjárá
sára visszatérhetett hazájába. Dareios Kodoman-
nos alatt az arbelai ütközet egyik vezére volt; 
szerencsétlen urának meggyilkoltatása után Nagy 
Sándorhoz csatlakozott, aki őt Baktria szatrapá-
jának nevezte ki. 

Artacana, 1. Ardakan. 
Artagnan, Vay Sándor gróf (1. 0.) írói álneve. 
Artaké, város és tengerparti kikötő Kyzikos 

közelében, a kyzikosi félszigeten ; a perzsa-görög 
háború alatt a föníciaiak elpusztították, de ismét 
felépült Mai neve görögül Artaki, törökül Érdék. 

Artal v. rotál, marokkói font, feloszlik 14 uk-
kiára, a. m. 608, a déli kikötőkben 540 g. 100 A. 
= 1 kintár (mázsa). 

Ártalmas tér, 1. Légszivattyú. 
Ártánd, nagyk. Bihar vm. mezőkeresztesi 

j.-ban, a nagyváradi vasút mellett, (1900) 869 
magyar lak. és termékeny határral, melyben fő
leg sok jó dohány terem, vasúti megálló, u. p. 
és u. t. Mezőkeresztes. Legrégibb községeink 
egyike, melyet I. Géza király a XI. sz.-ban a ga-
ram-szentbenedeki apátságnak ajándékozott. 1500 
körül az Ártándyaké lett, 1600 körül Bocskay bir
tokai közé tartozott. Kúriájában(melymadr. Bródy 
Sámuelé) 1849. Rüdiger orosz tábornok a debre-
czeni csata után főhadiszállását tartotta s itt szabta 
Görgei elé a fegyverletétel pontozatait. 

Ártándy, kihalt magyar család; nevét a bihai-
vmegyei Ártánd községtől vette, melynek tőszom
szédságában ők építették törzsfészküket, Kereki 
várát. A család legelőbb a Hunyadiak korában 
lép fel. Legkiválóbb tagja, Pál,először az 1514-iki 
Dózsa-lázadás elleni helyi harcokban tűnt ki. 1518. 
az országgyűlés, melynek egyik legnépszerűbb 
szónoka volt, a lengyel királyhoz küldte követ
ségbe, majd a bécsi országgyűlés az ifjú király-
mellé adott 24 tagú bizottságba választotta. Mikor 
aztán nagyon is udvari emberré lett, 1525. a rá-
kosi gyűlésen a haragvó nemesség megverte, 
Burgio pápai követ szerint mint «árulót» («Fu 
dal popolo in Bakos molto ben bastonato et 
chiamato traditore»), úgyhogy úri barátainak csak 
alig sikerült ót élve megmenteni. Á. ekkor, ha
lálos gyűlölettel eltelve a nemzeti párt iránt, be
állott a királyi tekintély helyreállítása végett 
alakult úgynevezett «kalandorok» (l. o.) társula
tába, annak egyik vezérévé lett, szóval végkép 
az udvar karjai közé vetette magát, mely őt át-
pártolásáért fényesen jutalmazta, Bereg és Mára-
maros főispánságával és a munkácsi várkapitány
sággal. A mohácsi vész után ismét János király 
pártjára állott, ki ennek fejében 1528. neki és 
testvérének, Balázsnak adományozta Tokajt, 
1529. pedig a vécsi várat ós uradalmat. Midőn 
azonban az ekként meg is jutalmazott testvérek 
a Ferdinánd-pártiakkal ismét árulási terveket ko
holtak, Gritti Alajos elfogatta őket. János király 
nagy váltságdíjéit hajlandó volt ugyan szabadon 
bocsátani a foglyokat, de Gritti, kinek annak ide
jén kormányzóvá kineveztetését ők ellenezték 
leghevesebben, Budán, 1531 jan. 25-én elrettentő 
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például, minden törvényes eljárás nélkül, lefejez
tette mind a kettőt. —A család utolsó tagja Á. Kele
men (1530—76), ki 1553. ősi várában, Kerekiben 
szervezte a tiszántúli részek fölkelését János Zsig
mond érdekében. Emiatt ellene Ferdinánd el
fogatási parancsot adott ki, melyet nyilvánosan 
hirdettek ki a váradi piacon. Okt. havában Fer
dinánd vezérei ostrom alá fogták Kereki várát, 
melyet egy heti vívás után A. Kelemen kegye
lemre megadott, ő maga pedig Ferdinánd párt
jára állott. 4 év múlva azonban Várad ostromá
ban ismét János Zsigmond pártján vett részt. 
Életét Karácsonyi János írta meg Az utolsó Á. 
dm alatt, a Tiszántúl c. váradi újság 1901. 
jún. 12. számában. 

Ártány a. m. herélt disznó. 
Artaria, híres bécsi térképmetsző, zenemű- és 

könyvkiadó-cég, mely több mint száz éve áll fenn. 
Kiadta a többi közt I. Rákóczi Ferencnek híres 
rézmetszetü kópét, valamint több magyar vonat
kozású rézmetszetet és térképet. 

Ártatlanság. Jelenti valamely vádnak alap
talanságát, pl. valakit ártatlanul elitélni; általá
ban a bűntől s minden rossztól való mentességet, a 
léleknek teljes tisztaságát; ily értelemben külö
nösen az «ártatlan» gyermekkornak járuléka; 
az esztétikában a naivnak egy árnyalata, ameny-
nyiben a teljes bűntelensóget, sőt a bűnnek nem
tudását is magában foglalja. 

Ártatlansági bizonyítvány. A biztosító vál
lalatok a kártérítési összegeket rendszerint a ha
tóság által a károsult részére kiállított ú. n. Á. 
bemutatása után fizetik ki. Ezeket csak a tűzvész 
vagy betöréses lopás eredete és okai iránt meg
ejtett vizsgálat alapján szolgáltatják ki. Tűzkárok 
tekintetében az I. fokú tüzrendészeti hatóságok 
illetékesek. Budapesten a kor. elöljáróságok bizo
nyítványait az állami rendőrséggel is láttamoz
tatni kell, annak igazolásául, hogy a tüzesetet 
sem gondatlanság, sem szándékos rosszakarat 
nem idézte elő. A betöréses lopás által előidézett 
károknál I. fokulag a rendőrség, II. fokulag az 
ügyészség illetékes. 

Ártatlanul letartóztatot tak és elitéltek kár
talanítása. Az esetek, melyekben csak utólag s 
legtóbbnyire csak akkor derül ki az elítéltnek ártat
lansága, midőn szabadságvesztés büntetésének ki
sebb-nagyobb részét már kitöltötte, fájdalom, nem 
tartoznak a rendkívüli kivételek közé. Az oly ese
tek pedig, melyekbon vizsgálati fogságba helye
zett egyének a tárgyalás eredményei alapján v. 
már a vizsgálat tartama alatt ártatlanoknak bizo
nyulnak, s így a vizsgálati fogságot ártatlanul 
szenvedték, napirenden vannak. Bármily sajnos is, 
tévedéseknek lehetőségét teljesen megakadályozni 
a törvényhozás képtelen; mert az igazságszolgál
tatást emberek kezelik, tévedni pedig emberi do
log. A tévedés feltótlen lehetetlensége az ember 
csali atatlanságát, tehát oly tulajdonságát téte
lezné fel, amely osztályrészéül nem jutott. A téve
dés jóvátótelo csak kártalanítás alakjában történ
hetik, mely kérdésnek törvényhozási szabályozása 
a jogállam feltétlen s elodázhatatlan feladatát ké
pezi. E szabályozást hosszú ideig a felmerült vi
tás kérdések nagy száma késleltette. Ilyen kér
dések: kit illessen meg a kártalanításra való 

igény s minő terjedelmű legyen az; vájjon az ár
tatlanul szenvedett előzetes letartóztatás és vizs
gálati fogság is, v. csak az Ítélet következtében 
ártatlanul kitöltött büntetés legyen-e tárgya a 
kárpótlásnak ? Ki állapítsa meg a kártalanítás 
összegét: a bíróság-e, v. a közigazgatási ható
ság ? stb. 

A mi törvényünk a legszabadelviibb felfogás
hoz csatlakozott a tekintetben, hogy megfelelő 
garanciák mellett nemcsak az ártatlanul szenve
dett büntetés, hanem az ártatlanul szenvedett elő
zetes letartóztatás és vizsgálati fogság esetében 
is nyújt kártalanítást. A magyar bp. (1896. évi 
XXXIII. t.-c.) XXXI. fejezete szerint ugyanis: 
a kártalanítást kérheti: a) ártatlanul szenve
dett előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fog
ság miatt az, akit a bíróság a vád alól jog
erősen felmentett, vagy aki irányában az el
járást jogerősen megszüntette, ha bíróság részé
ről elrendelt előzetes letartóztatást v. vizsgálati 
fogságot oly cselekmény miatt állott ki, melyet 
nem ő követett el, vagy mely elkövetve egyálta
lában nem volt, vagy melyet ő elkövetett ugyan, 
de amely a törvény értelmében nem bűncselek
mény ; b) az, aki jogerős Ítélet alapján szabadság
vesztés-büntetést szenvedett vagy pénzbüntetést 
fizetett le, illetőleg akitől a pénzbüntetést behaj
tották: ha újraf el vétel folytán jogerős Ítélettel 
fölmentették, v. ha kisebb büntetést állapítottak 
meg ellene, mint amilyent a hatályon kívül he
lyezett ítélet alapján elszenvedett. A b) alatti 
esetekben eszerint tulajdonképpen nem lehet ár
tatlanul elítéltekről szó, mert az a körülmény, 
hogy valakit újrafölvétel folytán felmentettek, 
nem minden esetben egyértelmű azzal, hogy ő 
ártatlan is. A bp. azonban még a fenti feltételek 
fennforgása mellett is kizárja a kártalanításra való 
igényt bizonyos indokolt esetekben, pl. ha valaki 
hamis önfeljelentést, v. hamis beismerő vallo
mást tett. A kártalanítás kiterjed: 1. megfelelő 
készpénzbeli kárpótlásra; 2. a lefizetett pénz
büntetésre és bűnügyi költségekre; 3. az elkobzott 
tárgyak értékére; 4. a szabadságvesztés tartama 
alatt kiérdemelt munka tiszta jövedelmére. Ez a 
kártalanításnak anyagi része. A rehabilitáció 
(1. o.) jellegével biró erkölcsi kárpótlás a kár
talanítási határozatnak a hivatalos, esetleg helyi 
lapban való közzétételében és a lakhely hatóságá
nál való kifüggesztésében áll. A kártalanítást a 
jogerős megszüntető határozat v. felmentő ítélet 
kihirdetésének, illetőleg kézbesítésének napjától 
számítandó 6 hó alatt a törvényszéknél kell 
kérni, mely hivatalból nyomozza az' adatokat s 
a jogosultat nyilatkozatra, az ügyészséget véle
ményadásra szólítja fel. Az igény jogosultsága 
felett a királyi kúria, a kártalanítás összege fe
lett pedig az igazságügyminiszter határoz. A 
kártalanításra jogosultnak elhalálozása esetében: 
tartás követelésére jogosult hozzátartozói a fenti 
kártalanításra vonatkozó igényt szintén érvénye
síthetik, ha pedig a birói jogerős határozat azt 
állapítja meg. hogy az az egyén, akin halálbün
tetést hajtottak végre, felmentendő volt voina, a 
tartás követelésére jogosult s arra rá is szoruló 
hozzátartozókat az elveszett tartásnak megfelelő 
készpénzbeli kártalanítás illeti. 
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Artaxata, Nagy-Arraónia fővárosa, melyet 
Kr. e. 180. Artaxias király akkor építtetett az 
Araxes folyó mellett, mikor Hannibál nála tar
tózkodott. Nero császár hadvezére, Corbulo Kr. 
u. 58. elpusztította. Romjai helyének ma Arda-
sir a neve. 

Artaxerxes (ó-perzsa okiratokban: Artakh-
satra a. m. dicső országú), perzsa királyok neve. 
— 1. T. A. Makrocheir (latinul: Longimanus a. 
m. hosszú kezű), I. Xerxes ós Amestris fia, aty
jának meggyilkoltatása után Kr. e. 465. jutott a 
trónra. Sokat kellett küzdenie lázongások ellen. 
462-ben az egyiptomiak lázadtak ellene a lybiai 
Inaros vezérlete alatt, kit ugyan az athéniek is tá
mogattak, de a mozgalom sikertelen volt. Ellen
ben az athéniek 449. Ciprusnál megverték A. hajó
hadát, úgy hogy ez nem is gondolhatott a kis
ázsiai görögök újból való meghódítására. Nehezen 
ugyan, de mégis meg tudta fékezni (448—446) 
Megabyzos szíriai helytartó lázadását; szintúgy 
rendbe hozta birodalmának zilált pénzügyi hely
zetét. 40 évi uralkodása után 425. halt meg; fla 
II. Xerxes lett az utóda. 

2. II. A. Mnémón (a. m. a jó emlékező), II. Da-
reios Nothos 11a, Kr. e. 404 végén került a trónra. 
Anyja, Parysatis, jobban szerette második fiát 
Kyrost, ki 10,000 görög zsoldossal A. ellen vonult, 
de Kunaxa mellett, Babilontól ÉNy.-ra, 401. vere
séget és halált szenvedett. Agesilaos spártai ki
rállyal szemben A. csak pénzzel segíthetett magán, 
amellyel Görögországban szövetséget szervezett 
Spárta ellen. A görögök folytonos viszálykodása 
és az Antalkidas-féle béke (387) visszaszerezte 
számára a kisázsiai görögök hódolatát. A maga 
birodalmában annyira gyengült a hatalma, hogy 
Buagorast, Ciprus kényurát, csak 8 évi küzdelem 
után tudta engedelmességre szorítani. Egyiptom 
is majdnem kivívta függetlenségét. A királyi csa
ládban is nagy volt a viszály; Dareios fla élete 
ellen tört és A. kénytelen volt megöletni; másik 
két fiát, Ariaspest és Arsamest, Óchos tette el láb 
alól. A. 364-ben 94 éves korában halt meg. 

3. III. A. óchos (perzsául Vahuku a. m. kocsi
hajtó), az előbbinek fla, uralkodott 361—337, a 
királyi családot majdnem teljesen kiirtotta, de a 
birodalom züllésének erélyesen útját állotta ; Ar-
tabazost és Orontest, a lázadó szatrapákat, legyőzte, 
Sidont feldúlta, Egyiptomot is engedelmességre 
szorította a rhodosi Mentor segítségével (345). 
Hogy II. Fülöp makedón király előnyomulását las
sítsa, a görögöket támogatta és Perinthos ostro
mánál segítséget nyújtott. Heréitje, Bagoas meg
mérgezte ; ugyancsak ez ölte meg fiát és utódát, 
Arsest is (335). 

4. IV. A. (uj-perzsául: Ardasir), Kr. u. 226— 
240, a Sassanida-dinasztiának és az újabb perzsa 
birodalomnak megalapítója, ki IV. Artebanos par-
thus királyt megbuktatta. Az ország szatrapiáit 
meghódította, s habár Alexander Severus császár 
(Kr. u. 232) személyesen vonult ellene hadba, a 
római Mesopotamia egy részét is elfoglalta. így 
az Arsakidák uralma ellenében a régi perzsa 
állami szervezetet, vallást és szokásokat ismét 
meghonosította. 

Artaxias (Artaxés)., Nagyarmóniának első 
királya Kr. e. 190. L. Örményország. 

Artedi (Ardadius), Péter, svéd zoológus, szül. 
1705 febr. 22-én Angermanlandban, megh. 1735 
szept. 25-én Amsterdamban. Leghíresebb munká
ját Bibliotheca ichthyologica címen Linné (1738) 
és Walbaum (1789) adta ki. A halak tanulmányo
zása terén munkássága úttörő volt. 

Artelj, orosz intézmény, melynek rokon vonásai 
vannak ugyan a munkásegyleti és a szövetkezeti 
intézményekkel, de ezekkel még sem azonos. 
Orosz írók szerint A. alatt egyenjogú személyek 
szövetségét kell értenünk, kik határozott gazda
sági cél megvalósítására mindig egyetemleges 
kötelezettség mellett v. munkaerejükkel és tőké
jükkel v. csakis munkaerejükkel egyesülnek. Az 
intézmény, habár az orosz törvények azt egészében 
máig sem szabályozták, régi keletű. Eredetét a 
XIII. és XIV. sz.-ra vezetik vissza. Keletkezésé
nek indító okát nem a közös anyagi érdeknek, mely
nek a munkásegyletek és a szövetkezetek köszönik 
létöket, hanem az ellenséges támadások ellen való 
közös védelem szükségének tulajdonítják. Kelet
kezésüket a «mir», a birtokközösségi rendszer ós 
az oroszokban általában élő összetartozósági v. 
közösségi érzet is előmozdítja, melynek kifolyása, 
hogy nem a szorosabb családot, hanem a mirt 
tekintik a valódi családnak. Az A. sokféle változat
ban jelentkezik. Leghelyesebb azokat 1. ipari, 2. 
fogyasztási, 3. hitel- és 4. biztosítási A.-ek szerint 
osztályozni. Az iparos A.-ekhez tartoznak a rak
tár-, nyersanyag beszerzése és általában a külön
böző termelő, illetőleg a termelésnél közreműködő 
A.-ek. Fogyasztási A.-ek alatt oly egyesületeket 
kell érteni, melyek v. a közös lakás v. a közös el
látás megszerzését tűzik ki célul. Legújabban 
A.-nek nevezik a közönséges munkás-csoportokat 
is, minők a cséplők, kaszások, építő munkások 
stb. csoportjai. Különös sajátságai az A.-nek, hogy 
a tagoütól megkövetelik a szolid, erkölcsös maga
viseletet és hogy a tagok egymásért egyetemle
gesen felelősek, ennélfogva az A.-k nagy bizalom
nak örvendenek. V. ö. Grünwald, Das Artel-
wesen u. die Hausindustrie in Russland (Petersb. 
1877); Apostol, Das A. (Stuttg. 1898). 

A r t e m i a Leach (áiiat), a kopoltyúlábú rákok 
(Branehiopoda) alrendjének egyik neme. L. Só-
féreg. 

Artemidoros, 1. Ephesusból való geográfus Kr. 
e. 100 táján. Tengeri utazásairól egy 11 könyv
ből álló munkát írt Geographumena címen, me
lyet Strabon sokat használt. Töredékei Müller 
Geographi Graeci minores-ében (Paris 1837) ta
lálhatók. 

2. A. Daldianos, vagyis a lydiai Daldisról, mert 
anyja ott született; ő maga Ephesusba való volt s a 
Kr. u. II. sz.-ban élt. Ot könyvben egy Oneiro-
kritika c. érdekes munkát írt az álomfejtés elmé
letéről és gyakorlatáról. Kiadta Hercher (Lipcse 
1864), németre fordította Krausz (Stuttgart 1881). 
Magyarul ismertette Szamosi János: Egy régi 
görög álmoskönyvről, Kolozsvár. 

Artemis, a görögök egyik széltében tisztelt 
nagy istennője. Kultusz-helyeinek tömegével csak 
az a változatosság vetekszik, ahogyan és aminő 
címeken tiszteletben részesítették. Azonban bizo
nyos ősi alapvonást még e nagy sokféleségben is 
fel lehet fedezni: A. mindenekelőtt a szabad ter-
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1. ábra. A versaillesi Artemis. 

mészéiben élő s főleg ennek tüneményeitől befo-
lyásolt^emberek numene. A vadak neki engedel
meskednek (innen minden időre vadásznő jellege), 
az állattenyésztés az ő kegyelmétől függ, termé
kenyítő nedvességet őtőle vár a földmíves is, mert 
források mellett, mélyen fekvő tóvidéken v. folyók

ban tartózkodik. 
De A.-naka hold
dal való szövetke
zése későbbi ke
letű; eleintén nem 
igen lehetett ah
hoz az égitesthez 
több köze, mint 
hogy a hold fá
zisai az ő termé-
szetimádásában 
is az ünnepek 
szabályozói vol

tak. A.azután foly
tatólag az emberi 
test épségének, fő
leg az asszonyo
kénak és gyerme
kekének védelme
zője lett; mint a 
szülést elősegítő 
Eileithyiát sok 

helyen tisztelték s 
Spártában mintOrthiaakétnembeli ifjúságot ós az 
egész nevelést oltalmazza. Viszonylag kevés sze
rephez jut A. a városi és állami életben, bár egyes 
helyeken az élet e köreivel sem áll idegenül szem
közt (többek közt Athénben is «jó tanácsot adó» : 
Bulaia v. Bulephoros). Az A.-kópzet kialakulásá

nál nagyfontosságú lett, 
hogy a Leto-mondakör ál
tal Apollonnal jött közel 
érintkezésbe. A monda sze
rint ugyanis A. és Apollón 
mint ikertestvérek, mint 
Zeus és Leto gyermekei 
születnek meg Ortygia (De-
los) szigetén. A hatalmas 
Apollón-vallás sokban hoz
zájárulhatott A. tiszteleté
nek elterjesztéséhez, de 

egyszersmind az istennő 
eredeti felfogását Is sok
ban módosítania kellett. A 
családi élet nemtője mind
jobban háttérbe vonult, 

hogy az a szeplőtlen leány 
lépjen az előtérbe, ki társ
nőivel együtt vadászva 
járja be az emberektől el-

2. ábra. Efeznsi Artemis. hagyott rengeteget s akit 
megközelíteni büntetlenül 

senkinek sem szabad (Aktaion, Orion ós az Aloadai 
mondái). A. sok helyütt egy még nálánál is régibb 
istenség helyét foglalta el s azt maga mellett he-
roizált alakban tartotta meg (így Iphigeneiát). A 
rómaiak Dianájukat azonosították a görög A.-szel. 

A. ábrázolása kedvelt tárgya az antik művészet
nek. Ránk jutott szobrai közül legrégibb az archai
kus kor legelejéről való delosi A. (márvány, az 

athéni nemzeti múzeumban), mely az istennőt állva 
ruhásán, merev tartásban, a testhez tapadó karok
kal ábrázolja s az ősrégi fából faragott templom
szobrok (xoanon) képéről nyújt fogalmat. Az V. 
sz.-beli Menaichmos és Soidas készítette chrysele-
fantin A.-szobor modernizált másolatát birjuk a 
nápolyi múzeumnak egyik márványmüvében, 
mely talpig érő gazdag redőjü ruhában, lépő állás
ban mutatja az istennőt. Hasonló, fejlettebb típust 
képvisel a berlini múzeum A. Colonná-j&, kinek 
bal kezébe íj, jobbjába fáklya egészítendő ki. 
Praxiteles köréből való a gabii A. márványszobra 
a Louvreban, mely kurta ruhás fiatal leány képé
ben ábrázolja A.-t, amint járás közben kecses moz
dulattal erősíti meg vállán chitonját. Ugyancsak 
IV. századbeli eredetire megy vissza az előbbi 
fölállítása helyéről versaillesi-nelí nevezett A. a 
Louvreban, mely vadásznőként mutatja az isten
nőt szarvastehénnel az oldalán (1. az 1. ábrát). 
Rendkívül érdekesek azok a szobrok, melyek 
az efezusi A.-t ábrázolják (Vatikán, Laterán, Ná
poly stb.), a 2. ábrán látható tipusban: min
denttápláló istenségként jellemzi a sok emlő, 
míg páncélszerü ruhájának reliefjei vadvédö vol
tára utalnak. Reliefeken is sűrűn szerepel A., a 
Parthenon-frízen ülve, a pergamoni oltáron harcos 
mozdulatban láthatjuk. Vázaképeken is gyakran 
fordul elő, rendesen Apollón avagy Leto társasá
gában, de magányosan is. A faliképek közül meg
említjük az Iphigeneia feláldozását tárgyaló pom
peji festményt, mely Timanthes után készült és 
melyen az istennő felhőben jelenik meg, hogy Aga-
memnon leányán segítsen. 

Artemisia, 1. Lygdamis leánya, a kisázsiai 
Halikarnassos és még egynéhány kisebb káriai 
város uralkodója, résztvett a salamisi csatában és 
Xerxes hajóhadában kitűnt bátorságával és okos
ságával. — 2. A., Hekatomnos leánya, Mausolos 
káriai király nővére és felesége, majd utóda (Kr. 
e. 352-*-350). Híressé tette férje után tanúsított 
őszinte gyásza; Mausolos elégett hamvait kis 
adagokban italába keverte, hogy ő maga legyen 
a sírja, továbbá nagy görög művészeket hívott 
Halikarnassosba és férjének oly gyönyörű sír
emléket (mauzóleumot) emelt, hogy a világ hét 
csodája közé számították. 

A r t e i u i s i a L. (növ.,ilröm) a Compositae (Fész
kesek) család csöves virágú génusza, melynek 
mintegy 200 faja többnyire az északi félgöm
bön van elterjedve. Füvek, félcserjók v. cser
jék, többnyire szárnyasán szabdalt levelekkel. Vi
rágzatuk fürt v. buga s apró fészkekből áll. Illatos 
olajat tartalmaznak. Az A. Abrotanum L. (abruta, 
ebruta) apró, sárga gömbölyű virágfészkét a szár 
molyhos véghajtásával együtt fűszerül és orvos
ságul használják. Az A. inUgarish. (fekete üröm) 
vörösbarna, köpcös és vagy kétméteres szárán álló 
sötétzöld levele széles és fönt csupasz levélkójü ; 
hosszúkás fészke molyhos. Sokféle hasznú növény. 
Orvosságul, fűszerül és taplóul (kálvinista tapló) 
használatos. Bokra ép úgy, mint a világos zöld 
A. scoparia W. K.-ó (seprős üröm) seprőül szolgál. 
Az A. Absinthium L. (fehér üröm) magas, 60, sőt 
120 cm.-es, nálunk vadon termő iehérmolyhú bok
rának sárga, lekonyuló fészkű véghajtásait (herba 
et summitates absinthii) erős fűszeres és keserű 
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olajáért (melynek fő alkotó része az abszintin) 
gyomorerősítőül termesztik is, hogy ital (ürmös, 
pálinka, likőr) készítésére vagy konyhasó elron
tására (donaturálására) használják. Az A. mutel-
lina Vili. (genippa) és az A. spicata Wulf szolgál
talják szeszben a havasi lakók keserű, gyomor-
cseppjeit. A turkesztáni A. cina Berg porrá tört 
virágfészkét citvormag, cinamag néven teaképen 
vagy cukrozva gyermekeknek gilisztaüző szerül 
adják. Fő alkotórésze a szantorin (1. o.). 

Artemision, több görög szentély neve; vala
mennyi Artemisnek szentelve. Különösen neveze
tes az Bubea sziget É.-i részén (Kurbaci közelében) 
levő, melytől a szigetnek B.-i kiszögellése vette 
nevét, hol 480. Kr. e. három napig tartó, de ered
ménytelen tengeri csatát vívtak a perzsák és gö
rögök a spártai Eurybiades alatt. 

Artemon (Ariemas), a III. sz.-ban éppen úgy, 
mint utána Samosata Pál, Krisztusnak kizáróla
gosan csak emberi természetét tanította. Őt és 
követőit, az artemonitákat Zephyrinus pápa az 
egyházból kiközösítette. 1726. Crell Sámuel for
dult A. név alatt Krisztus istensége ellen. 

Artenay(ejtód: artné), közs.Loiret francia départe-
mentban, (1906) 975 lak. 1870 okt. 10. a francia 
Loire-hadsereget itt verték meg a németek. 

Arte per i tus (lat.) a. m. műértő, szakértő. 
Ártér, a szó szoros értelmében azt a területet 

jelenti, melyet az árvizek elönteni szoktak. Azon
ban az ánnentesítések (1. o.) végrehajtásával az 
A. szónak más jelentése lett s ezzel a szóval a töl
tésekkel védett árvízterületeket jelölik, ellentét
ben a nyilt Á.-rel, mely nincs begátolva és a hul
lámtérrel, mely a kétoldali töltések közötti árvizi 
medret jelenti. Az A.-nek megkülönböztetjük az 
ősi A.-i részét, mely azt a területet jelenti, melyen 
az árvíz a töltések megépítése előtt járt és a fen-
siki Á.-t, mely csak azért vált Á.-ré, mert a tölté
sek között az árvíz magasabbra emelkedik, mintha 
a folyót mesterségesen nem gátoltuk volna el s így 
töltésszakadás esetén vlz alá kerülhet oly maga
san fekvő terület is, melyen az ármentesítés előtt 
az árvíz nem járt.. Természetes, hogy tulajdon
képen csak az ősi Á.-nek van az ármentesítésből 
haszna s a magasabb területek helyzete a töltése-
zéssel kedvezőtlenebb lett. Úgy kellene tehát, 
hogy az ármentesítés költségét az ősi Á. űzesse. 
De még itt is a mélyebben fekvő területek gyak
rabban kerülvén az ármentesítés előtt víz alá, 
több hasznot húznak az ármentesítésből, mint a 
magasabbak s ezért a költségek kivotésekor erre 
a körülményre tekintettel kell lenni. Az ármente
sítés , költségeinek igazságos kiosztására szolgál 
az Á.-fejlesztés és az Á.-osztályozás. Az Á.-fej
lesztés ama területek megállapítása, melyek az 
ármentesítésből hasznot húznak. Ez a megállapí
tás történhetik bevallás, az Á. bejárása és műszaki 
műveletek segítségével. Az első mód nagyon bi
zonytalan, mert az érdekeltek igyekeznek kivonni 
magukat az ármentesítés költségeinek viselése 
alól s ezért vagy nem, vagy csak hiányosan vall
ják be az árvízjárta területek, nagyságát. A bejá
rás már sokkal jobb mód az Á. meghatározására, 
ha közvetetlenül valamely árvíz után történik, 
midőn a víz nyoma még fölismerhető. Természe
tes, hogy ez a mód csak akkor alkalmazható, mi

dőn nyilt Á. begátolásáról van szó. A műszaki Á.-
fejlesztés az érdekelt árvízjárta területnek felmé
réssel való meghatározása, mely az előbbieknél 
sokkal pontosabb és ha a felmérés részletes, nem
csak az Á. szélét s így kiterjedését, hanem ma
gassági fekvését is megállapítja. Ha így az Á. 
magassági viszonyait ismerjük, akkor az Á. osz
tályozása a terület egyes részeinek a költségek
ben való részesedését állapítja meg. Bizonyos mó
lyen fekvő területek, melyeket kisebb árvizek is 
elborítottak s így gyakran kerültek víz alá, a kat. 
holdanként többet fizető osztályba jutnak, mint a 
magasabban fekvő területek. És hazai ármentesí-
tésünknek egyik különlegessége, hogy a fensiki 
Á.-t, melynek az ármentesítésből nemcsak nincsen 
haszna, hanem egyenesen kára van, szintén be
vonták a fizető Á.-be. Hogy az ilyen visszaélések 
a jövőben elkerülhetők legyenek, újabban a tör
vény az Á. osztályozását és teherviselését a föld-
mivelésügyi miniszter jóváhagyásától tette füg
gővé. 

Ártérfejlesztés, 1. Ártér. 
Artér ia (gör.), a. m.veröér, a szó etimológiája: 

éwfp a. m. levegő, ~r)ptlu> a. m. megőrzők. Hullában 
ugyanis a verőerek üresek, ezért azt hitték, hogy 
bennük az egyén életében is levegő kering. Ere
detileg a gégecsövet is A.-nak nevezték ; úgy kép
zelték, hogy a gégecsövön bejövő levegő a tüdő 
szövetén keresztül a tüdő-vivőérbe jut s így a bal
szív közvetítésével az A.-kba. L. Verőerek. 

Arter i i t i s (gör.). 1. Veröérgyuladás. 
A r t e r i o l i t h (gör.),verőérkÖ.' A verőérben levő 

rögök elmeszesedésóböl keletkező kő. Legnagyobb 
részt szénsavas és foszfor.savas mészből áll. 

Arterioszklerózis, 1. Érelmeszesedés. 
Arteriotómia (gör.), verőérvágás (a vérbocsá

tásnak elavult módja.) 
Ártéri telekkönyv. Az ármentesitő, vizszabá-

lyozó és lecsapoló társulatok a vízjogi törvény 
által kötelezvék a kebelükbe tartozó területekről 
Á.-et készíteni, melyben a birtokosok neve, a te
rület helyrajzi száma, a különböző osztályok sze
rint elkülönített területek kiterjedése és hozzá
járulási kulcsa kitüntetendő. 

Artern, város Merseburg porosz közig.-i kerü
letben, az Unstrut és vasút mellett, (1905) 5828 
lak., sóbányával, sósfürdővel, maláta-, gép-, cukor-
és cipőgyárral. A közeli Ederslebenben és Borxle-
benben barnaszén- ós kősótelepek vannak. 

Ártérosztályozás, 1. Ártér. 
Artes l i b e r a l c s (lat.), a rómaiaknál a szabad 

fórfiúhoz illő ismeretek neve; a középkorban e 
néven foglalták egybe a latin iskola tantárgyait. 
Az A. két csoportra oszlanak. 1. A trivium: gram
matika, retorika, dialektika, azaz az alaki kép
zést szolgáló tárgyak; ezekkel foglalkozott az 
alsóbb fokú (triviális) iskola. 2. A quadrivium: 
aritmetika, geometria, asztronómia, zene, me
lyeket csak magasabb fokú intézetekben tanítot
tak. Mindkét csoportot magában foglalta az egye
tem előkészítő fakultása (facultas artium; a mai 
bölcsészeti kar őse), melynek elvégzői magister 
artium liberalium (a szabad művészetek tanító
mestere) címet nyertek. 

Arteveldé (Artevelle), 1. Jákob van, genti pol
gár, hatalmas népszónok és a polgárság vezére, 

Rémi Nagy LexBcona. II. l<öt. 9 
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szül. 1287., megh. 1345 júl. 26. A flandriai nép
párt élére állván, elkeseredett harcot folytatott a 
Franciaországgal szövetkezett II. Lajos flandriai 
gróf ellen, aki Gént elnyomására törekedett. III. 
Eduárd angol királlyal kötött szövetséget és oly 
hatalomra jutott, hogy Flandria vezérének (Ru-
waert) nevezték. De midőn arra akarta birni a 
gentieket, hogy az elűzött Lajos gróf helyett III. 
Eduárd fiát ismerjék el Flandria grófjának, ellen
felei A.-t 1345 júl. 24. agyonütötték. A. történetét 
újabban Eoquette és Conscience dolgozták fel. A. 
kolosszális ércszobrát 1863. állították föl Gentben. 

2. A., Philip van, az előbbinek fia, 1381. állott 
a gentiek élére. Lajos grófot 1382 máj. 3. Brügge 
mellett ugyan megverte, de a franciák ellen 
vívott roosbekei csatában elesett 1382 nov. 27. 
Mindkét A. történetét megírták: Hutton James 
and Philip van A. (Lond. 1883) és Ashley (u. o. 
1883); Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandres 
(III. 109 s. k.); Wenzelburger, Gesch. d. Nieder-
íande I. ; Pirenne, Gesehichte Belgiens 1. köt. 
1902. 

Artézi kút, az olyan fúrott kút, amelyből a víz 
magától folyik ki, tehát mintegy természetes szö
kőkút. A név onnan van, mert Európában az első 
ilyen kutat Franciaországban az Artois grófság
ban fúrták 1126. Kínában ós a líbiai sivatag oázi
sain már sokkal régebben megpróbálkoztak a víz
nyerés ezen módjával. Az A. fúrásának elve abban 
áll, hogy függőlegesen lefelé lyukat mélyeszte-
nek (fúrnak), míg olyan vízrótegre akadnak, amely 
két vizet át nem eresztő réteg közé van zárva, 
ahol tehát a víz nagy nyomás alatt van. Amint a 
fúró a víz fölött levő kőzettömeget átfúrta éa a 
víztartóra akad, a víz a nagy nyomás következ
tében a fúrólyukban fölemelkedik, sőt sokszor 
magasra felszökik. Az A. geológiai viszonyai az 
illető vidék földtani szerkezete szerint természe
tesen nagyon különbözők. A legegyszerűbb eset 
az, midőn a rétegek telepedóse teknőszerű. Ekkor 
a teknő szélén kibukkanó vízeresztő v. permeá-
bilis rétegek csapadékvizet vesznek föl, amely 
bennük a rétegdülés következtében a medence kö
zepe felé veszi útját. Ha a vízeresztő rétegek fö
lött víz át nem eresztő rétegek vannak, akkor a 
magasabb helyről jövő víztömeg a teknő közepén 
elegendő nagy nyomás alatt lesz, hogy a közle
kedő edények törvénye alapján felszökjék. Újabb 
időben azonban a felszökés okát nem pusztán a 
hidrosztatikai nyomásra, hanem egyúttal a föl
felé tartó vízoszlop nagyobb hőfokára és kisebb 
fajsúlyára is visszavezetik, ami pl. a budapesti 
városligeti A.-nál egymagában 20—25 m.-t tenne 
ki. Azonkívül elősegíti az A. vizének felszállását 
a benne mindég kisebb-nagyobb mennyiségben je
lenlevő gáz és komprimált levegő kiszabadulása 
és felszállása is. Noha a víznyerésnek ez a módja 
ősrégi, mégis alkalmazása az utóbbi évekig arány
lag csekély volt. 1842-ben Grenelleben Paris mel
lett keltett nagy feltűnést a fúrás sikere; ezzel a 
fúrással kezdődik tulajdonképen az A.-ak alkal
mazásának fellendülése. Azóta mindenfelé fúrtak 
és fúrnak A.-akat, melyek a vízzel való ellátás 
szempontjából nagy jelentőségre vergődtek. Ná
lunk Magyarországon szintén több A. van, ame
lyek fúrása körül nagy érdemeket szerzett nálunk 

Zsigmoiuly Vilmos és unokaöccse Zsigmondy Béla 
mérnök, akik úgyszólván összes A.-aink fúrását 
vezették. Budapesten 1869 nov. 15. fogtak hozzá 
a városligeti A. fúrásához, 1878 jan. 29. fejezték 
be; mélysége 970*4 m. A legmélyebb A. a speren-
bergi Berlin mellett, mely 1273"01 m. mély. Ha
zánkban nevezetesebb A.-ak még az alcsúti Fejér 
vm.-ben József fhg. birtokán, a margitszigeti, a 
lipiki; főképen pedig az alföldi városokban van^ 
n&k,Hódniezővásárhelyen,Szentf!gen,Szegedenstt>. 

Az A.-ak, amellett, hogy lokális, hasznot nyúj
tanak, annyiban is nevezetesek, hogy mint fúrá
sok becses adatokat szolgáltatnak valamely vi
dék geológiai ismeretéhez. 

A világonkevós olyan alkalmas terület van A.-k 
fúrására, mint a Szahara. Igen sok helyen kis 
mélységben találni a száraz, forró talaj alatt gaz
dag vizrétegeket, melyek megfúrva felszökő vizet 
adnak. A franciáké az érdem, hogy A.-k fúrása 
által a Szahara igen nagy területét alakították 
kulturterületté, mely persze egyre szélesbül. A 
Szahara-kutakés víztartóiknak gazdagsága óriási. 
Míg egyebütt azt tapasztalják, hogy ha vala
mely területen közel egymáshoz több A.-at fúrtak, 
az egyes kutak vízmennyisége csökken, a Sza
harában sehol ilyen csökkenést nem észleltek, 
noha aránylag kis területen 30—40 A.-at fúrnak. 
Biztos kilátás van arra, hogy A.-ak. segélyével 
sikerülni fog a Szaharában óriási területeket a 
kultúrának hozzáférhetővé tenni. V. ö.: Hala-
váts, A magyarországi A.-ak története (Budapest 
1896). 

Arth v. Art, a svájci Schwyz kanton egyik köz
sége 425 m. magasságban a Zugi tó és vasút mel
lett, kikötővel, (i9oo) 4738 lak., selyemfonással, 
Hunebergnek, a morgarteni hősök egyikének em
lékszobrával ; régi körfalának romjaival. AEigire 
vivő három vasút egyike innen indul ki. 

Arthois (Artois, ejtsd .• artoá), Jacques d', flamand 
festö, szül. Brüsszelben 1613., megh. 1684 után, 
igen termékeny művész volt, ki tájképeinek motí
vumait főleg Brüsszel környékéről, a soigniesi 
erdőből vette ós csinos, eleven staffagezsal (néha 
más művészektől) élénkítette azokat. Hiteles v. 
neki tulajdonított művek úgyszólván minden na
gyobb képtárban vannak; erdőt ábrázoló képe a 
budapesti Szépművészeti Múzeumban is. Két öccse, 
A. Nkolaes és A. Jean Baptiste is festő volt. 

A r t h r a l g i a (gör.), minden, az Ízületben szé
kelő fájdalom, gyakran ideges alapon. 

Arthr i t i s , 1. Izületi gyvladás. — A. uru:a v. 
uratica, A. guttosa, 1. Köszvény. 

A r t l i r o d e s i s (gör.), izületforrasztás, merev 
izület alkotása. Sebészeti operáció, melynek célja, 
hogy lötyögő izületeket, melyek ezen ok miatt 
kellően nem használhatók, merevekké alakítson. 
A csontos összeíorrást az ízvégek porcogójának 
eltávolításával, a megnyúlt inak és szalagok meg
rövidítésével ós kellő ideig (hónapokig) alkalma
zott rögzítőkötéssel érjük el. 

A r t h r o d i a (gör.), szabad v. golyóizület, Gale-
nus így nevezett minden fejjel és árokkal biró izü
letet. Ma csak az olyan izületeket nevezzük A.-
nak, melynél az izületi felszinek gömbalakuak, s 
így a mozgást három, egymásra merőleges sík
ban engedik meg. L. ízület. 
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Arthrodinia (gör.), 1. Arthralgia. 
Arthrogastra (állat), a pókféléknek (Arachnoi-

dea) az a csoportja, amelyeknek potroha izeit. Ide 
tartoznak a rovarpókok (Solpugae), a skorpiók 
(Scorpionidae), az álskorpiók (Pseudoscorpioni-
<lae), a skorpiópókok (Pedipalpi) és kaszáspókok 
(Phalangidae), 1. Pók-félék. 

Arthrogryposis (gör.), izületelgörbülés, 1. 
Contractura. 

Arthrokace (gör.), 1. Giimős izületi gyuladás. 
Artlirolitli (gör.), izegór, szabad test az ízü

letben, izületi gyuladás következtében vagy úgy 
képződik, hogy az izületi porcok egyes részei le
válnak, vagy a gyuladás izzadmányából, esetleg 
kiömlött vérből, alvadókból keletkeznek. 

Arti ironeuralgia (gör.), 1. Arthralgia. 
Ai-thropathia (gör.), minden izületbántalom. 

A. tabidorum, a gerincvelősorvadásban szenvedők 
izületei gyakran megduzzadnak, a csontok élette
lenednek, burjánzanak a fájdalomnak, gyuladás-
nak minden jele nélkül. 

Arthrophlogos i s , 1. Izületi gyuladás. 
Arthroplasztika (gör.), izületalkotás. Gyuladás 

vagy sérülés következtében merevvé vált izületet 
újra mozgóvá alakító sebészeti operáció. A műtét 
vagy abban áll, hogy az összenövések megoldása, 
a forradások kimetszése után az izülő csontvégek 
közé az új ra-összenövést megakadályozó szövete
ket (zsírszövetet, bőnyét) helyezünk, vagy 2. a régi 
izületet teljesen kivágjuk (resectio) és korai moz
gatással álízület keletkezését biztosítjuk (csak a 
felső végtagon ajánlatos), vagy 3. frissen csonkí
tott egészséges izületet átültetéssel gyógyítunk 
be a kimetszett Ízület helyére (Leser). 

Arthropoda (állat), az állatország egyik állat
köre. L. ízeltlábúak. 

Arthropodium R. Br. (növ.), a Liliaceae 
(Liliomfélék) család génusza, melynek 8 faja 
Ausztráliában (5), Új-Zeelandban (2) és Új-Kale-
doniában (1) honos. A. tirrhatumU. Br. szép szo
bai növény számos fehér lelógó virággal. Homok
kal kevert lombföldben tágas cserepekben tenyész
tik; télen át 12—15° R. hőmérsékben kell tar
tani s ekkor ritkán, míg nyáron bőven öntözendő. 
Szaporítható magról és tőelosztás által. 

Artl iropj os i s (gör.), az ízület elgenyedése. 
ismertebb elnevezése: pyarthros. L. Izületi gyu
ladás. 

Arthrorheuma, 1. Izületi csúz. 
Arthros is (gör.), 1. ízület. 
Arthrospórák (gör.), leszakadt spórák, de Bary 

és Hueppe szerint baktériumf aj oknak különvált 
egyedei, melyek valóságos ellentálló, endogén 
spórákat (1. o.) nem termelnek, megnagyobbodnak, 
megvastagodnak s míg a többi egyedek elpusz
tulnak, ezekből új baktériumtelepek fejlődnek. 
Miután az A. nem olyan ellenállók, mint az en
dogén spórák, nincs praktikus jelentőségük. 

Artbrostraca (állat), a páncélosrákok (Mala-
costraca) egyik csoportja, 1. Gyűrűsrákok. 

Arthrosty lae Borb. (növ., ízeit bibeszálasak), 
a fészkes növények csoportja, a Cynarocephalae. 
v. Tubuliíloraeval kevés kivétellel megegyező. 
Jellege az, hogy míg a nedves és sugaras fész
kesek bibeszála tagolatlan (Anarthrostylae), eze
két egy íz a bibe két karja alatt két tagra osztja. 

A r t h r o t o m i a (gör.), Ízület megnyitása-Sebé
szeti operáció, melynek célja az izületet kitöltő 
fertőző izzadmánynak, a belejutott idegen testnek, 
vagy izegérnek eltávolítása. Az izületi csonkolás
nak, az izülettok kimetszésének első aktusa, 1. 
Csonkolás. 

Arthrozoa (állat), olyan állatok, melyeknek 
teste egymásután következő, egyenlő (gyűrűsfér
gek) v. különböző (Ízeltlábúak) nagyságú és értékű 
ízekből, gyűrűkből áll. Huxley rendszerében (1878) 
az 5-ik állatkört jelölte e névvel. 

Arthur, connaughti herceg, 1. Gonnaught-
Arthur, Ghester Allan, az északamerikai Egye

sült-Államok 21-ik elnöke, szül. Troyben (New-
York államban) 1831., megh. New-Yorkban 1886 
aug. 18. Részt vett a polgárháborúban s jutalmul 
1872. a newyorki kikötőben nagyobb állást kapott, 
melytől azonban Hayes elnök 1878. visszaélések 
elkövetése miatt megfosztotta. Ennek dacára 1880. 
köztársasági alelnökké választották, 1881. pedig 
Grarfleld elnök meggyilkoltatása után elnök lett. 
V. ö.: W. 0. Stoddart, Lives of Hayes, Garfteld 
and Arthur (New-York 1889). 

Arthur-monda, i. Artus. 
Arthur's Seat (Arthur széke), 250 m. magas 

hegy Edinburgh közelében, róla igeii szép kilátás 
nyílik. 

Articsóka (Cynara Faí'ZZ.,BourgaeaCass., Ale-
tiusnál olasz paréj, olasz tövisese, lapu, uüv.), a 
fészkesvirágzatú növény-család (Compositae) róla 
nevezett (Cynarocephalae) alesaládjának génusza, 
bogácsnemü tövises kóró, 1— 3-szor szárnyas-
hasábú levelekkel, magános nagy virágfészek
kel. Pészekpikkelyének alja vastag és húsos, 

Articsóka. 

csúcsa tövises. Lilaszínű virága mind csöves; 
húsos és pelyvás virágzata vackon nyugszik. Ter
mése négyszögletűén lapított, bóbitája toílalakú. 
Hat faja él a Földközi-tenger vidékén, meg a Kanári
szigeteken, sőt bevándorolva Dél-Amerikában is. 

Az A.-t (Cynara Scolymus L.) fűneniü létére 
ojtani is lehet. Szaporítani magról vagy sarjak
ról szokták.Az egyesztendős növény jól betakarva, 
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saját földjében vagy a pincében kitelel. A húsos és 
nagyon zamatos virágvackot meg a fészekpikke
lyek alsó részét második évében ősszel vagdalják 
le, midőn a legfelsőbb fészekpikkelyek megsárgul
nak. Ekkor a fészekpikkelyek szétnyílnak, egy
mástól eltávolodnak s az egész virágfészek a 
mandulafenyő tobozához hasonlít. Az A. szelíd ég
hajlatot szeret s a felsorolt helyeken kívül a Rajna 
mellékén, Ausztriában, sőt itt-ott hazánkban is 
termesztik. Salátának vagy főzeléknek elkészítve 
jóízű ós egészséges étel. A C. cardunculust is ha-

Articsóka. 

sonló módon termesztik, de mihelyest ember-
magasságra megnőtt, hervadt leveleit levagdal
ják, zöld leveleit megcsonkítják, az egész növényt 
szalmával lazán körülcsavargatják s lehető maga
san körülföldelik, hogy az egész növény elha-
laványodjon. Csak a növény legteteje marad sza
badon. 

Az A. már a régiek kedvelt étele volt. Gale-
nus azt ajánlja, hogy koriandrummal, borral, 
faolajjal és garummal készítsék. Szicíliába ke
letről jutott, 1466. Firenzébe, 1477. Velencébe, 
s már a XV. sz. elején Francia- és Angolor
szágba is elszármazott. Vájjon a régi görögök 
sxóXufic/i; név alatt a kerti A.-t v. pedig az orszá
gukban gyakori tarka bogácsot (Scolymus macu-
latus L.), melynek fiatal levelét régebben, sőt ma 
is főzeléknek nagyon kedvelik, értették-e, nagyon 
bajos eldönteni. Theophrastos nxípv^-je nem az A., 
hanem a máriabogács. 

Art icn lata (aiiat). Olyan állatok, melyeknek 
teste egymásután következő egyenlő (gyűrüsfér-
gek), vagy különböző (rovarok, rákok, pókfélók) 
nagyságú és értékű szelvényekből vagy gyűrűk
ből áll. Cuvier állatrendszerének harmadik állat
körét jelölte e névvel. Az ezen állatkörbe tartozó 
állatokat a mai rendszerezök a gyűrüsférgek ós 
az Ízeltlábúak állatkörébe osztották. A. névvel 
jelölik azonfelül a tengeri liliomok (Crinoidea) 
egyik csoportját. L. Tengeri liliomok. 

Art ieu la t im (lat.) a. m. mondat, pont v. tag 
szerint. 

Art icu la t io (lat,), ízület. L. még Artikuláció 
és Artikulál. 

Articnl i (lat.) a. m. cikkek. A magyar tör
vénytárban (Corpus Jnris Hungarici) Szent István, 
Szent László és Kálmán végzeményei fejezetekre 

(capita), a többi törvények cikkekre (A.) osztatnak. 
De meg az egyes törvények is neveztetnek cik
keknek (t.-c.-ek), amelyek ekkor szakaszokra (§§), 
paragrafusokra oszolnak. Az idézés most így tör
ténik, pl. 1877. XX. t.-c. 126. §-a (= 1877. évi 
20-ik törvénycikk 126. §-a). 

Art icn l i fldei (lat.) a. m. hittótelek, hitigaz
ságok, dogmák. Különbséget szokás tenni alap
hitigazságok (A. fundamentales) és nem alap
hitigazságok (A. non fundamentales) között. A 
kat. egyházban az előbbiek azok, amelyeket vilá
gosan, kifejezetten (explicite) kell ismerni és hinni, 
míg az utóbbiakat nem kell világosan ismerni és 
hinni, hanem elégséges azokat benfoglalólag (im
plicite) hinni. A protestánsoknál az A. fund. alatt 
értik azokat a hitigazságokat, amelyeknek isme
rete és hivése föltétlenül szükséges; az A. non 
fund. alatt pedig azokat, amelyeket nemcsak nem 
kell ismerni, hanem kétségbe is vonhatók. 

Art icnlus (lat.), 1. Artikulus ós Cikk. 
Arti fex (lat.), művész, mester; artificiális, mű

vészi ; artificium, remekdarab, mesterfogás. 
Arti f ic ieuse (franc, ejtsd: artiflsziöz) a. m. mű

vészies, finom; átvitt értelemben: ravasz. 
Artigas, Uruguay délamerikai köztársaság de-

partamentója a brazíliai határon, 11,380 km* ter., 
(1908) 26,298 lak. Fővárosa San-Bugenio. 

Artikuláció, a zenében az egyes hangok meg
szólaltatásának ós különböző összekötésének 
módja. Pl. a hangokat szorosan egymáshoz fűzhet
jük flegato) vagy szaggatottan vesszük (staccato). 
A. nem tévesztendő össze a frazirozással; amaz 
technikai eljárás, ez viszont a motívumok eszmei 
összetartozását vagy elválasztását dönti el. 

Artikulál (lat, tkp. ízekre oszt, széttagol, ele
mez) : tisztán kiejt, úgy hogy a szókat és izeiket 
vagyis a szótagokat s ezeknek egyes hangjait 
tisztán meg lehessen különböztetni. (Maga a mű
velet Artikuláció.) Azért artikulált hangoknak 
nevezik az emberi hangokat, szemben az álla
tiakkal. 

Artikulált kihallgatás, 1. Terhelt kihallgatása. 
Artikuláris helyek azok a magyarországi köz

ségek, melyeket az 1681. évi XXVI. t.-c. (artiku
lus) sorol elő. A nevezett törvénycikk ugyanis ki
mondja, hogy a királyi rezolucióban felsorolt hely
ségekben a protestánsok istentiszteletöket s álta
lában mindennemű vallásos cselokvónyöket szaba
don gyakorolhatják, de azokon kívül sehol. B 
törvénycikk ellen a protestáns rendek óvást tettek, 
azonban az 1687. évi országgyűlés ismét megerő-
sité, az 1691. évben kiadott Bxplanatio Leopol-
dina pedig bővebb magyarázataival még szűkebb 
korlátokkal látta el, midőn a prot. lelkészeknek 
egyenesen megtiltá, hogy az A.-en kívül máshol 
bármilyen vallásos szertartást végezzenek s ugyan
akkor a nem A.-en lakó prot. egyháztagokra vi
szont kimondá, hogy fölkereshetik ugyan az A.-en 
való lelkészeiket, de a helybeli kat. papnak a 
stólát mégis kötelesek megadni. Éppen így in
tézkedett később az első (1731) Carolina Reso-
lutio, melyet Mária Terézia is megerősített. Ezt 
az intézkedést, melyet teljesen még a Türelmi 
Rendelet sem változtatott meg, végleg csak 
az 1790/1. évi XXVI. t.-c. törölte el. Érvényben 
létének 110 éve alatt kiszámíthatatlan vesztesége-
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ket és sok szenvedést okozott a hazai protestan
tizmusnak. 

Artikuláris levelek, Németországban, Svájc
ban, Németalföldön, Dániában és Svédországban 
a hadúr által lovas vagy gyalog ezred felállítására 
egyeseknek adott szabadalom. 

Artikulisták, így nevezik néha a pietisták a 
protestánsokat, mint akik szerintök nem a ke
gyességet, hanem a kereszténytan cikkelyeiben 
(artikulus) való hitet tartják a vallás fő lényegének. 

Artikulus (lat., a. m. cikk). Régente a latin 
nyelven szerkesztett magyar országos törvény 
A.-okra oszlott és gyakran a törvény megjelölé
sére is egyszerűen az A. szót használták; articuli 
diaetales törvénycikkek, articuli novellares Er
délynek újabb (1669 utáni) törvényei, melyek sem 
az Approbátákban, sem a Compilátakban nem fog
laltattak ; articuli principales, a nemzetközi szer
ződések fő tételei, különböznek az articuli acces-
sorii-tól, melyek mellékintézkedóseket tartalmaz
nak. — A. nyelvtani értelemben 1. Névelő. 

Arti l lerie (fr.), 1. Tüzérség. 
Artiodactyla , a patás emlős állatok (Ungti-

uüa) egyik alrendje, 1. Patások. 
Artista (a francia artiste-büi, művész), eredeti

leg nálunk német mintára a műlovasok, szín
művészek, akrobaták, clownok, állatszelidítők stb. 
neve. Újabban A.-nak nevezik magukat a kisebb 
énekes színpadokon, orfeumokban működő éneke
sek, táncosok, komikusok is, akik Lipcsében meg
alapították érdekeik védelmére a nemzetközi A.-
szövetséget. 

Artium l i b e r a l i n m inagister(lat .) , 1. Ar-
tes liberales. 

Artner Mária Terézia, írói nevén Theone, né
met költőnő, szül. Semptén, Nyitra vm.-ben 1772 
ápr. 19., megh. Zágrábban 1829 nov. 25. Atyja 
osztrák tábornok volt, ki őt Sopronban neveltette, 
de korán meghalt, mire leánya vagyonának leg
nagyobb részét is elveszítette. Több éven át (1818-
tól) Zay Mária grófnővel Zayugróczon tartózko
dott; utóbb Zágrábba költözött, ahol meghalt. 
Osztrák költőnő kortársaival (Konrád Dóra, Till 
Mária, Piehler Saroltával) baráti viszonyban élt 
és sokat levelezett. Első költeményei Till Máriáéi
val együtt: Feldblumen, gepflückt auf Ungarns 
Pluren 180O.,újabb költeményei 1806.,összes versei 
1818, 2 köt. Szinmüvei: Das Pest der Jugend 
(1798); Die Tat (1817); Eettung und Lohn (1823); 
Stille Grösse (1824); Rognedaund Wladimir (1824). 
Horvát- és Olaszországban tett utazásait is meg
írta (Pest 1830). Tehetség, de kiválóbb alkotó erő 
nélkül. 

Artocarpus Forst. (aöv.), l. Kenyérfa. 
Artois (ejtsd: artoa), régi grófság Franciaország

ban, jelenleg Pas de Calais départementnak főal-
katrésze. Fővárosa Arras. — A., az atrebátok or
szága, a rómaiak kezéből átment a frankok ke
zébe. 863. Vaskarú Balduin, flandriai gróf, kapta 
Kopasz Károly leányával, Judittal. 1180. Fülöp 
flandriai gróf az országot unokahugával, a henne-
gaui Izabella kezével nászajándékul adta II. Fülöp 
Ágost francia királynak. IX. Lajos 1236. öccse, 
Róbert kedvéért, grófsággá emelte. Később házas
ság útján a burgundi hercegséghez került. Merész 
Károly halála után (1477) XI. Lajos francia király 

támasztott igényt A.-ra; de a senlisi békében 
(1493) osztrák Margitnak (Miksa császár leányá
nak) engedte át. Ez időtől fogva A. az osztrák
spanyol Németalföld sorsában osztozkodott. A har
minc éves háborúban Franciaország A. több váro
sát, nevezetesen Arras fővárost is elfoglalta; a 
pireneusi békében pedig (1659) majdnem egész 
A.-t kapta a spanyoloktól. Franciaország aztán 
A.-t és Picardiát egy főgouvernement-ná egyesí
tette. XV. Lajos 1757. harmadik unokájának, a 
kósóbbi X. Károlynak adományozta az A. grófja 
címet, melyet ez trónraléptéig (1824) viselt. 

Artois, Jacques d', 1. Artíi&ü: 
Artolatria (gör.), az ostya imádása; artolat-

rista, kenyér-imádó. 
Arton (ejtsd: ártón, tulajdonképeu Áron) Leápold 

Emil, francia politikai szédelgő, szül. Strassburg-
ban 1849 aug. 16., megh. Parisban 1905 júl. 17. 
Parisban bankárüzletet nyitott és mint politikai 
ügynök a Panama-társulat érdekében a képviselő
ház több tagját megvesztegette. Külföldre szökött, 
de a londoni rendőrség kiszolgáltatta a franciák
nak, mire az esküdtek A.-t 1896-ban 6 évi fog
ságra Ítélték. 1899. kegyelmet kapott. Mint ön
gyilkos múlt ki. 

A r t o p h o r i o u (gör.), 1. Oltár. 
Artöt (ejtsd: ártó), Désirée, tkp. Montagney, belga 

származású énekesnő, szül. Parisban 1835 jón. 21., 
megh. Berlinben 1907 ápr. 3. A jeles énekmes-
temő,ViardotGarciaPaulina vezetése alatt készült 
a művészi pályára. 1860. lépett föl Berlinben elő
ször a színpadra s rendkívüli sikert aratott kimű
velt nagyterjedelmű mezzoszoprán hangjával, 
pompás koloraturájával és előadásának kecsessó-
góvel. Európa számos színpadján szerepelt férje, 
Padilla olasz énekes kíséretében. Pesten a Nem
zeti színházban is többször vendégszerepelt. 1889. 
Parisba költözött, ahol ónekleckéket adott; férje 
halála után 1906. visszatért Berlinbe. 

Artotipia, Amerikában a fénynyomás (1. o.) neve. 
Ártörvény, 1. Ár. 
Art p o é t i q u e (franc), Boileau tankölteménye, 

1. Ars poetica. 
Artus (Arthur), Britannia legrégibb lakóinak, 

a kelta fajú briteknek nemzeti hőse, aki később 
egy egész mondakör középpontjává lett. Életéről 
és történetéről semmi bizonyosat sem tudunk, úgy, 
hogy egyes tudósok létezését is kétségbe vonták 
és A.-ban pusztán mitikus alakot láttak, aki soha
sem élt. Sokkal valószínűbb az a felfogás, amely 
szerint az A. neve köré csoportosuló gazdag 
mondai hagyománynak kiinduló pontja egy brit 
hős volt, a történeti Arthur, aki Kr. u. 500 körül 
tényleg élt. Rhys szerint A. királyban a történeti 
Artúr egy mitikus alakkal, a tavasz istenével ol
vadt össze és ez a részben történeti, részben mi
tikus eredetű A. lett később a lovagkor romanti
kájának sokat dicsőített főalakja, a lovagi szellem 
legideálisabb megtestesülése. Midőn az Elbétől 
É.-ra lakó germán törzsek a Kr. u. V. sz. közepe 
óta mind nagyobb tömegekben törtek be Britan
niába, 500 körül tetőpontra hágott a küzdelem a 
britek és az angolszászok között. A britek vezére 
Arthur volt, aki 520 körül eshetett el. A küzdelem 
az angolszászok győzelmével végződött, akik egész 
Britanniát meghódították és a legyőzött britek 
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egyrészt a sziget Ny.-i ós É.-i hegyes vidékeire, 
másrészt DNy .-ra, a szomszédos Britannia minor-ba 
(a mai Bretagne) vonultak. Rhys és Gaston Paris 
véleménye szerint az A:-monda Britanniában ke
letkezett és a szárazföldre kivándorló britek azt 
Britanniából már magukkal hozták. H. Zimmer 
és W. Förster viszont úgy vélik, hogy Britanniá
ban nem volt A.-monda és hogy az csak a Bre-
tagneba bevándorolt keltáknál keletkezett. A leg
régibb brit krónikás, Gildas (megh. 512.), terje
delmesen beszéli el a kelta britek és a germán 
szászok között folyt százados harcokat, de Arthur-
ról nem tud, még csak nevét sem említi. A britek 
második történetírója, Baeda Venerabilis (megh. 
735.) még szintén nem emlékezik meg Arthurról. 
Nennius (megh. 858.) az első történetíró, aki 
Arthurt megemlíti és róla elmondja, hogy mint 
«dux bellorum» tizenkétszer ütközött meg az an
golszászokkal és utolsó nagy csatájában 840 szász 
vitézt ölt meg. Nennius irtán a X. sz.-ból szár
mazó Annales Cambriae emlékeznek meg Arthur
ról, akinek halálát 537-re teszik. Megemlíti Arthur 
nevét a Vita Gildae c. krónika is a XII. sz. ele
jén. De mindezeknél sokkal többet tud Arthurról 
Galfredus de Monmouth (megh. 1152.), aki a reá 
vonatkozó teljes szóbeli hagyományt feldolgozta 
tizenhét könyvre terjedő reges, meseszerű mun
kájában, História Regum Britanniáé címen, me
lyet 1135 körül fejezett be. 

A későbbi krónikások, akik Arthurról szólnak, 
Wace, Layamon, Róbert of Gloucester stb., nagy
jában ugyanazt mondják el, mint Galfred, kisebb-
nagyobb módosításokkal. Ezek közül Wace említi 
legelőször (1155) Artúr «kerek asztalát» v. «asztal-
körét», amelyhez a király legkiválóbb 12 lovagja 
tartozott. Arthur udvarából a lovagok az összes 
országokba kivonultak, lovagias feladatuk volt a 
nőket megvédeni, az elbüvölteket megszabadítani, 
az óriásokat és a rosszindulatú törpéket megfé
kezni. B kalandok leírása képezi e mondakör szám
talan költeményének tartalmát. — Az A.-monda a 
francia irodalom termékei által lett a nyugat
európai nemzetek közös kincsévé. Franciaország
ban az asztalkör lovagjai az előkelő udvari élet és 
a lovagiasság eszményképeivó lettek. A monda 
ezen későbbi feldolgozásaiban A. alakja háttérbe 
szorul és az asztalkör egyes lovagjainak kalandos 
történetei nyomulnak előtérbe. A. udvara a hát
tere ós a király a középpontja e költeményeknek, 
de egyiknek sem hőse. A franciaországi feldolgo
zók közül kiemelendő Chrestien de Troyes, aki 
1160 és 1180 között irta Erec, Cligés, Lancelot ou 
la Charrette. Ivain ou le Ghevalier au lion, Perce-
val ou le Conte du Graal c. lovagregényeit. — Az 
A.-mondát német talajba, Chrestien de Troyes 
művei alapján, Hartmann von Aue (1170—1220) 
ültette át, akinek Erec és Iwein c. elbeszélő költe
ményei a lovagi epika legjobb termékei közé tar
toznak. — Erzsébet korának nagy lírikusa, Ed-
mund Spenser Fairy Queene c. regényes eposzát 
Arthur alakjához fűzi, John Milton nagy epikai 
művet tervez róla, Alfréd Tennyson királyidill-
jeinek is ö a középpontja és Hertz Vilmos Lan
celot és Ginevra c. szép regényes elbeszélésének 
tárgyát szintén A. király mondaköréből veszi. L. 
még Avalon. I 

Irodalom. John Rhys, Studies in the Arthurian Legend, 
Oxford 1891 és The Hibbert Lectures, London 1886 ; Gaston 
Paris, Histoire littéraire de la Francé XXX., Paris 1888, 
Románia. Vol. X. ; H. Zimmer, Zeítschrift flir deutsches Altér-
tum, Bd. 32; Göttinger Gelehrte Anzeigen, Jahrg. 1890; 
Nennius vindicatus, Berlin 1895 ; W. Foerster, Chrestien de 
Troyes' Erec et Iwein, Halle 1890 és 1887 ; Léon Gautier, 
Les Épopées francaises: Paulin Paris, Les Romans de la 
table ronde, 1897 ; Richárd Willcker, Die A.-sage in der eng-
lischen Literatur, Leipzig 1895 ; A. C. L. Brown, Ywain, a 
study in the origins of Arthurian románcé, Bostcn. Harvard 
University, 1902; Századok 1892, 417 és 420 1.; Budapesti 
Szemle 1885; Heinrich Gusztáv, A német irodalom története 
I. k., és Egyetemes Irodalomtörténet III. kötet, Budapest 1907. 

Artus, Louis, francia színműíró és kritikus, 
szül. 1870. Parisban. 1892. lépett föl első színmű
vével, a versben irt La duchesse Putiphar-ral s 
azóta még tíz színművet irt, többnyire bohózatos 
vígjátékot. Budapesten 1898. a Sylvane társasá
gában írt A végrehajtó című vaskos bohózatát 
adták Béldi Izor fordításában; német színpadokon 
is több művét mutatták be; említésre méltóbbak: 
Les vieux péchés, La culotte, La famille Gaudis-
sart, Coeur de moineau (Verébszerelem), melyet 
Bécsben ós Münchenben is játszottak. 

Artvin (törökül: Livane), az ugyanily nevű. 
ker. (3906km2ter., 56,456 lak.) székhelye Kutaisz 
orosz transzkaukáziai kormányzóságban, a Csórok 
balpartján, (1897) 7000 lak. Vajjal, mézzel, viasszal, 
olívaolajjal élénk kereskedést űz. 

Aru (Arru), szigetcsoport a Harafura-tenger-
ben Új-Guinea és Ausztrália közt, a d. sz. 5° 22' 
és 7° között, 8614 km3 ter., (1905) 23,716 lak. A 
szigetcsoport nehezen hozzáférhető ; egyes részeit 
igen keskeny csatornák (szungi-k) választják el; a 
nagyobb szigetek: Kobroor, Vorkai, Kre, Tran-
gan ós Maikor. 1640 óta németalföldi birtok; most 
Amboina kormányzósághoz tartozik; buja trópusi 
növényzet takarja. A lakosok alfuruk, a földet 
mivelik, állatokat, különösen sertéseket tenyész
tenek ; jövedelmező foglalkozásuk még a halászat 
is, élénk kereskedést űznek gyöngyökkel, gyöngy
házzal és fecskefészekkel. V. ö.: Wallace, The Ma-
lay Archipelago 1869, II. köt.; Ribbe, Die A. In-
seln (Dresden 1888.) 

Árú, legáltalánosabb értelemben minden olyan 
értékkel biró tárgy, amely a kereskedelmi forga
lomban szerepel, addig, amíg e forgalomban tény
leg szerepel. Ingatlan dolog egyáltalában nem le
het árú. A kereskedelmi forgalom tárgyát nemcsak 
olyan dolgok teszik, amelyek anyaguknál fogva al
kalmasak valamely emberi szükséglet kielégíté
sére, hanem szerepelnek benne olyan dolgok (érték
papírok, pénzek, váltók) is, amelyeknek a hozzá
juk fűződő jogosultság ad értéket. Amazok a való
ságos vagy reális, emezek a képzeleti v. ideális 
árúk. A gyakorlati életben és a szorosabb érte 
lemben árúknak csakis a valóságos árúkat szok
tuk nevezni és különbséget teszünk árú ós érték, 
árúpiac ós értékpiac, árútőzsde és értéktőzsde 
között. Az árúk tudományos ismertetésével fog
lalkozó árúismeret (1. o.) aszerint különbözteti meg 
az árúkat, hogy anyaguk az állat-, növény- v. ás
ványországból ered-e. Megkülönböztetjük továbbá 
az árúkat aszerint, hogy keresztülmentek-e már és 
milyenmértókben ipari feldolgozáson, átalakításon 
v. nem. Ebben az értelemben beszélünk nyersanya
gokról (pl. búza, gyapjú, kávó stb.), félgyártmá
nyokról (liszt, fonál, rúdvas stb.) és készítmények-
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ről, amely utolsók már elérték a fogyasztásra 
való alkalmasság legutolsó fokát. Maga a keres
kedelem külön osztályokat állapit meg és külön 
elnevezéseket használ az árúk számára aszerint, 
ahogy együtt szoktak szerepelni a kereskedésben. 
Ily értelemben nevezi terményeknek valamely or
szág legfontosabb nyersárúit, kézmüárúknak a 
szöveteket, fonalakat és a ruházkodáshoz való 
egyéb cikkeket, amelyek rendesen egy és ugyan
azon üzletben állnak eladásra; a vasárúk közé 
számítja a rézből való árúkat is, a fűszerárúk 
közé a cukrot, mert ezek is rendesen együtt for
dulnak elő az üzletekben. A tőzsdék árjegyzőlap
jában az árú szó az árfolyam (1. 0.) felső határát 
jelenti. 

Árúárverezés, 1. Aukció. • 
Áruba fOí"w&a),Curacaonémetalföldi gyarmat

hoz tartozó sziget, az Antillák egyike, a venezuelai 
öböl bejáratánál, 165 km2 ter., (1907) 8555 lak.; a 
sziget hegyes, fában bővelkedik. Foszfáttelepei je
lentékenyek. A lakosok fő foglalkozása juhtenyész
tés és halászat. Főhelye Oranjestadt.V. ö.: Martin, 
Bericht über eine Reise nach Niederlándiseh West-
indien (Leyden 1886—88). 

Árúbélyegek, 1. Védjegyoltalom. 
Árúbevallás. 1. A postának, hajónak v. vasút

nak szállítás végett átadott oly árúkról, amelyek 
a vámvonalon át külföldre mennek, erre rendelt 
nyomtatványokon a szabályok szerint két v. több 
példányban Á.-t kell a fuvarlevéllel együtt átadni, 
amely a feladónak s a címzettnek nevét, az eredő 
s a címzett helyet, különösen pedig a küldött árúk 
minőségét és mennyiségét tartalmazza. Ez az Á. 
szolgál az elvámolás alapjául (1. Vám). — 2. A 
vasúti és a hajózó vállalatok belföldre menő szál
lítmányoknál is megkövetelik az Á.-t, minthogy 
a fuvarbér vagy szállítódíj magassága az árúk 
minőségétől is függ, a tűzveszélyes és robbanó 
tárgyak pedig vagy teljesen ki vannak zárva a 
szállításból, vagy csak meghatározott csomagolás
ban és bizonyos óvóintézkedések betartása mellett 
szállíthatók. A hamis Á.-t a szállító intézetek az 
üzletszabály értelmében büntetik. L. Szállítódíj és 
Üzletszabály. 

A rabro a«l n igrum (lat., «a vörösből a feke-
tére»), a törvénynek fejezetcíméből magyarázni 
a törvény szövegének értelmét. A másként így is 
iiangzó szabály: «Si vis intelligere nigra, lege 
rubra» (ha a szöveget meg akarod érteni, olvasd 
a. fejezet címét) onnan vette eredetét, hogy a 
glosszátorok idejében szokásban volt a fejezet 
címét vörös, a szöveget fekete betűvel írni. 

Árú-courtage, az árúk adása-vételének közve
títéséért járó alkuszdíj (1. 0.). 

Árúcsarnok vagy vásárcsarnok (Markthallen, 
halles), általában olyan épületek, amelyek külön
böző árúknak kicsinyben való eladására vannak 
rendelve és berendezve. Legújabb időben a nagy 
városok (Budapest, Bécs, Berlin, Paris, London 
stb.) nagyszerű és minden szükséges berendezéssel 
ellátott Á.-okat építettek, főkép az élelmiszerek 
piacául. Ezek az Á.-ok nagyfontosságúak a nagy 
városok lakosságának élelmezése szempontjából, 
különösen azért, mert bennük az élelmiszerek ha
misítása és az adás-vétel lebonyolítása jobban 
ellenőrizhető, mint a köztereken történő elárusí-

tásnál. Fontosak azért is, mert az eladók s a ve
vők, zárt helyen tömörülvén össze, jobb áttekintést 
nyernek a kínálat s a kereslet alakulása felett, 
miért is ott a piaci árak egyenletesebben és ren
desebben képződnek, mint a területileg szétszórt 
piacon. A nagy városok elüljárósága külön szabá
lyokatalkot az Á.-okrendjének fenntartása érdeké
ben és külön alkalmazott tisztviselőkkel őrizteti 
ellen e rend betartását. 

Árúdíj szabás, a vasúton vagy hajón szállított 
árúk fuvarbérét feltüntető jegyzék. L. Díjszabás. 

Árú fel- és leadása (vasutakon) alatt a vasúton 
fuvarozott árúknak a vasútra való feladását és 
azoknak a vasút részéről történő kiszolgáltatását 
értik. 

Áruforgalmi statisztika, az árúk forgalmára 
vonatkozó számadatok tervszerű összegyűjtése és 
tudományos tanulmányozás céljából való rendsze
res összeállítása. Az Á.leginkább csak a külfölddel 
való árúforgalmat kisóri figyelemmel, minthogy 
a belföldi árúforgalom annyira szétágazódik, hogy 
a reá vonatkozó adatoknak pontos és megbízható 
összegyűjtése a lehetetlenséggel határos. Régeb
ben, a hajón s a tengelyen való közlekedés idejé
ben, a külföldi árúforgalomra vonatkozó adatok 
összegyűjtése is nagy és szinte legyőzhetetlen 
akadályokkal járt. A legújabb kor a közlekedés 
nagyszerű intézményeiben, a posta- és a vám
hivatalok tökéletesítésében nemcsak jobb esz
közöket teremtett az A. megbízhatóbb vezeté
sére, hanem mindinkább felismerte ennek nagy 
fontosságát is az egyes államok közgazdasági 
helyzetének ós a kereskedelmi politika irányításá
nak szempontjából. Éppen azért a mai művelt 
államok külön törvényekkel gondoskodnak az Á. 
mennél pontosabb és megbízhatóbb vezetéséről. 
Magyarországon az 1881. évi XIII. t.-e. ós az 
1895. évi áruforgalmi novelláris törvény, XVIII. 
t.-c, szabályozza az Á. ügyét. Az árúforgalomra 
vonatkozó adatokat a magy. kir. Központi Statisz
tikai Hivatal állítja össze és teszi közzé. Az árúk 
értékét szakemberekből álló és külön e célra szer
vezett bizottság utólagosan állapltja meg. 

Árúforgalom alatt a gazdasági javaknák át
menetét értjük egyik helyről, a termelés helyéről, 
a másikra, a fogyasztás v. felhasználás helyére és 
egyik kézből, a termelő v. eladó kezéből, a má
sikba, a fogyasztó v. felhasználó v. ismét eladó 
kezébe. Mennél messzebbre halad a közgazdasági 
életben a munkamegosztás, annál inkább elválik 
az árúk forgalomba hozatala a termeléstől s a fo
gyasztástól. Manapság az Á.-at túlnyomó részben 
a fuvarozás közvetíti helyről helyre, a kereskedés 
pedig személyről személyre. Csak a legkisebb ter
melők, a kisgazdák s a kisiparosok, viszik termé
nyeiket, illetve készítményeiket maguk a piacra, 
míg a nagyobb termelő rendesen kereskedőnek 
adja el termel vényeit és készítményeit tovább
adás végett. Másrészt a tömegesen termelő nagy 
gyárak mindinkább nemcsak a termelésre, hanem 
készítményeik forgalomba hozatalára is berendez
kednek, maguk is kereskednek, közvetlenül v. 
bizományosok, kereskedelmi képviselők, ügynö
kök és utazók közvetítésével (1. o.) készítmé
nyeikkel, amelyeket a nagykereskedők meg
kerülésévé' a kiskereskedőknek, nem ritkán ma-
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guknak a fogyasztóknak is törekszenek eladni. 
A rohamosan fejlődő Á. nagyban való lebonyolí
tásának külön intézmények szolgálnak, nevezete
sen a vásárok, árúárverezések v. aukciók és a 
tőzsdék (1. o.). Az Á. v. egyetlen ország területére 
szorítkozik, v. több ország területére terjeszkedik. 
Eszerint megkülönböztetünk belső és külső Á.-at. 
A külső Á. iránya szerint ismét lehet kiviteli, be
hozatali ós átviteli Á. 

Árufuvarozás alatt az áruknak szárazon v. fo
lyókon és belvizeken való szállítása értendő, 
amely szállítási (fuvarozási) ügyletekre a keres
kedelmi törvény (1875 évi XXXVII. t.-c.) 393— 
433 §-ai tartalmaznak rendelkezéseket. A vasúti 
Á.-t illetőleg a belforgalomban a vasúti üzletsza
bályzat és díjszabások, a külföldi forgalmakban 
pedig a vasúti A.-ra vonatkozó nemzetközi egyez
mény és a díjszabások, a balkáni államokkal a kü
lön üzletszabályzat és a díjszabások nyernek al
kalmazást. A kereskedelmi törvény ezek mellett 
csak annyiban jön tekintetbe, amennyiben eme 
szabályzatok v. egyezmények által nem szabályo
zott kérdés merül fel. 

Árúhamisítás alatt általában az árúknak után
zását v. oly megváltoztatását értjük, amely a ve
vőt az árú eredeti összetétele, illetve mennyisége 
v. minősége tekintetében tévedésbe ejteni alkal
mas. Az A. mondhatni époly régi keletű, mint 
maga az árúforgalom. Különösen az élelmiszerek 
voltak és vannak kitéve mindenféle hamisitások-
nak.Az Á. fogalmát egészen szabatosan meghatá
rozni nagyon nehéz, mivel annak ma már na
gyon sokféle módja és foka van. Ha a müvajat v. 
a pótkávét, amely egészen más vegyi összetételű, 
mint az igazi, a maga nevén árulják, ez az el
járás még alig mondható hamisításnak. De már 
határozottan az A. fogalma alá esik, ha a vajhoz 
múvajat, az Őrölt kávéhoz pótkávét kevernek és vaj 
v. kávé néven adják forgalomba. Hasonlókép Á.-
nak lesz minősítendő az az eljárás, ha valaki a 
tejhez vizet önt és keményítő hozzákeverésével 
adja meg neki színét és sűrűségét. Igen elterjedt 
az Á.-nak az a módja, hogy különösen a fűsze
rekből, a teából stb. kivonják éppen azt az alkotó
részt, amely az árút értékessé teszi és az értéké
ben ekkép csökkentett árút rendes és egészsé
ges árú gyanánt adják forgalomba. A fogyasztó 
közönsó#g érdekében ma is történnek intézkedé
sek az Á. lehető megakadályozására és elköveté
sének megtorlására. Legmesszebbre megy és leg
szigorúbb e tekintetben a német birodalmi tör
vény (Reichsgesetz vom 14. Mai 1879 betreffend 
den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln 
und Gebrauchsgegenstánden). Nálunk a közegész
ségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. t.-c. intéz
kedik első ízben a hamisított vagy ártalmas anya
gokkal kevert táplálószerek és italok forgalomba 
hozatalának megtorlásáról. A magyar büntető 
törvénykönyv (1878. V. t.-c. a büntetésekről és 
vétségekről) szintén tartalmaz az Á.-t illető 
büntető határozatokat. Részletesebben intézkedik 
az Á. ügyében a mezőgazdasági termények, ter
mékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról 
szóló 1895. XLVI. t.-c, különösen a borra nézve 
pedig a borok hamisításáról ós hamis elnevezés 
alatt történő forgalomba hozataláról szóló 1908. 

XLVH. t.-c. Az állam a nagyobb városokban 
úgynevezett vegykisérleti állomásokat tart fenn, 
amelyek az árúkat valódiságukra nézve vegyi 
úton magánfelek megkeresésére is megvizsgál
ják ós vizsgálatuk eredményéről hivatalos bizo
nyítványt adnak. 

Árúházadó, egyes államokban az árúházakra 
kivetett külön adó. Egyrészt azzal indokolják, 
hogy a közönséges adó (a kereseti adó) az áruhá
zaknak adózó képességét nem éri utói, másrészt 
azzal, hogy az áruházak elterjedését megakadá
lyozzák, a kiskereskedőknek és közópkereskedők-
nek a versenyt megkönnyítsék. Franciaországban 
1880 óta áll fenn az Á. Az adót az alkalmazottak 
száma szerint és az üzlethelyiségek bérösszegének 
arányában vetik ki. Magassága mintegy három
szorosa a közönséges kereseti adónak. Bajoror
szágban az áruházak az üzem V8—3°/0-áig terjedő 
fokozatos kereseti adóval rovatnak meg. Porosz
országban az a vállalat esik Á. alá, mely a tör
vényben meghatározott négy árúcsoport közül 
egynél többre terjeszti ki üzletét s melynek évi 
üzeme a 400,000 márkát meghaladja. Az adótétel 
1%-tól kezdve fokozatosan emelkedik. Szász
ország, Braunschweig, Baden s több más német 
állam is behozta az Á.-t. 

Árúházak (Warenháuser, Kaufháuser, maga-
sins), 1. a két képmelléklet), általában olyan nagyobb 
arányú épületek, amelyek néhány vagy sok fajta 
árúnak eladására vannak célszerűen berendezve. 
Már a középkor is ismert ilyen nagyobbszabású Á.-
at, ameíyek közvetetlenül erre a célra épültek s 
amelyekben a tulajdonos lakása, az árúraktárak, az 
irodai helyiségek és a felekkel való érintkezésnek 
szánt termek tervszerűen voltak elhelyezve. E kö
zépkori Á. jóformán kivétel nélkül nagykereskedé
sek voltak, amelyekben csak egy csoportba tar
tozó árúk kerültek eladásra. A legújabb kor az 
Á.-nak egészen új típusát teremtette meg. A mo
dern Á. igen nagy tőkével, nagy személyzettel és 
nagyszerű technikai és üzleti berendezéssel dol
gozó óriási vállalatok, amelyek lehetőén sokféle 
cikket kicsinyben való eladásra tartanak készen. 
A nagy tőke lehetővé teszi nekik e cikkek töme
ges és előnyös bevásárlását; sokszor maga a vál
lalat is tart fenn gyárakat, amelyekben a forgalma 
tárgyát tevő cikkek egy részét maga állíttatja 
elő. Az Á. a bennük néha nagyon is összetor
lódó cikkeket a kamatveszteség elkerülése végett 
vagy a reklám kedvéért különösen olcsó áron ad
ják, az ekkép összetorlódó cikkekre ú. n. vég
eladást hirdetnek és súlyos versenyükkel nagyon 
megkárosítják a piacukon működő rendes keres
kedőket. Nagy népszerűségük azt bizonyltja, 
hogy a tömeges forgalom és fogyasztás mai kor
szakában valóban fennálló szükségnek felelnek 
meg. Vannak Á., amelyek több emeletes épületei 
egy egész utcát is elfoglalnak. Az Á. körébe tartoz
nak az ú. n. bazárok (Berlinben a Passage-ok) is, 
egy helyen összetömörülő, nagyszámú kisebb 
üzletek, amelyekben a legkülönfóle fajtájú árúk 
kerülnek eladásra. Minden fajta árúháznak alap
feltétele a nagy és gyorsan lebonyolódó forga
lom. Éppen azért az efféle vállalatok csakis a 
nagy és népes városokban tarthatják fenn magu
kat. A szorosttbb értelemben fogott első Á. az 
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1840-es években Londonban keletkeztek, ahol a 
» Whiteley- és a Robinson-féle Á. még ma is neve

zetes óriásvállalatok. Londonban több igen nagy 
•; fogyasztó szövetkezet (pl. a Civil Service Snpply 
<: Association) is működik árúházszerű berendezés
it sel. Az amerikai nagy városok (New-York, Phila

delphia, Chicago stb.) szintén dicsekedhetnek 
i nagyszerű Á.-kal. Parisban nevezetesek az 1855. 
t keletkezett Louvre (ma részvénytársaság 22 mil

lió frank alaptökével és 5000 alkalmazottal), a 
még nagyobb Bon Marché, a Printemps stb. 

Irodalom. Schack Béla, A magyar kereskedő könyve, n. 
köt., Budapest 1907; Göhre, Das Warenhaus, Majna-Frank-

í fúrt 1907. Aus den Warenhüusern beider Welten. Die Orga-
nisatiou der grössten Berliner, Pariser und amerikanischen 

r Warenhauser, Berlin 1ÍI08. 
Építészeti szempontból két főcsoportra oszt-

;: hatók az Á.: olyanokra, melyek kizárólag üzlet-
• helyiségül szolgálnak és olyanokra, melyek fel-
;-• sőbb emeletein lakások is vannak. Szerkezeti, 
í technikai célszerűségi és művészi, szempontból ez 

utóbbiak igen tökéletlenek. Az Á.-ak ugyanis a 
j. város főforgalmú helyein, felette drága helyen 
£ épülnek s igy helykihasználás céljából — yala-
í mint üzleti szempontból is — a tipikus Á.-ak 

lehetőleg vékony vas vagy vasbeton lábakon, pil
léreken nyugosznak, amelyek egymástól vett tá
volsága nem vághat össze a bérlakásokhoz szük
séges főfalak szokásos elrendezésével és dimen
zióival s ha egyik a másikához szükségből mégis 
alkalmazkodik: az csak a fő cél rovására történ
hetik. Az árúház tűzvész esetén is óriási veszedel
met jelent a netán fölötte levő bérlakásokra nézve. 
Művészi szempontból pedig egyáltalán megoldha
tatlan feladat az, hogy az alsó vékony pillérek és 
a felső emeletsorok nehéz faltömegei között a 
kellő összhang meglegyen. Tipikus árúház az utca 
felé falakkal nem bír. Ezeket vékony pillérek 
helyettesítik, amelyek között az óriási méretű 
kirakatokat helyezzük el — gyakran oly módon, 
hogy még a pilléreket is hátrább állítjuk az utca 
vonalánál — s ez esetben az egész épület földszinti 
része egy folytatólagos, összefüggő kirakat, mely 
fölött konzolokon nyugszanak a felsőbb emeletek 
kirakatai. Természetesen az üzlet belsejében sin
csenek falak, csupán szerkezeti pillérek. A beüve
gezett udvarral is művészi szempontból szép tér
hatás érhető el; ez az áruház központja, itt helye
zik el a díszlépcsőket, lifteket, siklókat v. mozgó 
járdákat s az emeleteken gondoskodnak karzatok
ról, árkádokról, melyekről az üzleti forgalom átte
kinthető. Nagy súly helyezendő a tűzbiztosságra. 
Az egy v. több emeletes pince raktár gyanánt szol
gál, sőt gyakran itt vannak elhelyezve az irodák, a 
központi vezetés stb. is. Világvárosi nagy Á.-akban 
találunk étkező helyiségeket, olvasó, zeneterme
ket, kávéházat, télikertet, gyermekszórakoztató 
helyiséget, postahivatalt, mentőállomást, fotográ
fust, borbélyt, sőt fürdőt is. 

Árúházi lopás. Mint tömeges jelenség, a mo
dern üzleti élet fellendülésével fejlődött ki, rész
ben az alkalomnyujtás nagyobb mértéke követ
keztében, részben pedig azért, mert az árúházak
ban közszemlére tett kincsek látása egyes, nem 
normális idegzetű emberekre felettébb csábító 
hatású. Ehhez képest az árúházi tolvajok is két 
csoportra oszthatók: 1. szokásos tolvajok, kik, mű

ködésük speciális teréül az árúházakat azért sze
melték ki, mert ott a nagy forgalomban az elvétel 
könnyebb (nagy árúházakban azonban erre külön 
alkalmazott felügyelők, titkos rendőrök stb. figye
lik meg a közönséget); 2. degenerált, idegbajos 
egyének, akik nem ritkán teljesen jelentéktelen 
s rájuk nézve hasznavehetetlen tárgyakat tulaj
donítanak el. Az utóbbi csoportban különösen gya
kori az ú. n. korlátolt beszámíthatóság (1. o.) esete. 
V.ö.: Dnbuisson,Les vols dans lesgrandsmagasins 
(Paris 1907); Laquer, Der Waarenhausdiebstahl 
(Halle 1907). 

Áruhitel. Ha a kölcsön zálogba vett árúkra ada
tik, az így keletkező hitelügyletnek A. a neve. 
Az árúk, különösen a tömeges árúk zálogba adá
sát és zálogba vételét manapság nagy mértékben 
megkönnyítik a közraktárak (1. o.), amennyiben a 
közraktári jegy, amelyet a nekik raktározás és 
gondozás végett átadott árúkról a letevőnek ad
nak, mint forgatható papir magát a letett árút 
helyettesíti és igy az árú helyett elzálogosítható. 
Nemcsak maguk a közraktári vállalatok adnak 
a letevőnek kölcsönt, rendesen a letett árúk érté
kének kétharmada vagy 70a/0-a erejéig, hanem a 
bankok is bevonták a hiteladásnak ezt az ágát 
üzletük körébe. Ennek pedig mind a termelőre, 
mind a kereskedőre nézve az az előnye van, hogy 
kedvezőbb feltételek alatt jutnak kölcsönhöz és 
nem kénytelenek árúikat pénzszükségböl esetleg 
olyankor eladni, amikor ezek ára alacsony, hanem 
bevárhatják a piac kedvezőbb alakulását. Ha
zánkban épúgy, mint más földmíves országokban 
maguk a gazdák is alakítanak raktár- ós hitel
szövetkezeteket. 

Áruik, 1. Arusszi. 
Árúismeret, a kereskedelmi tudományoknak 

az az ága, amely a közforgalom tárgyát tevő árúk 
mindenoldalú leírásával, különösen származásuk, 
előállításuk, tulajdonságaik, fajaik, vegyi össze
tételük, a kereskedésben való szereplésük, hami
sításuk stb. megismertetésével foglalkozik. A ké
mia és a technológia haladása, a mikroszkóp al
kalmazása nagy mértékben gazdagította az A.-et. 
A gyógyszerészeiben szereplő árúk ismertetése 
külön ágát teszi az Á.-nek és a pharmakológia 
feladata. Az általános Á.-nek igen gazdag irodalma 
van. Magyar nyelven Koós Gábor, Pillinger Ká
roly, Asbóth Sándor, Dancsházy Gusztáv írtak 
főkép iskolai használatra Á.-i kézikönyveket. A 
gazdag német irodalomból különösen Erdmann 
és König, Hanausek és Hassack több kiadásban 
megjelent kézikönyveit, továbbá Merck, König és 
Weidinger árúszótárait emeljük ki. 

Árújegy, 1. Közraktári jegy és Védjegy. 
Árújegyek hamisítása, 1. Védjegyoltalom. 
Árúkészlet, az egy üzletben eladásra tartott 

árúk összessége. A kereskedők külön könyvek, 
vagy skontrók (1. o.) vezetésével gondoskodnak 
róla, hogy Á.-üket folytonosan nyilvántartsák és 
szükség szerint kiegészítsék. 

Árukezelés alatt vasutaknál azokat a teen
dőket értik, amelyeket a vasúti alkalmazottaknak 
a vasúton fuvarozott árúk fuvarozásra való felvé
telénél, az árúk fuvarozása alatt és az árúk kiszol
gáltatásánál ellátniok kell. Ezek a teendők a vas
utak utasításaiban vannak szabályozva és pedig 
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tekintettel arra, hogy a vasutak a közvetlen fuva
rozás kényszere alatt állanak s a vasutak a köz
vetlen fuvarozott árúkért egyetemleges felelős
séggel tartoznak, az ú. n. közös kezelési Imtároz-
mányok által, amely közös határozmányokat az 
illető szállítási forgalmakban részes vasutak kö
zösen állapítanak meg s az egyes vasutak a saját 
utasításaikban való felvételnél részletesebb ren
delkezésekkel egészítenek ki. 

Árúkönyv, segédkönyv, mely az árúk nyilván
tartását célozza. Vezetése az egy szerű könyvelésnél 
mennyiség ós érték szerint, a kettős könyvelésnél 
csak mennyiség szerint történik. 

Árulás, 1. Áruló. 
Árulkqdás, mások tetteinek kéretlen följelen

tése. Az Á. nem egy a feljelentéssel, mert ebben 
magas erkölcsi tekintet is lehet indító ; az A. fő-
vonása pedig rendesen rosszakarat. Nevelők részé
ről az Á. nagy ügyeimet érdemel, mert a gyer
mekben különböző okokból jelentkezik. Az öntu
datlan Á. tájékoztat a gyermek tapasztalatairól. 
A szándékos Á. fakadhat a gyermek igazságérze
téből, de irigykedésből, boszúvágyból is. Min
denik esetben más eljárást kivan. A másokról be
szólni kezdő gyermeket nem szabad elhallgat
tatni, de óvatosan fogadjuk; feljelentéseit nyíltan 
tárgyaljuk (a családban is, iskolában is), így lehet 
kifejleszteni a felelősség tudatát. Az Á. fajainak 
felismerése és elintézése nagy tapintatot kíván. 

Áruló. A nemzetközi hadi jog szerint a,) az, aki 
a hadvezetésre vonatkozó tudósításokat, melyek
nek birtokába megengedett módon jutott, annak a 
hadseregnek a hátrányára, amelynek hatalmi kö
rében van, az ellenséggel közli; b) az is, aki az 
ellenség által megszállott helyről a hazai had
seregnek vagy a hazai kormánynak tudósításokat 
küld a megszálló hadak veszélyeztetése céljából, 
s általában a megszálló had ellenfelével a katonai 
parancsnok engedélye nélkül érintkezik. A két 
eset között az a különbség, hogy mig az első kö
zönséges bűntett, hazaárulás — hűtlenség — is le
het, akkor t. L, ha azt a tettes saját hazája kárára 
követi el, addig a második esetben a cselekmény 
becstelennek nem bélyegezhető. Általánosan elfo
gadott elv szerint az árulás csak annak a hadse
regnek a hátrányára követhető el, melynek ha
talmi.körében a tettes a cselekmény elkövetése
kor van, s nem terjeszthető ki oly esetekre, 
amelyekben a hadsereg csak később jut a hely
nek hatalmába, honnan a közlés történt. Elfogadott 
elvként, ha az Á.-nak sikerül a maga hadseregé
hez szerencsésen visszatérni, az árulásért nem 
büntethető akkor sem, ha később ismét az ellenség 
hatalmába kerül; c) azÁ.-ravonatkozó szabályok 
alkalmazandók azokra is, akik az ellenséges had
seregnek önként vezetőkiil ajánlkoznak, v. mint 
vezetők a csapatokat szándékosan félrevezetik. 
A vezetésért sem a hadi, sem a közönséges törvé
nyek szerint nem felelős az, akit arra a hadi ha
talom kényszerltett. A magyar büntetőtörvény
könyv 111. fejezetében hűtlenség bűntettének mi
nősíti az ott közelebbről meghatározott cselekmé
nyeket, melyek lényegileg a hazaárulás fogalmát 
kimerítik. 

Árúlombárd, a. m. árúhitel (1. o.). 
i r a m L. (növ.), 1. Kontyvirág. 

Árúmegállítójog (jus emporii, Stapelrecht, 
droit d'étape). A középkorban, amikor az árúk tö
meges szállítása és általában a közlekedés az utak 
rosszasága és a közbiztonság hiánya következté
ben sok nehézséggel és veszéllyel is járt, önmagá
tól kifejlődött az a szokás, hogy a külföldről árú
kat tömegesen behozó nagykereskedők árúikat a 
folyóvizek és a jobb forgalmi utak mellett fekvő 
nagyobb városokban rakták le és bocsátották el
adásra. Minthogy ebből az illető városnak nagy 
haszna volt, másrészt pedig a forgalom bizony
talansága szükségessé is tette, hogy maga a város 
lehetőén gondoskodjék lakossága szükségletének 
fedezéséről, egyes városok a fennálló szokásból 
jogot formáltak és egyenesen kónyszerítették az 
árúszállító kereskedőket arra, hogy árúikat a vá
rosban lerakják és több-kevesebb napon át eladásra 
bocsássák. Majd királyi szabadalommal is töreked
tek Á.-ukat biztosítani. Így hazánkban Buda már 
1244., Győr pedig 1271. nyert királyi szabadal
mon alapuló Á.-ot. Később ezt a jogot általában 
a városok szabadalmaihoz tartozónak kezdték te
kinteni. A jognak egyre több városra való kiter
jesztése, kiváltkép pedig a közlekedés viszonyai
nakjavulása egyrészt értéktelenné, másrészt pedig 
feleslegessé tette az Á.-ot, amely az újkorban las
sanként mindinkább eltűnik és a forgalom szabad
ságának ad helyet. V. ö. Gsánki D., Hazánk ke
reskedelmi , viszonyai I. Lajos korában; Farkas 
R., Kassa Á-a, 1893; Király János, Pozsony vá
ros joga a középkorban, 1894 ; Magyar árúmeg
állító helyek a XVI. sz.-ban (Századok, 1870). 

Ar umének, máskép makedorumének, Thesszália, 
Bulgária, Bosznia és Görögország egyes terüle
tein elszórtan élő hegyi pásztor oláhok; az illir 
tartományok elrómaiasodott elemeiből keletkezett 
népfaj, melynek nyelve is oly önálló, hogy bár 
szerkezete és nyelvtana megegyezik az oláhéval, 
tőle annyira különböző, hogy oláh ember meg sem 
érti. Számukat Weigand Gusztáv (1. o.) 100,000-re 
becsüli, ám mindenesetre ennél nagyobb. Főhelyük 
Bitolia (1. o.), de önálló egyházi szervezetük még 
nincsen, hanem rendesen a megfelelő helységek 
gör. kel. egyházában élnek s nemzetiségi jelle
güket is csak 1905 május havában ismerte el a 
török állam. Újabb időben a román kormány is 
segíti őket ós évről évre mind többen tanulnak kö
zülük Bukarestben, kik hazatérve az oláh nemzeti 
öntudatot ápolják honfitársaik közt. 

Árúmérleg, 1. Kereskedelmi mérleg. 
Árúminta, az árúnak oly csekély mennyisége, 

melyből a minőségre következtetni lehet. A ter
melő vagy a nagykereskedő oly célból küldi fo
gyasztóinak, vagy a közvetítő kereskedőknek, 
hogy ezek a tőle beszerezhető árú minőségével 
megismerkedvén, vele üzloti összeköttetésbe lép
jenek. Az Á.-kat csekély súlyuk és kiterjedé-
söknél fogva túlnyomóan postán szokták szét
küldeni, ahol e néven külön díjkedvezményes 
küldeményfajt alkotnak, mely az idevágó köz
gazdasági és postaszolgálati követelményekhez 
mérten következő feltételek alá esik: Súlya a 350 
g.-ot, kiterjedése pedig a három irányban a 10, 20 
illetve a 30 cni.-t nem haladhatja túl (tekercs-Á. 
nem lehet hosszabb 30 és vastagabb 15 cm.-nél), 
árúértéke (valeur marchande) nem lehet; levele-
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zésszerű közleményeket nem tartalmazhat, kéz
zel írt egyéb megjegyzést nem viselhet, mint a 
feladó címét, gyári jegyeket, íolyó számokat, ára
kat, súlyt, kiterjedést, egyéb mértékeket, ellen
ben adatokat az árú származása, természete 
és készletére nézve szabad közölni: végül a postai 
ellenőrzés szempontjából akként kell burkolni 
(zacskóba, dobozba, nyitott borítékba stb.), hogy 
tartalma könnyen megvizsgálható legyen. Elő 
méhek, továbbá folyadékok, zsír- és festőanyagok, 
vegyi- és festőtermékek csak a postai üzletsza
bályzatban meghatározott csomagolási feltótelek 
mellett szállíthatók postai Á.r-ként. Az előző fel
tételeknek meg nem felelő A.-kat a posta nem 
szállítja. Az Á. viteldija: 50 g.-ig 3 f., 250 g.-ig 
10 f. és 350 g.-ig 20 f.; expressz, továbbá ajánlva 
és térti vevóny mellett is küldhető. A díjakat le
véljegyekben a feladáskor kell lefizetni. Ha a fel
adó a díjnak csak egy részét rótta le, a címzettől 
a díjkülönbözet kétszeresét szedik. Bérmentetle
nül az Á.-t egyáltalán nem szállítják. Ausztriába, 
Bosznia-Hercegovinába ós Németországba ugyan
olyan díjakjárnak érte, csak a 3 f.-es tétel hiányzik. 
Máshová a külföldre,az Á. díja 50 g.-onkint 5 f., 
de legalább 10 f. Az A., céljának biztosítása vagyis 
a minta mennél jobb megismertetése érdekében, 
nyomtatvánnyal (a külföld legtöbb országába üz
leti papírral is) egybecsomagolható, mely esetben 
a postai üzletszabályzat erre vonatkozó különleges 
rendelkezései alá esik. Fogyasztási tárgyakat, 
élelmiszereket, dohányt, konyhasót és más, az üz
letszabályzatban taxatíve felsorolt árúcikkeket 
tartalmazó, a vámkülföldről (Fiume punto franco-
ból) jövő postai Á. k vámkezelés és elszámolás alá 
esnek. Az A.-k száma az egész levélpostai forga
lomnak a belföldön alig l°/0-át, a világforgalom
ban valamivel több mint l°/0-át teszi. 

Aruncus L.(n6v.,tündérfiirt), a Rosaceae (rózsa-
félék) család gónusza, melynek 3 faja az É.-i fél
gömbön van elterjedve. Az A. silvester Kostel. 
(Spiraea aruncus h.) csaknem az egész északi 
mérsékelt övben megtalálható. Levelei nagyok, 
szárnyasán összetettek. Kétlakú, sárga virágai 
díszes bugában állók. Magas hegy vidékeken terem 
patakok mentén. Néhol kerti növény, cserzésre is 
használják. 

Arunda, város, 1. Ronda-
Arundel (ejtsd: arröndi), város Sussex angol gróf

ságban, az Árun mellett, 12 km.-nyire a tengertől, 
(190D 2738 lak., XIV. sz.-beli templommal és Nor
folk hercegének gyönyörű kastélyával. 

Arundel (ejtsd : arrönai), Thomas Howard, A. 
és Surrey grófja, angol főúr, szül. 1586 jul. 7., 
megh. 1646 okt. 4. Régészeti gyűjteménye világ
hírű volt. Sajnos, hogy e műemlékek (melyeket 
Selden. J. Marmora Arundeliana c. művében is
mertetett 1628.) a nagy forradalom alatt elkallód
tak. Leghíresebb ezek közül az ú. n. A.-i már
ványtábla (Oxfordban), melyet Parosz v. Keosz 
szigeten találtak és amely Görögország régi tör
ténetének kronológiáját adja egész 264-ig Kr. e. 
Ismertetését és magyarázatát 1. Böckh-nél a Cor-
pus inscriptionum 2. kötetében (Berlin 1843); 
Jacoby ¥., Über denMarniorParium (Berlin, 1904). 

Arundel Society (ejtsd: arröndi szöszejti), angol 
művészeti egyesület, mely A. Thomas Howard hí

res angol gyűjtő után nevezte magát. 1848. ala
pították. A régi mesterek festményeinek színes 
reprodukcióival és művészettörténeti monográ
fiákkal hathatósan terjeszti a régi művészet is
meretét. 

Arundina_BtoMe (növ.),az Orchidaeeae (kosbor
félék) család génusza, melynek 5 faja él Kelet-
Indiában, Kínában meg a maláji archipelaguson. 
Az A. bambusifolia Lindl. fajt, melynek nádszerű 
szára van, ritkán kultiválják is. 

Arundo L. (Amphidonax Nees. pro parte, 
növ.), a Gramineae (Pázsitfűfélék) család génusza, 
melynek 6 faja elszórtan fordul elő a melegebb vi
dékeken. Hatalmas pázsitfűféle, szára csaknem 
fás, levelei szélesek, laposak. Az A. donax L. 
(olasz nád, tévesen spanyoinád, fusola nád) 2—4 
m. magas, 2 cm. vastag, levele 5—8 cm. széles, 
Európában a legmagasabb pázsitfűféle. Virágzata 
félméter hosszú. A Földközi-tenger mellékén, ned
ves helyeken terem. Egész Olaszországban ter
mesztik, élő sövényül alkalmas. Szárából kerítést, 
padlást, sétabotot, fúvó hangszert, széthasítva fona
dékot csinálnak; leveleivel házat fednek; rhizo-
mája diuretikus gyógyszer. Tengeroarton a homo
kot is kötik vele. A törökök kalem név alatt még 
ma is iróvesszőnek használják. Egy tarka levelű 
fajtája kerti növény. Fossilis típusai Európa és 
E.-Amerika harmadkori rétegeiből ismeretesek. 
Az. A groenlandica Heer Grönland felső krétá
jában fordul elő. 

Aruns, etruszk szó, jelentése: öcs, míg Lars v. 
Lar a bátya. Ismeretesebbek: A., Tarquinius 
Priscus féltestvére; A., Tarquinius Superbus má
sodik fia, ki Arsia erdejében Brutusszal vívott pár
harcában esett el; A., Porsenna fia, ki Aricia 
ostrománál vesztette életét. 

Árunyilatkozat, 1. Bevitel és Külkereskedelmi 
statisztika. 

Árúpapirok, azok az értékpapírok, amelyek ol-
ütően a határozott pénzösszegről szóló papíroktól, 
a tulajdonosnak bizonyos meghatározott árúkkal 
való szabad rendelkezésre adnak jogot. Ilyenek kü
lönösen a közraktári jegyek, a hajók fuvarelismer-
vónyei, a fuvarosok rakjegyei, az árúutalványok. 

Árura és arura-gyanta (növ.), 1. Mombinszüva. 
Árúraktár, általában olyan hely, amely árúk 

megőrzésére, esetleg kezelésére is van berendezve. 
Különösen fontosak és a célnak megfelelő beren
dezést kivannak a vasúti állomások mellett fel
állított Á.-ak, amelyek n-z érkező s az elmenő 
darabárúk (1. o.) befogadására szolgálnak. Ezek 
többnyire téglányalakú hosszú épületek, egyik 
oldalukon kinyúló eresz alá épült faállvánnyal, 
amely az állvány mellé tolt vasúti kocsiba, illetve 
kocsiból való be- és kirakodást megkönnyíti.A nagy 
forgalmú állomásokon az árúk ki- és berakására 
víz-, gőz- vagy elektromos erővel hajtott emelő
daruk szolgálnak. A nagyobb hajóállomások mel
lett különösen a tengeri kikötőkben épült Á.-akat 
dokkoknak (1. o.) nevezik. 

Arusianus Messius, a Kr. u. IV. sz. végén ólt 
római grammatikus, összeállította Vergilius-, Sal-
lustius-, Terentius- és Ciceróból azon szók betű
rendes jegyzékét, melyek különböző szerkezettel 
járatosak. Kiadta Keit a Grammatici Latini VII. 
kötetében (Leipz. 1880). 
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Arusszi. 1. .á., helyesebben áruik, a maláj archi-
pelaguson levő A.-szigetek lakói. Fajilag rokonok 
a Qeenslandon levő maregokkal és az észak-ausz
tráliai Point Bssington őslakóival. Az arab kereske
dők (vammer) révén bizonyos mohammedán szo
kásokat vettek fel. Testüket tetoválják és pubertás 
idején sebekkel díszítik, ügyes búvárok. Főfog
lalkozásuk a gyöngyhalászat. — 2. A.-Galla, kb. 
1 milliónyi néger törzs a galla v. oromo csoport
ból Kelet-Afrikában, mely a Szomali-föld, szoro
sabban a Vebi-Szebelli forrásvidékét lakja. 

Árúszállítás (Spedition). Az árúknak manapság 
főkép vasúton és hajón való tömeges továbbításá
ban különbséget kell tennünk az árúk fuvarozása 
és szállítása között. A vasúti és a hajózó vállalat 
rendesen csak az árúk fuvarozását, azaz az egyik 
állomástól a másikig való továbbítását vállalja el, 
de az árúknak az állomáshoz s az állomástól való 
elszállításáról magának a feladó s a címzett fél
nek kell gondoskodnia. A továbbításnak ezt a ré
szét, a házhoz s a háztól való elszállítást külön 
vállatok veszik át, amelyek többnyire magát a 
fuvarozást is közvetítik. L. Szállító ügynök. 

Árúszámla, 1. Könyvelés. 
Árútariía, 1. Díjszabás. 
Árútorlódás, a vasúti szállítmányozásnál elő

forduló az a rendkívüli állapot, midőn egyes állo
másokon vm. a vasúti szállítást gátló forgalmi 
akadály, a feladott árúk hirtelen s tömeges befu-
varozása, a forgalmi eszközök elégtelensége v. 
a megérkezett árúk késedelmes elvitele miatt 
az árúknak oly tömege gyűl össze, amelyet a 
vasút rendes kereskedői gondossággal a rendel
kezésre álló tároló helyiségeiben és eszközeivel 
őrizetbe venni nem tud. A forgalom rendes lebo
nyolítását veszélyeztető A. ellen jogosítva van a 
vasút a felügyeleti hatóság jóváhagyása mellett, 
a szükséghez mérten, rendkívüli forgalmi viszo
nyok esetére a szállítási határidő meghosszabbítá
sával, tömeges be- és késedelmes elszállítás ese
tére a rakodási határidő, a fekbérmentes idő leszál
lításával, a kocsiálláspénz és fekbér felemelésével 
védekezni (V. Ü. Sz. 75. 80. §.). 

Árútőzsde, 1. Tőzsde. 
Árúuzsora akkor forog fenn, ha az eladó a ve

vőnek könnyelműségét, tudatlanságát v. szorult 
helyzetét túlságosan nagy nyereség elérésére 
használja fel. Magyar törvényhozásunk, épen úgy, 
mint más külföldi törvényhozások, külön törvé
nyek alkotásával törekszik az efajta visszaélések 
meggátlására. így nálunk külön törvény meglehe
tősen alacsony határra szorítja a korcsmai hitelt, 
míg egy másik törvény az értékpapíroknak rész
letfizetésre történő eladását szabályozza. Különö
sen a részletfizetésre történő eladás (1. Részletüz-
let) nyit tág teret az Á.-nak, amennyiben az eladó 
az ekkép vásárló munkásoknak, kisiparosoknak 
és kishivatalnokoknak szorult anyagi helyzetét 
könnyen arra használhatja fel, hogy az árúkat 
túlságosan magas, a rendes piaci árt jóval meg
haladó áron adja el nekik ós a vevőket más súlyos 
kikötésekkel is, pl. pontatlan fizetés esetére a már 
lefizetett részletek elvesztésével, megkárosítsa. 

Árúüzleti szokások, 1. Üzleti szokások. 
Árúváltó, 1. Váltó. 
Árúvódó'jegy, 1. Védjegy. 

Aruvimi (környéke lakói Dudu-, Bjerre-, Lu-
hali-, Nevoa-, Novelie-, Itiri- és Iturinak nevezik), a 
Kongónak hatalmas jobboldali mellékfolyója, 1300 
km. hosszú, az Albert-Nyanzától ÉNy.-ra levő he
gyekben több forrásból ered. Átfolyik a keletafrikai 
őserdőn. Kanyargós folyására következtethetünk 
abból, hogy hossza a légvonalban 520km. Soksel-
lője miatt csak egyes részei hajózhatók. Legna
gyobb mellékfolyója a Nepoko. A. állomást nem 
messze a folyó torkolatától az Association Inter
nationale du Congo megbízásából 1884. alapította 
Hanssens belga kapitány. Stanley 1877. akadt a 
folyó torkolatóra, 1883. Jambujáig utazta be, 
1887. pedig, amidőn Emin pasa felkeresésére 
indult, az egész folyásán végigment. Ekkor ala
pította a folyó partján Bodo erősséget. 

Árva, 1. Gyámügy. 
Árva, Magyarország régi dunáninneni kerü

letének egyik vármegyéje, a legészakibb, Trencsén, 
Tui'ócz, Liptó vmegyótől és Galíciától határolt 
vármegye, mely négyszög-alakban, egytömeg-
ben terül el s 2018 km2 területű. Egyike hazánk 
leghegyesebb, legzordabb s legszegényebb vár
megyéinek, melyet az Á. folyó ÉK.—DNy. irányú 
völgyelése két részre osztja. E völgy a vár
megye K.-i részében terje
delmes, részben mocsaras 
(Bori) fensikká (660—680 
m.) terül, s tőle É.-ra a 
Magyar-Morva határhegy
ség, vagyis az ÉNy.-i Kár

pátok egyes csoportjai 
emelkednek, melyek Galí
cia felé természetes határt 
alkotnak; ilyen a Babia-
gura (1725 m.), tovább Ny. 
felé a polhorai hágón (809 
m.) túl a Pilszko (1557 m.), 
a novoty-i nyergen (845 m.) 
túl az Osszus (1069 m.), míg a Fehór-A. völgyétől 
délre a Parács (1326 m.) s az ehhez csatlakozó 
Á.-i Magurának (1345 m.) a Fehér- és Fekete-
Á. völgye közti hosszú hegytömege terül el. 
Ennek, csak a zázrivai harántvölgytöl elválasz
tott DNy.-i folytatása a Kis-Fátra hegység, mely
nek két jelentékeny csúcsa (Roszugyecz 1606 m., 
Stoh 1608 m.) a vmegye Ny.-i határán emelke
dik. Az Á. völgyétől D.-re az Á.-Liptói mész
kőhegység (1. o.) a Chocshegygyel (1613 m.) s 
ennek K.-i folytatásaként a Liptói havasoknak 
(1. o.) a Banikov-val 2178 méterig emelkedő zord 
ormai emelkednek. A hegységek nagy része ma
gasságánál fogva az év nagy részében hóval 
van takarva s zordságánál fogva mezőgazdasági 
kultúrára alkalmatlan. A vmegyét harántul hasító 
Á. folyó a vmegye vízereinek egyedüli gyűjtője, 
mivel a természetes határok gyanánt emelkedő 
hegységek összes völgyei az A. felé nyílnak; a 
Liptói havasokban a Rohács táján több alpi tavat 
találunk, a K.-i fennsíkon elterülő Bori mocsarak
ban pedig újabban tőzeget vágnak. 

Éghajlata igen zord, a mezei munka csak ké
sőn kezdődik s a marhat a kiterjedt havasi lege
lőkre csak júniusban hajthatják ki, a gabonát 
csak augusztusban aratják le s a búza csakis 
a vmegye melegebb déli völgyeiben érik meg. 
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Weszelovszky szerint Árvaváralja közepes évi 
hőmérséklete -f 5-4° C, a szélsőségek +34 -2° és 
—34-4° C.; júliusban +16-4°, januárban — 5-2» C. 
a közepes hőmérsék; nem ritka az az eset, hogy 
a hőmérő a nyári hónapokban is a fagypont 
alá sülyed. A csapadék évi átlagos mennyisége 
874 mm. 

Mezőgazdaság-. Bár egészséges, de felette zord 
éghajlata a mezőgazdaságnak épenséggel nem 
kedvez, mihez még a talaj köves, terméketlen volta 
is hozzájárul; búzát és rozsot csak a mélyebb völ
gyekben termesztenek és ott is igen keveset és 
silány eredménnyel, a hegyesebb vidéken árpát 
(53,007 q.), de különösen sok zabot (200,521 q.), 
mely a burgonyával (977,838 q.) együtt a szegény 
népnek fő élelmiszere; az átlagos termes (1908) 
hektáronként 8-9 q. árpa, 9-3 q. zab és 70"7 q. bur
gonya; köles, kukorica és dohány nem terem, 
de annál kitűnőbb len, melyből a régi időben a 
népesség fő jövedelmi forrását képező gyolcsot 
szőtték. Hüvelyes vetemény kevés terem-, legin
kább borsó; káposzta, répa, saláta, retek s egyéb 
zöldség bővében van. A vmegye termékei mind
amellett alig képesek a nép táplálására, s ha rossz 
a termés, éhség sujija a lakosokat, mint 1892 
tavaszán. Gyümölcs is nagyon kevés terem; az 
alma, körte és szilva az A. mélyebb völgyé
ben sem érik meg teljesen, szöllő teljesen hiány
zik. A vármegye termőterülete összesen 194,061 
hektár, miből 81,634 hektár szántóföld, 1069 ha. 
kert, 19665 hektár rét és kaszáló és 26,320 
hektár legelő. Az erdők kiterjedése 65,653 ha., 
miből csak 4358 hektár lomberdő (főleg bükkös), 
a többi mind fenyves; az erdőket főleg jegenye-, 
lúc- és vörösfenyők alkotják, magasabb helyeken 
gyalogfenyő is előfordul, melyből a lakosok a 
borovicskát készítik; helyenkint tiszafa is fordul 
elő. Az erdők kezelése különösen az árvái köz
birtokosság uradalmán, melyhez az erdőségek 
fele (30,714 hektár) tartozik, mintaszerű, s úgy 
a kezelés, mint a fakereskedés a lakosság nagy 
részének szolgáltat kenyeret. A kiterjedt havasi 
legelők illatos füveikkel a juhtenyésztést nagy
ban előmozdítják, utóbbit azonban a lakosság 
nem annyira a gyapjú, mint a tej kedvéért űzi, 
melyből sajtot és túrót készít; 1895. 27,160 juh 
(túlnyomólag magyar-erdélyi faj) és 2041 kecske 
találtatott a vmegyóben. A szarvasmarha apró ós 
nem jó, de sok tejet ad, a marhatenyésztés- és an
nak nemesítéséről a tót lakosság tudni sem akar; 
1890. volt a vmegye területén 55,303 drb szarvas
marha, legnagyobb részt a színes fajtából. A ló
tenyésztés (9396 ló) a kincstári két méntelep ne
mesítő hatása folytán Jablonka vidékén némi len
dületet vesz. A sertést (12,500 drb) megyeszerte 
kitűnő eredménnyel tenyésztik s finom fajánál 
fogva főleg a vármegye alsó vidékén nagy ke
resletnek örvend; a sertésállomány hanyatlását 
a minőség javulása ellensúlyozza. A méhészet 
(1966 méhcsalád) nem jelentékeny; annál fon-
tosabb a vadászat; a vmegye magasabb hegységei
ben medve, farkas, hiúz, vadmacska, róka, nyest, 
vadkan, őz, sőt zerge is előfordul; a ragadozó szár
nyasok közül a magasabb hegyekben havasi sas, 
saskeselyű, többféle sólyom; továbbá nagy nieny-
nyiségben hó- és nyírfajd, fogoly, fürj, húros ma

dár, rigó, gerlice, erdei szalonka, vadkacsa és vad
lúd. Halakban a vmegye folyóvizei igen gazdagok; 
a pisztráng a tisztább vizekben (különösen a Sztu-
denában) Igen gyakori; előfordul még a lazac, ga
lóca, angolna, csuka, sügér, compó stb. Az A.-i 
uradalom 1875. Zázrivában haltenyésztést kezde
ményezett, mely szép sikert ért e l ; ugyanilyen 
Árvaváralján is van. Ásványokban a vmegye na
gyon szegény; silány vasérc Malatinán, Habov-
kán, Zuberecen, Hámriban és Oszada mellett, barna 
kőszén Stepanó és Usztya, legújabban Ljeszek 
mellett találtatik; ásványos forrásai közül csupán 
a polhorai konyhasósvíz érdemel említést. A 
Szlanicza, Usztya, Jablonka és Chizne melletti tő
zegtelepek igen jó tüzelőanyagot szolgáltatnak. 

Lakossága az elmúlt 40 év alatt az erős kiván
dorlás folytán alig növekedett; száma 1869-ben 
82,364, 1900-ban 85,009 volt, közte 59 katona. 
1 km!-re 42 lélek esik, Á. tehát hazánk leggyé-
rebben népesített vármegyéi közé tartozik. A la
kosság túlnyomólag (80,487 lélek, vagyis 94-7°/0) 
tótajkú, magyar csak 1494, német 2127 van; a 
magyarság az utolsó évtizedben megkétszerező
dött (0-90/o-tól l"8-ra); magyarul beszél 4792 va
gyis 5-6°/0, a nem magyar ajkú. népességnek csak 
3-9°'0-a. Felekezetre nézve van 75,337 róm. kat. 
(88-6°/0), 6936 ág. evang. (8-2»/0) és 2648 izr. 
(31°/o)- Ezer lakosra esett (1908) 33»5 születés, 237 
halálozás és 6-8 házasságkötés; a természetes sza
porulat ezer lakó után 9-8. A nép erős, izmos, 
szálas termetű, míg a námosztói j.-beli havas
aljai újabb (Thurzó idejebeli) telepek lakói közép-
nagyságuak, inkább elsatnyultak. Foglalkozásra 
nézve a lakosság 83'2%-a őstermelő, iparból 6-0, 
kereskedelemből 2-6°/0, közszolgálat és szabad 
foglalkozások után csak l"8°/0 él. A tényleg ke
reső népesség 43,407 (ebből őstermelő 36,657, 
iparos 2305, kereskedő 915), az eltartottak száma 
41,602. A nép szorgalmas és munkás, földjeit 
gonddal műveli, nyáron lejár a Tisza ós Duna 
környékére dolgozni, az erdőkben szálfákat s fa
árakat készít, melyeket tutajokon levisz egészen 
Komáromig és Budapestig; a tutajok főkikötőhe-
lye Kralovánon, a Vág és Árva összefolyásánál van. 
Fontosabb foglalkozás a vászonszövés és fehérítés, 
mely annyira elterjedt, hogy a námesztói és trszte-
nai járásokban még a férfiak is szőnek és fonnak; 
legfinomabb a trsztenai gyolcs. Námesztó környé
kén azelőtt kiterjedt kereskedéstűztek vászonnal 
s az Á. gyolcsos tótok nemcsak az Alföldet, hanem 
a külföldet is bejárták árúikkal s ily úton szép va
gyonra tettek szert; ma a gyári munka a régi ipar
ággal együtt a régi népviseletet is kiszorítja. A ju
hok ós kecskék gyapjából azonban még ma is ké
szítenek halinát ós pokrócokat. A. vármegyében a 
sör- ós pálinkafőzés is elterjedt, a pálinka itt is 
anyagilag ós erkölcsileg tönkreteszi a népet; cse
répedényt Oszadában égetnek, durva posztót ós 
szűrt Zuberecz, Lomna, Habovka, Lipnicza és Zá-
bidó községekben szőnek. A gyáripar igen jelen
téktelen, néhány gőzfűrészre és a szlaniczai kék-
festőgyárra szorítkozik. Ipartestület a vmegyében 
nincs, betegsegélyző pénztár 1. Hitelintézetei 4 
bank, 1 takarékpénztár ós 10 szövetkezet összesen 
9.366,000 K betéttel 1908. végén. Kézizálogköl
csönüzlete 1 van. 
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Közlekedésének főére a Kassa7Oderbergi 
vasút Kralován állomásából kiinduló Arvavölgyi 
h. é. vasút, mely az egész vmegyét ÉK.-i irány
ban szeli (71 km.). Az állami utak (100 km.) és tör
vényhat. utak (144 km., mind kiépítve) a forgalmat 
Galícia felé a polhorai és liszai hágón és Neumarkt 
felé, valamint Alsókubinból Rózsahegy felé bonyo
lítják le. A községi közlekedő utak hossza 342 km. 
(ebből csak 114 km. kiépítve), a dűlő utaké 137 
km. Á. vármegyében 38 posta- és 21 táviróhivatal 
van; telefonállomás nincs. 

Közművelődés . A lakosság a műveltség ala
csony fokán áll, hár állandó a javulás; a népes
ségnek 47-0°/0-a, a 6 éven felüli népességnek 
56-4°/0-a (1890-ben 47-9°/0) tud írni-olvasni, az 
iskolamulasztók száma csekély (1908-ban 878). 
A vármegyében a tanintézetek száma összesen: 
231, és pedig 6 kisdedóvoda 308 növendékkel, 
111 mindennapi iskola, melyek közül 14 állami; 
r. k. 81 ; ág. ev. 9 ; izr. 3; közs. 3; urad. magán 1. 
102 ált. és 6 gazd. ism. iskola, 1 iparosinas- és 
8 polg. isk. (Alsókubin 2, Trsztena 1), összesen 
14,714 tanulóval. Ebből 10446 az elemi és 174 
polg. iskolákban. 1 áll. algimnázium (Trsztena) 126 
tanulóval és 1 felső keresk. iskola (Alsókubin) 128 
tanulóval, összesen 225 iskola 14,968 tanulóval. 

Közigazgatás. Á. 4 járásra oszlik, ú. m.: 

Járás 

Alsóknbini 
Náraesztói 
Trsztenai 
Vári 

Összesen _ 

!u> * 
;;gas 

- I 30 
- 26 
- 22 
- ji 19 

- Il 97 

5, « «, 

15,757 
29,337 
26,050 
13,865 
85,009 

Ebből 

magy. 

578 
218 
S12 
386 

1,494 

ném. 

622 
626 
536 
343 

2,127 

t ó t 
3 ^ 
ás* 

14,482! 3,096 
28,223! 5,798 
24,711j: 5,722 
13,065;, 2,884 
80,487 17,500 

A vármegyében 4 nagy- és 93 kisk. van to
vábbá 56 puszta- és telep. A körjegyzőségek száma 
24. A községek általában véve nem nagyok, 2000-
nél több lakosa csak 6-nak van, legnépesebb 
Jablonka 3005 lakóval. Székhelye Alsókubin. Az 
országgyűlésbe Á. két képviselőt küld. 

Egyházi tekintetben az egész vmegye a sze
pesi püspöki egyházmegye ós az egri egyház
tartomány alá tartozik; a róm. kat. anyaegyházak 
száma 40; a 6 evang. anyaegyház a dunáninneni, 
a 3 refonn. fiókegyház a dunántúli egyházkerü
lethez tartozik; a vmegyében van 4 izraelita anya
könyvi hivatal. 

Törvénykezés i szempontból a vmegye terü
letén levő 3 (telekkönyvi hatáskörrel felruházott) 
járásbíróság (Alsókubin, Námesztó, Trsztena) a 
rózsahegyi törvényszók s a pozsonyi kir. ítélőtábla 
kerületéhez tartozik; Alsókubinban kir. közjegy-
zőség van. 

Hadügyi tekintetben az egész vmegye a 71. 
cs. és k. hadkiegészítő parancsnokság, a 15. 
honvéd gyalogezred, az alsókubini csendőrségi 
szakaszparancsnokság alá tartozik. 

Alsókubinban pénzügyigazgatóság és pénzügy
őrség székel, Námesztón p. ü. biztosság. Adó
hivatal Alsókubinban és Turdossinban van. A vár
megye a beszterczobányai ipar- és keresk. kamara 
területéhez, a pozsonyi posta- és távirda-igazga-
tósági kerülethez s a lőcsei közúti kerületi fel
ügyelő alá tartozik; az állam építészeti hivatal 

Alsókubinban van. Pöldmívelési szempontból a 
turóczszentmártoni erdőfelügyelőség alá tartozik; 
az állami kezelésbe vett községi erdők kezelésével 
megbízott hivatal Alsókubinban van, erdőgond
nokság u. o. és Turdossinban. A vmegye a besz-
terczebányai kultúrmérnöki kerülethez van be
osztva. 5 gyógyszertár 1 kórház (16 ággyal), 9 
orvos, 1 sebész és 17 bába van benne. 

Tö r t éne t e . Magyarország alapítása előtt a 
Pátra ós Beszkidek közti föld neve Orava (horava 
a. m. hegyes) volt, miből az A. szó származik; még 
azután is sokáig őserdő borította. A vmegye ala
pítása elején csak királyi erdőség és kerület volt, 
mely hol Liptó, hol Turócz, de túlnyomóan az 
akkor nagy Zólyom vmegyéhez tartozott. Mint 
vmegyét csak a XIV. sz.-ban kezdik emlegetni, az 
alispánok sora 1375. évben kezdődik, de ezek egy
úttal Á. várának várnagyai is. S ezóta vmegye 
és vár sorsa szorosan összefügg. Minthogy kezdet
ben még a vm egyei intézmény szervezetére hiány
zott a nemesség, a vmegye legnagyobb része állan
dóan a várhoz tartozott s birtokos nemes csalá-
dainak száma igen kevés volt. 1606. Thurzó 
György Á. vmegye örökös főispánja lett; halála 
után neje, majd annak halála után leányai visel
ték a cimet, míg megegyezésükkel 1648. Thököly 
Istvánra ruháztatott; ő volt az utolsó árvái örökös 
főispán. A szabadságharcra bekövetkezett 12 évi 
provizórium alatt A. egyesítve volt Liptóval. 1861 
óta ismét önálló törvényhatóság. Lásd Árva vára 
történetét is. 

Irodalom, lfj. liubiny: M., A.-vára, Budapest 1872; 2. kiad. 
1890,: Weszelowszky,,Arva-Váralja egálja, Budapest; Dr. 
Thirring G., Útirajzok Á.-megye déli részébiil (Magy. Kárpát-
egy. évk. 1887 XIV. 77—119 1.) ; Kocyan A., A. megye emlősei 
(Terniészetr. füzetek 1887); Nagy József, A tótok otthonáról 
A.-megyében, Turdossin 1891; Csáka K., Á.-megye gazd. és 
közmttv. viszonyai. (Trsztenai gimn. értesítője 1887);Rowlaud 
W., Bescbreibung der Compo^ss.-Herrschaft Árva, Arvaváralja 
1879.; lfj. Kubinyi Miklós, Árva vmegye. (Megyei monográ
fiák.) I. 185—252, Budapest 1891 és Nemzetg. Szemle 1891. 
6—7. ,fiiz.; Divald K., Á. vm. műemlékei; (Múz. és Könyvt. 
Biz. Ért. 1907); Gyurkovios G. kézirata a M. N. Múzeum
ban: Notitia Hist. Geogr. Comitatus Árvensis. 

Árva, folyó Magyarország északi részében, a 
Vág jobboldali mellékvize. Ered a Fekete- és Fe-
hér-A. egyesüléséből, amaz Á. vármegye leg
északibb határán, a Babiagura és Polica hegység 
aljában fakadó patakokból s Kiforrásának azon 
patakot tekintik, mely Pekelnik mellett a galíciai 
határon elterülő Bori mocsárból folyik ki s DNy.-i 
folyással, az Á.-i felföldét hasítva Jablonka mel
lett üsztya felé tart. A Fehér-Á. a vármegye nyu
gati szélén az Erdődka felett emelkedő Osszus 
hegys. csermelyeiből ered s egészben véve K.-nek 
tartva, Lokca és Námesztó érintésével Usztyát éri 
el, ahol a Pekete-Á.-val egyesül. Az egyesült 
A. délnyugati irányt véve fel, az Á.-i-Magura és 
az Á.-Liptói mészhegység nyúlványai közt kes-
kenyebb-tágabb, természeti szépségekben bővel
kedő völgyben, rohamos futással siet alá s a 
Sip és Kis-Fátra közti gyönyörű szoroson túl Kra
lován mellett (ahol a kassa-oderbergi vasút áthi
dalja) a Vágba szakad ; mentében Turdossin, Á.-
váraíja és Alsókubin községek említendők. Kia-
lovántól Usztyáig kitűnő műút és Turdossinig 
vasút követi a folyó völgyét. Az Á. hossza 90 km., 
szélessége 25—35 m., esése igen nagy, folyása 
felette rohamos, miért is a tutajozás rajta veszély-
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lyel jár. Jelentékenyebb mellékvölgye a baloldalon 
az Őravicza vagy Kis-Á. s a vadrohanios Sztu-
denka (1. o.), a jobboldalon a Hrusztinka és a 
Réka (1. o.). A folyó neve oklevelekben már 1287. 
előfordul. V. ö.: Eowland, Beschreibung d. Herr-
schaffc Á. (A.-váralja 1879, 23—28. 1.). 

Árvabiztosítás, 1. Biztosítás. 
Árvacsalán (növ.), így nevezik a Lammm-o%, 

de az apró csalánt (TJrtica urens L.) is. 
Árvácska (esászárszakáll, császárvirág, Szt.-

Háromság-virágja v. violája, árvaviola, három
színű ibolya, istenszakálla), a kedvelt kerti 
háromszínű ibolyafaj, a franciák pensée-ie, a né
metek Stiefmütterchen-je. Eredetileg a mezeinken 
is vadon termő Viola tricolor L. kerti, nagy
virágú fajtájának tartották, de azután kiderült, 
hogy az Á. több hasonló faj (V. lutea Huds., 
V. altaica Pali., V. tricolor L. var. hortensís 
DC.) kerti fajvegyiilóke. A Dreifaltigkeitsblume, 
valamint a Herbe de la Irináé név, melynek 
alapján a «Szt. Háromság violája» megszülemlett, 
hihetőleg szintén a virág három színétől ered. 
Ellenben a esászárszakáll v. istenszakálla név a 
virágnak kétoldalas (mint az arc is) szerkezetére 

vonatkozik. Az Á., valamint az ibolyák virága 
rendesen ötszirmú, a szirmok gyakran bársony
szint játszók. A felső pár szirom lilaszín, külön
böző szinárnyéklattal, az oldalsó pár sárgásfehér, 
de általában a színárnyéklat, valamint a színek 
terjedelme nagyon változó s a kerti Á. sokszínű
sége (polyehromia) ezen alapszik. (V. ö. Borb., 
Koch, Synopsis Plorae Germanicae legújabb 
kiadásában 214—226. 1.) Van kétszinű fajtája is 
(var. bicolor Hoffm.). A mezei, inkább fehér 
virágú faj, szirma nem nagyobb a kehelynél, 
ennek változékonysága a V. arvensis Murr. köré 
sorakozik. Mind ez, mind a V. tricolor egynyári 
gyökerű, de az utóbbinak a magasabb vidéken 
többnyári testvérei is vannak s ezek a V. saxatilis 
Schm. alakkörét alkotják. Az apró, csinos, jól 
kifejlődött virágú, nagyon elevenszínű és élesen 
csikóit Á.-t kolibri-A.-nak nevezik. Az Á. igen 
kedves műkertészeti virág, majd egész esztendőn 
át virít. Levelét (Freisamkraut, herba jaceae) a 
gyermekek bőrének kiütődései, különösen koszmó 
ellen használják. Elősegíti a húgy és bőr kiválasz
tását. Füve hashajtó ós hánytató. 

Arvad, 1. Aradus. 
Árvaházak, oly nevelőintézetek, amelyekben 

árva, szülötleri gyermekek nevelést, oktatást és 

teljes ellátást, gondozást nyernek. Az árvák elha
gyatott állapotára főleg a kereszténység fordított 
nagy figyelmet, amennyiben az egyházi elöljárók 
eleinte egyes tehetősebb családoknál helyezték el 
őket, míg később közösen történő neveltetésük
ről is gondoskodtak. Augsburgban már 1572. lé
tezett ilyen nevelőintézet árva gyermekek szá
mára, de ezen iskolákra tartós befolyást csak 
Prancke volt képes gyakorolni az 1698. általa kez
deményezett és később világhírre emelkedett hallei 
árvaházával, melynek többi közt saját könyvnyom
dája ós kiadóhivatala is van. Különösen sok 
az árvaház Svájcban és Angliában. Hazánkban 
Mária Terézia 1768 Nagyszebenben, Kassán és 
Debreczenben alapított ilyeneket kat. árvák szá
mára. A XIX. sz. első felében különösen katol. fő
papjaink karolják fel ezt az áldásos eszmét, mely 
napjainkban már számos, valóban közhasznú fele
kezeti és általános jellegű intézetben valósult 
meg. Nevezetesebb A.-at alapítottak: Nagy-Vá
radon Salamon József, Zsolnán Vurum József 
nyitrai püspök, Keszthelyen Fehér György kano
nok, Pozsegán Alagovich Sándor, Veszprémben 
Zsolnay Dávid, Homyik János ós Hertelendy Gás
pár, Egerben b. Fiseher ós Foglár, Pécsett Passán 
Ignác, Kalocsán Klobusiczky Péter, Kőszegen 
Kelez Imre, Eperjesen Schuster Konstantin, Szek
szárdon b. Augusz, Szombathelyen Vas vármegye, 
Gyulán Wenckheim Krisztina grófnő, Székesfe
hérvárott Simor, Martonvásáron Fehér vm., Szé-
csényben és Bácsban Haynald stb. Budapesten van
nak elhelyezve: a magy. gazdaasszonyok orsz. 
egyletének árvaháza, a fő- és szókvárosnak Josefi-
numa ós Blisabethinuma, a Mária-intézet, a protes
tánsok, izraeliták és a tanítók árvaházai. Van még 
árvaház M.-Vásárhely, Kolozsvár, Kézdivásár-
hely, Debreczen, Szabadka, Kassa, Szeged, Szat-
már, Lőcse, Sopron, Arad, Győr, Pozsony, Temes
vár és egyéb városokban. Összes számuk 95, mint
egy 4000 növendékkel. Egyesek «Szeretetház» 
nevet viselnek (Balatonfüreden, Budapesten, 
Iglón). Kisdedek (3—4 évesek) számára a buda
pesti s hódmezővásárhelyi kisdedóvók mellett 
vannak ilyenek. L. még Gyermekvédelem. 

Árvái Magura, a Kis-Fátra hegyláncolatnak 
legészakibb,Arvavmegyeterületére eső tagja, me
lyet DK. és K. felől az egyesült Árva folyó völgye, 
E. felöl a Fehér-Arva s az abba ömlő Hrusztinka, 
Ny.-on pedig a zázrivai völgy határol; az utóbbi 
és a Hrusztinka völgye közt (1131 m.) nyereg vá
lasztja el az odább E.-ra emelkedő Parács csopoi't-
tól (1326 m.), mely már az Osszus hegycsoport
hoz tartozik s az ÉNy.-i határláncolat tagja. 
Az így körülhatárolt hegység DNy.-i—ÉK.-i irány
ban 34 km. hosszúságban, 7—11 km. szélesség
ben terül el, hosszúra nyúló, többnyire erdős 
hegyhátat képez, a főgerinc fölé aránylag kevéssé 
emelkedő gömbölyded kúpokkal; csak egy helyen, 
Árvaváralja ós Hrusztin közt a Priszlop-hágó 
(812 m.) által rovátkolva. Legtöinegesebb a hegy
ség Ny.-i része, amelyben a legmagasabb tetők, 
ú. m. a legelővel fedett Kubini havas (Kubinszka 
hola, 1345 m.), Mincsol (1341 m.), s a dél felé ki
ágazó Kocska (1224 m.) és Liszica (1213 ni.) emel
kednek. Alacsonyabb és egyszerűbb szerkezetű a 
Priszloptól K.-re eső része, mely az 1220 va. ma 
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gas Budin-ban kulminál. A hegység kőzete na
gyobbrészt homokkő. Némelyek a Magura kezde
tét már a Vág sztrecsnói szorosától számítják s az 
egész Kis-Kriván csoportot (1711 m.) is hozzáve
szik, ami azonban nem helyes. V. ö.: Thirring,Awa, 
vármegyedéM része. (Magy. Kárpát-egyesület XIV. 
évk. 1887. 77—119.) 

Árvái várispánság, 1. Árva vára. 
Árvakáka növ. a. m. Heleocharis palustris 

(L.) R. Br., 1. Heleocharis. 
Árvalánybaj (növ.), Stipáb.),a, Gramineae(Pázsit

fűfélék) család gónusza, melynek mintegy 100 faja 
a trópusokon és a mérsékelt övben van eltérj ed ve, 
steppéken, pusztákon, szavannákon, sziklákon. Az 
Á. szép, kócsagtoll-féle bokrétája morfológiailag 
ugyanaz, ami a búzakalász szálkája és a szem
termést borító alsó toklászról ered; térdalakuan 
meghajlik s a hajláson felül fehér pelyhe van. Ez 
az Á. bokrétája, lobogójav. forgója. A szemtermés 
szorosan a tokiászba göngyölített s a tetején a 

kócsagdísz állan
dóan rajta marad, 
ennek segítségével 
szeles időben a ter
més szótszóródik. 

Száraz időben a for
gónak (szálka) alsó 
fele kötél v. dugó
húzó módjára csa
varodva marad, míg 
nedves időben egé
szen kiegyenesedik 
ós megnyúlik. Ismét 
megszáradva, újra 
visszacsavarodik. B 
forgó mozgás követ
keztében a termés 
belehatol a földbe s 
elültetődik, a fölfelé 
álló szőrök pedig 
megakadályozzák 

az újra való ki
húzást. 

Nevezetesebb fajok: St. pennata L. tollas szál-
kájú, a magyar puszták ós homokos mezők jel
lemző növénye. Hazánkban több tollas szálkájú 
faj él, de még több van Oroszország pusztáin, ahol 
rengeteg területeket borítanak el. A St. capillata 
L. (kunkorgó Á.) szálkája érdes, de nem tollas. 
Igen erősen csavarodik s ajuhokgyapjába jutva, 
a hegyes végű termést az állat bőrén át egészen 
a belekig befúrja s az állat vesztét okozhatja. 

Rokona az Á.-nak a St. tenacissima L. (Macro-
fhioa tenacis- Knuth), esparto, halfa- v. alfafü. 
Merev, hengeresen begöngyölt, fonalas levelei 
vannak, becses anyagot szolgáltat különféle fona
dékokhoz (cipő, takaró, kötél, hamis lószőr) és 
papírgyártáshoz. Spanyolországból, Algériából és 
Marokkóból tömegesen szállítják, különösen 
Angliába. Egyes Stipa-ía,]ok élvezete a marhára, 
de különösen a lóra narkotikusan hat. Ilyen a 
St. inebrians Hance Mongoliában és a St. viridula 
Trin. É.-Amerikában. Az Á. alkalmas legelőt nem 
szolgáltat, erdészeti szempontból különösen mint 

.homokkötöés sziklatörőszerepel. A Karst vidékén 

.gyökerei a sziklahasadékokban szétterjedvén, a 

szirtekés széttöredezését siettetik. Az Á. a magyar 
népnek egyik legkedvesebb növénye. 

A r v a l e s f r a t r e s (mezei testvérek), 12 tagú 
római papi testület, mely Dea Dia tiszteletére 
alakult. Ez istennő valószínűleg azonos a szántó
föld régi római istennőivel (TeÜus, Ceres, Ops), s 
a hagyomány szerint Romulus volt e testület meg
alapítója nevelőanyjának, Acca Larentiának (1. o.) 
11 fiával együtt. Ha egy tag meghalt, helyét coop-
tatio útján töltötték be. Élükön állott egy magister, 
kit évenként az Ambarvalia ünnepén saját kebe
lükből választottak. Jelvényük fehér fejszalag és 
kalászkoszorú volt. Főünnepük május havának 
3 különböző napján folyt le, az 1. ós 3. Rómában, 
a második Dea Dia berkében a Tiberis jobbpart
ján. A föld termékenységeért imádkozva oly 
régies nyelvezetű dalt énekeltek, hogy Horatius 
korában már nem értették. E himnusz fennmaradt 
töredéke a latin költészet legrégibb emlékeihez 
tartozik. V. ö. Ring, Altlateinische Stúdión 
(Leipzig—Pozsony 1882); Ribbek, A római köl
tészet története I. 

Árva-Liptói mészkőhegység, a Központi Kár
pátoknak Árva ésLiptó vmegye határán emelkedő 
legnyugatibb tagja, melyet Ny.-on és É.-on az 
Árva völgye ós a Sztudena völgye, D.-en a liptói 
lapály határol, K.-en pedig a kvacsáni völgy s 
a Hűti és Zuberec közti mély nyereg (900 m.) a 
Liptói havasoktól választ el. Ny.-i, az Árva 
torkolatához közeleső részében a sziklás Sip 
(1169 m.) emelkedik, odább K.-re azonban a ge
rinc lelapul s Komjátna és Zsaskó községek közt 
608 méterig száll le; ez a Központi Kárpátok fő-
gerincének legmélyebb pontja. A Bresztova-nyor-
gen (730 m.) túl a gerinc hirtelenül emelkedik s 
a Chocsban (1613 m., 1. o.) éri el legnagyobb ma
gasságát. A főgerinc innen ÉK.-i irányban széles 
háttal húzódik tovább, elválasztva az Árva és a 
Vág vizeit; míg É. felé a délárvai felföldre tá
maszkodik, amelyből észrevétlenül emelkedik fel. 
D. felé kinyúló s mély szaggatott völgyek által 
(Kvacsáni völgy, Proszóki völgy) elválasztott mel
lékágai a gerinc magasságán jóval túlemelkedve 
(Proszéki hegy 1373 m., Magura 1168 m., Lomno 
1278 m.), meredek sziklafalakkal ereszkednek a 
liptói lapály felé. A hegység főleg mészkőből és 
dolomitból áll, alapját azonban vörös homokkő és 
márga képezi. A dolomit-övtől É.-ra elterülő vidék 
az Árva és Sztudena völgyéig főleg oocénkorbeli 
(Plysch) képződményekből áll. Helyenkint vas
ércek nyomaira akadtak, de ezek kiaknázása abba
maradt. A hegység É.-i részeiben számos apró 
község fekszik; D.-i rövid s keskeny völgyeinek 
csak a lapályra való nyilasán van néhány község. 
V. ö.: Thirring, Az Á. (Magy. Kárpát-egyesület 
XIV. évk. 1887.) 

Árvapénzek, nem szabatos közigazgatási mű
szó, amely nemcsak az árváknak, hanem vala
mennyi gyámság ós gondnokság alatt álló sze
mélynek készpénz- és értékpapir-vagyonát jelenti. 
Az Á. egyöntetű kezelése, elhelyezése, gyttmöl-
csöztetése és biztosítása, úgyszintén a bírság
pénzek kezelése, valamint a gyámpénztári kölcsö
nök módozatai iránt az 1901. XX. t.-c-ben nyert 
felhatalmazás alapján a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által 1902. kiadott gyámpénz-
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tári utasítások rendelkeznek. A gyámhatósági 
pénzek kezeléséről az 1887. XX. t.-c. IX. fejezete 
és az 1885. VI. t.-c. 13. §-a intézkednek és meg
engedik úgy az egyénenkénti, valamint az össze
sített kezelést. 

Árvapinty, Passer montanus L. (áiiat), a pinty
félék (Pringillidae) családjába tartozó madárfaj, 
1. Pinty. 

Árvarózsa, így nevezik Diószegiek a «fu-
lánktalan» Rosa pendulina L. (R. alpina Autor.) 
nevű magasabb vidéki rózsát. Az Á. szárán nin
csen tüske; finom tűkkel fegyverzett változata 
(var. acanthodermis Borb.) ritkább. 

Árvarozsnok (Bromus inermis), másképen 
mágocsi rozsnoknak is mondott takarmányfü. Va
don hazánk legtöbb vidékén különösen a homo
kos talajokon előforduló fű, melyet gróf Károlyi 
Alajos mágocsi uradalmában elsőbben termesztet
tek a szántóföldön; mai nap több helyütt vetik 
herével, lucernával vagy baltacímmel keverve, 
ezenkívül a fükeverékben is helyet foglalhat. Nem 
tartozik ugyan a legjobb füvek közé, de mert 
a szárazságot jól tűri, gyorsan növekszik, sok 
ideig (10—15 évig) kitart, az Alföldre igen becses 
takarmányfóle. Termelése nem jár nehézséggel. 
Magtermóse 2—4 q.-ra tehető. 

Arvaszajkó (áuat), 1. Szajkó. 
Árvaszék, kollegiális hatóság; áll az elnök

ből, legalább két ülnökből, jegyzőből és megfelelő 
számú segédszemélyzetből. A törvényhatósági bi
zottság, illetőleg a városi képviselőtestület az 
ülnökök számaival egyenlő számban, saját tagjai 
sorából tiszteletbeli Á.-i ülnököket rendelhet ki. 
Rendezett tanácsú, városokban az A. elnöke a 
polgármester. Az A. határozatait ülésekben (me
lyek rendszerint nyilvánosak) szótöbbséggel hozza; 
az érdemi határozatok indokolandók; a jogerős 
határozatok csak a törvényben kifejezett esetek
ben támadhatók meg biróság előtt és közigaz
gatási úton hajtatnak végre. Az Á. végrehajtó 
közegei a szolgabirák és községi elöljáróságok. 
Az A. határozatainak külországban való végre
hajtása a belügyminiszter útján történik. A gyám
hatósággal felruházott község Á.-ének határo
zatai ellen a törvényhatósági Á.-hez, innen a 
törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz (1. 
Közigazgatási bizottság) van felebbezésnek he
lye, a határozat kézbesítésétől 15 nap alatt. A 
rendezett tanácsú városi és törvényhatósági A. 
elsőfokú határozatai a közigazgatási bizottság
hoz, innen a belügyminiszterhez (1. Relügymi-
wis-^férmíW^felebbezhetők.TörvényhatóságokA.-ei-
nél az elnöknek és ülnököknek; r. t. városok ós 
községek A.-einél pedig legalább egy ülnöknek 
jogvégzettnek kell lennie. Az Á. ügyvitelére nézve 
a belügyminiszter által 1902. évi 128.000 és Buda
pest részére 1903. évi 57.000 sz. a. kiadott egy
öntetű szabályzatok irányadók. 

Árvaszéki elnök, ülnök, jegyző, 1. Árvaszék. 
Árvátfalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi 

j.-ban, (1900) 307 magyar lak.; u. p. és u. t. Székely
udvarhely. 

Árvaügy, 1. Gyámügy. 
Árva vára, eredetileg királyi vár volt. Várispán

ság központja 1267 óta. De már 1307. András mes
ter «comes et castellanus de Arva» címet visel, ami 

nem mutat várispánsági szervezetre. Anjou-házi 
királyaink, mint Lengyelország elleni véghelyet, 
igen megerősítették. Zsigmond király a lengyel 
származású Stibor vajdának zálogosította el. A 
XV. sz. közepén, a cseh Giskrával egy követ 
fúvó Komorovszky Péter lengyel lovag kerí
tette kézre, s innen rettegtette több mint 25 évig 
az egész felvidéket rabló-társaival, kik «testvór» 
(bratrik) néven hivták egymást. Csak Mátyás 
király vetett véget Komorovszky garázdálkodá
sainak. 1474-ben egymásután foglalta el Liptó-
új várat, Rózsahegy és Likava várát Komorovszky -
tól, ki végre Á.-t is föladta 8000 frtért. A harced
zett várőrséget Mátyás zsoldjába fogadta, s részben 
ez képezé magvát a később híressé vált fekete sereg
nek. Mátyás természetes fiának, Corvin Jánosnak 
adta a várat. Ugyanekkor tájban, 1484. Mátyás ki
rály Várday Péter kalocsai érseket és kir. kancellárt 
politikai okokból id e, maj d Visegrád várába záratta, 
honnan holtáiglan ki sem bocsátotta. 1495-ben 
Szapolyai István Corvin János felvidéki egyéb bir
tokaival együtt Á.-t is elfoglalta. I. Ferdinánd 
1534. Dubove János lengyel úrnak adta, kitől 
Thurzó Ferenc kezére került 1556. 

A Thurzókkal új, legfényesebb korszaka kez
dődött A.-nak, melyhez 6 mezőváros és 75 falu 
tartozott. Az árvái roppant uradalmat, mely mint
egy 74 ezer holdnyi erdőgazdaság, jelenleg is 
Thurzó György hét leányának örökösei birják, kik 
maguk közül választják az uradalom kormány
zóját. Jogi állása igen érdekes, mert a közbirto
kosság egyes tagjai a telekkönyvekben kitüntetve 
nincsenek, s a közbirtokosok azt teljesen osztat
lanul élvezik; a személyi változások csak az ura
dalmi jegyzékből tűnnek ki, s eladás vagy álta
lában átruházás tárgyát csak a hányad képezheti, 
mely a természetben ki nem hasítható. Magsza
kadás, hűtlenség stb. jogán ma már közel 1/a-a, 
az uradalomnak a kir. kincstárt illeti. 1678. 
Thököly birtokába kerítette, Babocsay pedig 1709. 
jan. a várat körülzáró császári hadat szétverte, 
de ápr. 10. a kuruc őrség feladta a várat. 1800 
ápr. 18-án a roppant vár csaknem egészen leégett, 
azonban csakhamar annyira helyreállították, hogy 
ma is lakható állapotban van. — Á. páratlanul 
festőién emelkedik egy egészen elszigetelt kúp
alakú hegy csúcsán. Tulajdonkép három külön vár
ból áll, melyek a hegyoldal három magassági fo
kozatán közvetlenül egymás fölé épültek. Az alsó 
vár egyik tornyában őrzik az uradalmi levél
tárat, melynek legérdekesebb nevezetességei közé 
Thurzó György és fia Imre irományai tartoznak. 
Ugyanitt van az árvái uradalom területén előfor
duló állatok igen szép gyűjteménye, továbbá egy 
ásvány-, faminta- és farügy-gyüjtemény. Az alsó 
vár kápolnája alatt van a Thurzó-család sírboltja; 
magában a kápolnában Thurzó György életnagy
ságú, karrarai márványból faragott szobra lát
ható. A középső várban van a vár kútja, mely 91 
m. mélységre van az óriási sziklába vájva, s min
dig tele van vLzzel. A középső várból falépcsőkön 
jutunk a felső várba, melyet a 136 m. magas hegy
nek csúcsára 1561. Thurzó Ferenc építtetett. V. ö.: 
Kubinyi M., Árva vára (Pest 1872); Ifj. Kubinyi 
Miklós, Á.vtörténelmi tanulmány (2. kiadás 1890); 
U. a., Az A.-i urnatemető (Ar.ch. Ért. 18. óvf.). 
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Régi és új falfestmények az árvái várban (Buda
pest 1908). 

Árvaváralja, csinos kisk. Árva vm. vári j.-ban, 
az Árva folyó mellett, a Mres régi meredek szik
lára épült vár tövében, mindössze 44 házból áll, 
melyben 392 tót és magyar lak. él; vasúti állo
más, posta- és táviróhivatal, csendőrőrs. Csak 
kis helység, de nagy és szép uradalomnak feje, 
mely az árvái közbirtokosság birtokában van, 
1516-ig Thurzó-birtok volt. W.Bowland, Statis-
tisch-topogr., Beschreibung der Compossessorats-
Herrschaft Árva (Á. 1879). L. még Árva vára. 

Árvaveréb, 1. Pinty. 
Árvaviola, 1. Árvácska. 
Árvavirág, 1. Hóvirág. 
Árvavölgyi helyi érdekű vasút (r. t., 1897. évi 

XXVII. t.-c), a cs. k. sz. kassa-oderbergi vasút
nak Ruttkától K.-re fekvő Kralován állomásból 
indul ki és Árva vármegyét keresztül szelve, az 
Árva völgyében halad Suchahora határállomásig, 
hol csatlakozik az osztrák nowytarg-suchahorai 
h. ó. vasúthoz. A 71 km. hosszú pályát a kassa-
oderbergi vasút kezeli. Első vonalrészét 1898. 
adták át a közforgalomnak. Befektetési tőkéje 
7.140,000 K. 

Arve (ejtsd: arv), folyó Haute-Savoie francia dé-
partementban, a Col de Balme közelében ered, 
keresztül folyik a Chamonix-völgyön és Genf alatt 
ömlik a Rhőneba. Nagyobb mellékfolyói az Arvey-
ron, Bonnant, Borne, Giffre ós Mónoge. Hossza 
mintegy 100 km. 

Árvédelem, a szó szoros értelmében az árvíz 
ellen való védekezést, tehát az ármentesitést (1. 
o.) jelenti; azonban az ármentesítés célját szol
gáló töltések megépítése után kitűnt, hogy ezek 
a töltések nem nyújtanak teljesen biztos védelmet 
s árvíz idején nemcsak különös felügyeletet, ha
nem védő munkálatokat kivannak, hogy át ne 
szakadjanak; az árvízi gátak védő-munkálatainak 
adták aztán az Á. nevet. Az Á.-nek 3 módja isme
retes. 1. Az áthágás, vagyis az árvíznek a töltés 
koronáján túl való emelkedése csak úgy akadá
lyozható meg, ha a töltéseket árvíz idején, mi
helyt a víz a töltés eredeti koronáját megközelíti, 
az úgynevezett nyúlgáttal ideiglenesen megmaga
sítjuk. 2. Az átszivárgás, vagyis az árvíznek a töl
tés testén való keresztül szüremkezése a töltése
ket átáztatja vagy kiüregeli s akkor a töltés oldala 
megcsúszik vagy beroskad. Mihelyt a töltésen na
gyobb átszivárgások mutatkoznak, a víz felöli olda
lon sűrűn egymás mellé vert cölöpökkel s a cölöpök 
mögé tett földes zsákokkal kell védekezni. Ha az 
átszivárgás valamely fóreglyukon, vakondtúráson 
át történik, igyekeznek a gát vlzfelőli oldalán a 
lyukat fölkeresni s karózással és földes-zsákokkal 
eltömni. Nagy hiba, ha az átszivárgó vizet a men
tett oldalon akarják elfojtani, mert ekkor a víz a 
töltés belsejében gyűl meg, átáztatja a töltés tes
tét, mely aztán könnyen ós hirtelen megcsúszik. 
Ezért a mentett oldalon az átszivárgó víznek utat 
engednek s legfölebb apró kavics-, vagy salak
tömést tesznek a szivárgás helyére úgy, hogy a 
víz e tömésen csak lassan juthasson át s a meg
csöndesedett víz az iszapját, hordalékát a gát bel
sejében lerakhassa s a nyílást önmaga eltömje. 3. 
Az elhabolás v. i. a töltés oldalának a hullámzás 

okozta megtámadtatása ellen karózással és a karók 
mögé tett rőzsekötegekkel, szalmával, trágyával 
stb. védekeznek. Jó védelmet nyújt a habolás ellen 
a töltés lejtőjének ponyvával való beteritése is, 
mely különösen Hollandiában divatos. Újabban az 
elhabolás kezdi veszíteni jelentőségét, mert a töltés 
oldalát téglával, kővel burkolják s a töltések előtt 
hatalmas, sűrű füzeseket (árvédelmi füzesek) léte
sítenek, melyek a hullámzást megcsendesítik, mi
előtt a töltéshez eljutna. Ha az árvíz a töltést át
szakította, a szakadás elfogása rendesen a szaka
dás víz felőli oldalán félkörben vert cölöpsorral 
ós melléje hányt földzsákokkal gyors és kitartó 
munka,segítségével lehetséges. 

Az A. céljaira az ármentesitő társulatoknak 
külön berendezésük van. A gátőröknek, gátfelü
gyelőknek s a társulat műszaki közegeinek előre 
megszabott kötelességei vannak árvíz idején és 
az állam maga is nyújt (főleg műszaki) segítséget 
az Á.-hez. Az Á.-t szolgálják a társulati telegráf-
és telefon-vezetékek, továbbá a védelmi anyagok, 
cölöpök, karók, rőzse- ós szalmakötegek, ponyvák 
és zsákok készlete. Az Á. végrehajtása rendesen 
fizetett munkaerővel történik. Szükség esetén a 
közmunka, sőt a katonaság is kirendelhető az 
Á.-hezr. V. ö.: Pech József, Gátvédelem, Benedek 
Pál, Árvízveszélyek és védelmi munkák (Buda
pest 1889). 

Árverés, valamely dolog eladása annak ré
szére, aki azért legtöbbet igér. Tárgya lehet ingó 
(ekkor: auctio), vagy ingatlan dolog (subhastatio 
— mivel a rómaiak a fórumon, ahol az A. törtónt, 
a hivatalos hatalom jeléül lándzsát — hasta r— 
tűztek ki). Az A. vagy magán-A. vagy köz-Á.; 
önkéntes, ha a dolog tulajdonosa maga kéri, vagy 
kényszer-A., ha annak beleegyezése nem szüksé
ges. A birói Á. rendszerint kényszer-Á., a bírósá
gon kívüli pedig önkéntes, habár a bíróság önkén 
tesÁ.-t is teljesít(pl. 1881. LX. t.-c, 204—206. §-ai). 
A birói Á.-t mint végrehajtási Á.-t ingóságra a 
bíróság kiküldöttje (végrehajtó), ingatlanra a bí
róság mint telekkönyvi hatóság rendeli el és 
mindkét esetben a kiküldött foganatosítja. 

A végrehajtási A.-nól az ingóságok rendszerint 
azonnali fizetés mellett adatnak el és az igért ár 
megfizetése után a vevő birtokába adatnak és föl
tótlenül, még az Á. birói megsemmisítésének ese
tére is, annak tulajdonává válnak. Ingatlanoknál 
a birtokba vétel módozatai, a vevő kötelezettségei, 
a vételár fizetése s ennek ideje esetről esetre külön 
meghatározás tárgyát képezik (Á.-i feltételek) és a 
vevő tulajdonjogot csak akkor nyer, miután az 
Á.-i feltételeknek eleget tett. 

A magyar jog több követeléssel terhelt ingatlan
nak elárverezésénél a részleges csőd elvét alkal
mazza és az ingatlan a legtöbbet igérő részére, 
tekintet nélkül az igért ár összegére, az Á. kitű
zött határnapján leüttetik. Az ebből keletkezhető 
megkárosodások elhárítására szolgál az utóaján
lat (surenchére, Nachbot) intézménye, mely sze
rint, ha a megtartott Á. utáni 15 napon belül va
laki a vevő igéretét 10 százalékkal meghaladó 
ajánlatot tesz, a biróság a leütést hatálytalannak 
nyilvánítja ós újabb Á.-t rendel (1908. XLI. t.-c. 
27. §.). Az ez alkalommal elért vételártöbblet a 
korábbi vevőt nem illeti; ellenben, ha a tárgy 
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kisebb áron adatik el, a különbözetet megtéríteni 
köteles. 

Az Á.-sel rokon intézmény az árlejtés (Minuendo-
Lioitation), melynél meghatározott nemű v. fajú 

V: ingóságok szállítását v. meghatározott munka tel-
jesitését arra bízzák, aki erre legkisebb árért vál
lalkozik. Az A. célja az, hogy a vevők versenyének 
előidézése által minél magasabb vételár éressék el, 
míg az árlejtés ellenkezően azt célozza, hogy a 
szükséges ingóságok szállítása vagy a munka elő
állítása minél kevesehbe kerüljön. Az Á.-nél a 
vevők, az árlejtésnél a vállalkozók versenyét idéz
zük elő a résztvevők Ígérete útján. Az A. ered
ménye meghiúsítható összebeszélés, a nyereség
ben való osztozás vagy más jutalom, ill. előny 
Ígérete által. Aki ilyen célból nyereségi részt, 
jutalmat vagy előnyt elfogad, az 1879. XL. t.-c. 
128. §-a szerint bűnhődik. 

Árverési csarnokok. Nyilvános árverési helyi
ségek, melyek igen üdvös szolgálatot tesznek az 
által, hogy koncentrálván az ingóságokra vonat
kozó árveréseket, emelik a vételi versenyt és 
könnyebben ellenőrizhetővé teszik az árverési 
visszaéléseket. Nálunk az 1888. XXII. t.-e. ér
telmében ily csarnokoknak felállítására a keres
kedelmi miniszter ad engedélyt és ugyanez egyet-
értőleg a belügyminiszterrel állapítja meg az üzleti 
szabályokat, az árverésekért szedhető r díjakat és 
leteendő biztosíték összegét. Ahol ily Á.-at állíta
nak fel, működési területükön minden nyilvános 
árverés szabályszerüleg azokban tartandó meg. 
A kivételeket az említett törvény szabályozza. 
Mindeddig e törvény alapján egyetlen árverési 
csarnok sem létesült. 

Árverési hiénák. így nevezik azokat az egyé
neket, akik az árverésen való vétellel üzletsze
rűen foglalkoznak. Ezek az árverés alá bocsátott 
ingóságokat többnyire mesterségesen előidézett 
csekély áron nem a saját szükségletük fedezésére 
veszik, hanem nyereséggel ismét eladják. Az A. 
elleni oltalomra szolgálnak az árverési csarnokok. 

Árverési vétel, oly vásárlás, mely árverés 
folytán jön létre. A hatóságilag (bíróságilag) el
rendelt árverésen való vétel abban különbözik a 
közönséges vételtől, hogy itt az árú és a vétel
árra nézve az eladásba való beleegyezést nem a 
volt tulajdonos, hanem a hatóság jelenti ki. A 
tulajdonjog az árverési vevőre abban a pillanat
ban száll át, amelyben a hatósági közeg az elár
verezett dolgot «leütötte» : eladottnak nyilvání
totta. Azonban ingatlanok vételénél ez a tulajdon
jog még attól a felbontó feltételtől függ, hogy 
az árverést valamely ok miatt nem helyezik-e 
hatályon kívül. Aki nem hatósági árverésen vá
sárol, annak a vétel által szerzett tulajdona a 
saját jóhiszeműségétől függ, éppen úgy mint azé, 
aki a dolgot nem ennek tulajdonosától szerezte. 

Árvetés v. árkalkuláció, az a többé-kevésbbé 
bonyolódott számító müvelet, amellyel a keres
kedő megállapítja, hogy valamely vásárolt árú 
mértékegysége a reá fordított költségekkel együtt 
(fuvar, vám, házhoz szállítás, fizetés stb.) neki 
magának mennyibe kerül és százalékokban hoz
zákapcsolt nyereséggel együtt mennyiért adható. 
Az Á. különösen akkor válik bonyolódottá, ha a 
vásárlás idegen mértékegység szerint ós idegen 

pénznemben történt, amikor tehát az idegen mór
téket és pénzt hazai mértékre és pénzre kell átszá
mítani. Egyszerű az A., ha egy alkalommal csak 
egyfajta árút hozatunk és minden költség esak 
ezt az egy árúfajt terheli. Ellenben összetett akkor, 
ha egy küldeményhez többféle árú tartozik és a 
költségeket vagy az egyes árúfajok súlya, vagy 
értéke arányában szét kell osztani. 

Arveyron (ejtsd: arveroH), az Arvo balparti mel
lékfolyója, a Mer de Glace-ból folyik ki. 

Arvico la (áiiat), 1. Pocok. 
Arvi Jannes, finn költő, 1. Genetz. 
Árvíz, a íblyóknak az anyamedren (1. o.) felül 

emelkedő, tehát a partokon kiömlő vize. Keletke
zése szerint az Á.-nek 3 típusát különböztetjük 
meg: a jógtorlódásból, a hóolvadásből és az eső
zésekből keletkezőt. 1. A jégtorlódásos Á. a fo
lyó jegének összeverődéséből keletkezik. Euró
pában főként olyan folyókon, melyek Ny.-K.-i, 
vagy ÉNy.-DK.-i irányúak, szokott létrejönni, 
míg az ellenkező irányuakon nagy ritkán. Ez 
a jelenség onnan magyarázható, hogy a hő
mérsékletváltozások Ny.-on és DNy.-on előbb ál
lanak be, mint K.-en és ÉK.-en; ha tehát valamely 
ÉNy.-ról DK.-re siető folyó a tél folyamán befa
gyott, akkor a felső szakaszán előbb áll be a ta
vasz, az olvadás és a jég elmenetele, mint az alsó 
szakaszán; itt tehát még áll a jég, midőn felülről 
a jégtáblák megindulnak. A felülről jövő jégzajt 
tehát az alul álló jég föltartóztatja; a mozgó jég 
egy része föltorlódik az álló jégre, másrésze a 
jégkóreg alá kerül s elszükíti, eltömi a medret. 
A víznek tehát emelkednie kell, mert a megszűkí
tett szelvényen nem tud lefutni. Ebben az eset
ben tehát nem a nagy víztömeg, hanoni a meder 
eldugulása okozza az Á.-et. Ilyen jégtorlódásos 
Á.-ek gyakoriak az ÉNy.-DK. felé haladó Dunán, 
Volgán stb., de ritkák pl. a Tiszán, Körösökön, 
melyek ellenkező irányban folynak. A Duna jég
torlódásos Á.-ei közül nevezetes az 1838-iki, mely 
a főváros nagy részét elpusztította s mely 936 cm. 
magasságra emelkedett a 0 víz fölé. A Volgán a 
jégtorlódás helyenkint 14—16 m.-re emeli a vizet 
a legkisebb vízállás fölé. 2. A hóolvadásből kelet
kezett Á. rendesen tavasz elején szokott előállani 
(enyhe télen tavasz előtt is), ezért tavaszi Á.-nek 
is nevezik. Az olvadást nemcsak a hőmérséklet 
emelkedése idézi elő, hanem a velejáró bőséges 
eső is. A hóolvadás különben hosszabb folyamat. A 
hegyek között a hóolvadás Á.-e ezért rendesen kis 
magasságú. Az egymásután következő meleg na
pok, esőzéssel váltakozva, hosszú, de aránylag nem 
magas Á.-et okoznak itt. A hegyekből apránként 
leérkező víz a síkságon aztán fölgyúl s a .tavaszi 
Á. itt válik nagyszerűvé. A hóolvadásos Á. tehát 
a síkság Á.-e. Pl. a Tisza hegyvidéki részén ta
vasszal soha sincs rendkívüli A., míg Vásáros-
naménytól lefelé a tavaszi Á.-ek a legmagasabbak. 
De nemcsak magasak, hanem hosszantartók is ; 
néha 1—2 hónapig van Á. a Tiszán. Nevezetesebb 
tiszai tavaszi Á. volt 1879., mikor Szeged városa 
víz alá került. De az 1881., 1888. és 1895-iki Á. 
még magasabb volt a Tiszán. A Duna legnagyobb 
tavaszi Á.-e 1876. állott elő, de Budapesten az 
emlékezetes 1838-iki jegesnél alacsonyabb ma
radt. 3. A harmadik fajú A.-et az esőzések hozzák 
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létre. Rendesen nyáron vagy ősszel jelentkeznek, 
mikor a természet zöld. A Tiszán ennélfogva a 
nyári Á.-et zöldár-nak is mondják. Az esőzés Á.-e 
rendszerint a liegyvidéken magas, a síkságon el
lapul s alacsonyabb. Ezért van, hogy pl. a Tisza 
hegyvidéki részén az esőzés Á.-e a legmagasabb, 
míg a síkságon jóval alacsonyabb s nem is 
mérhető össze a hóolvadás Á.-ével. A Duna 
nyári Á.-e már rendesen nagyobb jelentőségű 
mert a magas Alpokon nyáron is van hó, mely 
bőségesen olvad; pl. az 1897-iki és 1899-iki Á. 
helyenkint megközelítette, a felsőbb szakaszokon 
meghaladta a tavaszi Á.-ek szintjét. Az esőzés a 
hegyi folyókon és patakokon jelentkezik rendkí
vüli csapás alakjában. Ilyen esőzés hozta létre 1910. 
akrassó-szörényihegyekbenakatasztrofálisÁ.-et, 
mely több falut tett tönkre. Az Á. a folyó valamely 
pontján szemlélve következő módon jelentkezik: 
a víz színe előbb lassan, majd egyre gyorsabban 
emelkedik, majd az emelkedés csökken és végre 
a vízállás eléri tetőpontját s rövid ideig ezen a 
legmagasabb szinten marad ; később beáll az apa
dás, mely eleinte lassú, később egyre gyorsul, majd 
meglassudik s a vízállás eléri a legmélyebb hely
zetét, melyen rövidebb-hosszabb ideig megmarad. 
Egy újabb áradás aztán megismétli ezt a játékot 
úgy, hogy minden Á. alkalmával a folyó szintje 
emelkedik és leszáll, mint valami lassú hullám
zás. A vízállásoknak ezt az emelkedő és leszálló 
játékát árhullámnak mondjuk. Az árhullámnak 
megkülönböztetjük a magasságát (a legkisebb és 
legnagyobb vízállás közötti különbséget) ós a tar
tamát (vagyis két egymásután következő legki
sebb vízállás közötti időtartamot). Rendesen ott, 
hol a folyó eléri a síkságot, & hegyek tövében ve
rődik össze és alakul ki az Á. a maga teljességé
ben s mint valami óriási hullám vonul le a folyó 
hosszában. Az alsóbb vidékeken még kis vizek 
vannak, midőn leér oda az árhullám eleje, majd 
amint az árhullám lejebb vonul, beáll az áradás, 
a tetőzés és apadás. Az árhullám magasságvál
tozásai bizonyos törvényszerűséget követnek s e 
törvényszerűség megállapításával foglalkozik az 
árvízjelzés. (L. o.) 

A modem büntetőkönyvek büntetéssel sújtják 
az Á.-okozást. A magyar büntető törvénykönyv 
(1878. V. t.-c. 38. fejezetében, 429—433 §-ok) szól 
a vízáradás okozásáról s azt, ha szándékos, bűn
tettnek, ha gondatlanság, vétségnek minősíti. 
Büntetése 5 évig terjedhető fegyház, meghatáro
zott enyhébb esetben (400 K-t meg nem haladó 
kár, v. a tettes vagyonának megmentése) 3 évig 
terjedhető börtön, minősített esetben (ember éle
tének veszélyeztetése, illetve halálokozás) 5—10 
évig terjedhető, illetve életfogytig tartó fegyház. 
A vízáradásokozás vétségének büntetése 1 évig 
terjedhető fogház és 2000 K-ig terjedő pénzbün
tetés, minősített esetben (ha halál okoztatott) 
5 évig terjedhető fogház. Aki A. esetében nem 
engedelmeskedik a hatóság felszólításának, hogy 
a közveszély elhárításában közreműködjék, vagy 
másokat a segítéstől visszatart vagy lebeszél, a 
kihágási btk. 142. §-a értelmében kihágást követ 
el. Az Á. esetén teendő közigazgatási intézkedé
sekről az 1884. XIV. t.-c. és a vízjogi törvény 
(1885. XXni. t.-c.) tartalmaz intézkedéseket. 

Árvízjelzés, az árvizek magasságának és tetö-
zésük idejének előre való jelzése oly célból, hogy 
a lakosság az árvizekre előkészülhessen s ellenük 
a védelmi intézkedéseket megtehesse. Az Á. meg
alapítója Belgrand francia mérnök volt, ki 1854. 
szervezte a szajnai árvlzjelző szolgálatot s egy 
évre reá már abban a helyzetben volt, hogy Pa
risra 3—4 nappal előre jelezhette a várható ár
vizek magasságát s totözósük idejét. Az egyes 
országokban később vlzjelző hivatalok létesültek. 
melyek aztán az egész országra kiterjedő Á.-t 
állapítottak meg. Minálunk az Á.-t az Országos 
Vízépítési Igazgatóság (1. o.) kebelében Pech Jó
zsef kezdeményezésére szervezett vízrajzi osztály 
(1. o.) végzi. Az Á. idők során egyre bővült, úgy, 
hogy manapság a következő feladatok megoldá
sából áll: 1. A nagy lecsapódások előre jelzése. 
2. A csapadék nagyságából a vízállások jelzése. 
3. A folyó felső szakaszán észlelt vízállásokból 
az alsó szakaszokon várható vízállások előrejel
zése. 4. A jelzett vízállások idejének megállapí
tása. E négy műszaki feladathoz járul még egy 
5-ik, t. i. a jelzések gyors és pontos továbbítása 
az érdekeltek részére. Ez utóbbi feladat az Á. 
adminisztratív része, de épen olyan fontos, mint 
az előbbi négy s a jelzés sikere és haszna ezen 
fordul meg. 1. Ami a nagy lecsapódások előre
jelzését illeti, ebben a dologban a ciklonok járá
sának és vonulásának tanulmánya ad útbaigazí
tást. A kérdés emez oldala a meteorológia körébe 
vág (1. Idojóslás). Ennek az Á.-nek csak a hegy
vidéken van fontossága. 2. A csapadék nagy
ságából való Á. már sokkal nagyobb tökéletes
ségre jutott. Főként kötött vízgyűjtő területű 
kisebb folyókon állapították meg nagyobb pontos
sággal azt a szabályt, mely a csapadék nagysá
gát s a belőle keletkező árvíz nagyságát össze
fűzi. Nálunk a Tisza medencéjében dolgozták ki 
az idevágó tanulmányt, még pedig a téli hó meny-
nyiségéből jelzik a tavaszi árvizek magasságát. 
3. Még tökéletesebb a folyó felső szakaszán ész
lelt vízállásodból az alsó szakaszokon várható 
árvízmagass&g előrejelzése. Hazai folyóinkon a 
Dunára, Tiszára és összes nevezetesebb mellék
folyóira kidolgozták ezen az alapon az Á.-t. 4. Az 
árvíz bekövetkezésének előrejelzése szintén szi
gorú szabályossággal történik. Az árhullámok le-
húzódásának időtartama egyszerű észlelések és 
egybevetések alapján meghatározható. 5. Az Á. 
adminisztratív szolgálata két részre oszlik. Elő
ször is a csapadék- és a vízállás-észleléseket te
legráf ós telefon (esetleg posta) útján jelzik a víz
jelző szolgálat középpontjába, nálunk a budapesti 
vízrajzi osztályba, mely naponkint az ország kü
lönböző részeiből telegráf útján 146 állomásról kap 
csapadékértesítést és 126 állomásról vízállás-érte
sítést. A jelzések továbbítása a középpontból ré
szint a vízjárási térképeken (1. o.) posta útján 
történik, sürgősebb esetekben telegráf és telefon 
útján. V. ö.: Bogdánfy Ö. A természetes víz
folyások hidraulikája c. munkáját. 

Arwidson, Adolf Ivor, svéd költő és író, 
szül. Padasjokiban, Finnországban, 1791, meghalt 
1858. Aboban; u. o. tanult. 1817. a helsingforsi 
egyetemen magántanár lett. Az orosz kormány 
azonban A.-t szabadelvű nézetei miatt 1822. az 
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országból kiutasította, miután egy általa alapított 
svéd lapot betiltott. A. Svédországba ment, hol a 
kir. könyvtár tisztje, majd főnöke lett. Fő műve 
a régibb svéd népdaloknak kitűnő gyűjteménye 
(Svenska fornsanger, Stockh. 1834—42, 3 köt.). 
Saját költeményei 1832. jelentek meg. Ezekben a 
«föszforisták» (1. o.) irányát követi. A régi s új 
Stockholmot is leirta (Stockholm, förre och nu) 
s történeti műveket is írt. 

Arx (lat.) a. ni. vár. Citadella Rómában a ka-
pitoliumi dombon, ahol jelenleg a S. Maria in 
Aracoeli templom áll. 

Arya, 1. Árják. 
Aryana, 1. Irán. 
Arytera Bliime (növ.), a Sapindaceae-család 

génusza, melynek 20 faja Hátsó-Indiában, Kíná
ban, Ausztráliában s az indiai és csendes-óceáni 
szigeteken él. 

Arzacetin, 1. Arsacetin. 
Arzamasz, az ugyanily nevű kerület székhelye 

Nisnij-Novgórod orosz kormányzóságban, a Tesa 
jobbpartján, vasút mellett, (1897) 10,591 lak., 34 
templommal. Jelentékeny bagariabőr-gyártással, 
vászon- és birkabőr-kereskedéssel. 

Arzania, az Eufrates egyik mellékfolyója. 
Arzberg, város Oberfranken bajor kerületben, 

a Rösla és vasút mellett, (190G) 3386 lak., élénk 
iparral, porcellángyártással, szén- és vasércbányá
szattal. 

Arzén (légykő; régi kohászati és gyógysze
részi neve cobaltum), kémiai elem, jele As, atom
súlya 75. Már a görögök is ismerték; oxidjá
ból Schröder állította először elő 1694.; saját
ságait Brand tanulmányozta közelebbről (1733). 
A természetben színállapotban is előfordul. Vegyü
letei gyakoriabbak; ilyenek a realgár (As2S2) és az 
auripigmentum (As2Ss). Az A. oxigén-vegyületei 
(Asa03, ASaOj) is előfordulnak. Fémekkel és kén
nel együtt számos ércben is előfordul, ilyen érc pl. 
az arzenopirit (FeAsS), amely nálunk Kapnikon, 
Felsőbányán, Nagybányán, Oraviczán, Nagyágon 
található. Ismeretesebb termőhelyei: Freiberg, 
Annaberg (Szászország), Joachimsthal (Csehor
szág), Andreasberg (Harz). A gyakorlatban alkal
mazott A.-nek kis részét teszi a termés-A. Az A.-
fény (Arsenglanz), melyet Breithaupt mint külön 
ásványt ír le, nem egyéb termés-A.-nél. Anti
mónnal keverve mint allemontit ismeretes (1. o.). 
Általában, kis mennyiségben vegyületei elterjed
tek ; egyes ásványos vizekben is előfordul (lipiki, 
czigelkai, parádi, roncegnoi, levicoi ásványvizek
ben). Előállítják arzenopiritből, amelyet a levegő
től elzárva, az ú. n. gályakemencékben erősen 
hevítenek; az A. felszállad és ferroszulfld marad 
vissza; egészen tisztán az A.-trioxidból szénnel 
való redukció útján készül. Szürke, fémfényű, tö
rékeny elem, amely a hatszöges rendszerben kris
tályosodik; fs. 5-73, fajhője 0-083. A hevítéskor 
nem olvad meg, hanem mindjárt gőzzé alakul; 
zárt edényben nagy nyomású levegőben megol
vasztható. Gőze citromsárga s erősen foghagy-
maszagú. Gőzsűrűsége 10'2 (levegő = 1) v. 147 
(hidrogén = 1); így tehát a gázalakú A. moleku
lája négy atomos. Az A., különösen nedvesen, a 
levegőn elég könnyen oxidálódik; levegőben v. 
oxigénben hevítve A.-trioxiddá ég el kékes, fakó 

lánggal. A klórral már közönséges hőmérsóken is 
egyesül. Fémekkel vegyülve arzenideket alkot; 
alkil-gyökökkel alkotott vegyületei az arzinek 
(1. o.). Az A. három allotrop módosulata ismere
tes. A sárga módosulat, amelyet először Schuller 
állított elő szürke A.-nek légüres térben való 
hevítése útján, s amely A. gőzének gyors, pl. fo
lyós levegővel való hirtelen lehűtésekor is kelet
kezik, szabályos rendszerű kristályos, illékony, 
széndiszulfidban oldható; a szürke és a fekete 
fémfényű módosulatok állandóbbak, az A. szál-
lasztásakor egymás mellett keletkeznek és a hat
szöges rendszerben kristályosodnak. Vegyületei
ben az A. rendszerint mint három- és ötvegyér-
tékü gyök szerepel. 

Az A. mint gyógyszer már a régiek előtt nagy 
becsben állott. Csak az oldható és így felszívódó 
A.-készltmények lehetnek hatásosak. A hatás ma
gyarázatára csak kevés felvilágosítást nyújt a 
kísérletes gyógyszertan ; az A.-terápia részben 
még ma is a tapasztalati alapokon nyugszik. Ro
boráló (erősítő) szernek századok óta használják. 
Bebizonyított tény, hogy a vérképző szervek in
gerlése által ép úgy szaporítja a vörös vérsejtek 
számát, mint a vas. A csontképződést, a testnöve
kedést is előmozdítja legalább is fejlődő szerve
zeteknél. Kis adagokban a fehérje kihasználását, 
a sejtépítést, zsírlerakódást, szóval a súlygyara
podást előmozdítja, s ezzel áll talán összefüggés
ben az is, hogy állatok A.-evés mellett még silá
nyabb táplálék mellett is kigömbölyödnek, szép 
növésüek ; senyvesztő betegségben szenvedő em
berek hízni kezdenek; sok nélkülözés és kimerítő 
fáradalmak közepette is jó húsban maradnak, 
munkabírók lesznek (A.-evök). A roboráló ha
tással érdekes ellentétben áll a nagyobb adagok 
sejtpusztító hatása, ami az A. sejtméreg voltán 
alapszik. Hogy az A. azért sejtméreg-e, mert a 
sejtéletben lefolyó fermentációkat megakasztja, 
v. azért, mert a sejt bizonyos életfontosságú anya
gaival vegyi összeköttetésbe lép, azt nem tudjuk. 
Az előbbi ellen szól, hogy az A. fermentumok, ha
sadógombák, baktériumok életműködését alig gá
tolja ; az utóbbi ellen az az újabb lelet (Gautier, 
Bertrand, Vámossy), hogy az A. úgyszólván 
minden élő lény sejtjeiben mint rendes alkotó
rész fellelhető (legtöbb a szőrökben, körmökben, 
pajzsmirigyben). Az A. mérges hatásának a be
teges túlszaporodású sejtek : a daganatok, beteg 
szövetek sokkal kevésbbó tudnak ellenállni, mint 
az egészségesek. így legelőbb ezek pusztulnak el 
már oly adagokra is, amelyek az egészséges szö
vetnek még nem ártanak. Ezért adják az A.-t ily 
kóros szövettúltengéssel járó betegségeknél, mint 
pl. rák, sarcoma, nyirokcsomódaganat, skrofula 
s a legkülönfélébb makacs bőrbántalmak esetén. 
Jól megválasztott adagai elősegítik a beteg szö
vetek pusztulását és ugyanakkor a fenti értelem
ben roborálják a szervezetet, ami a rendesen le
romlott szenvedőknek szintén előnyére van. 
Egyes idegbántahnaknál is jó eredményt látunk 
az A.-kúráktól: különösen vitus-táncnál, ideg-
zsábáknál és neuraszténiánál. Hogy miért"? Nem 
tudjuk. Évszázados tapasztalat arra is megtaní
tott, hogy ha a mocsárlázat chininnel nem tudjuk 
meggyógyítani, még sikert remélhetünk az A.-től. 
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Eleve valószínű volt, hogy ez esetben az A. a kór
okozó plazmódiuniokat támadja meg a vérben, s 
ez újabb felfedezések útján be is bizonyosodott. 
Ugyanis lehet gyógyítani A.-nel több oly beteg
séget, melynek kórokozói a vérben tanyáznak és 
a malária-plaszmodiuniok rokonai. így az álom
kórt Koch Róbert nyomán, a szifilist (vérbajt) 
Ebrlich nyomán sikeresen kezelik manapság szer
ves A.-vegyületek izmok közé íécskendezósóvel. 
Hogy a szífllises alapon fejlődő különböző bán
talmak: szembajok, idegbajok, gerincsorvadás, 
agydaganat miatt fennálló bénulások, paralizisek, 
pusztító fekélyesedések is mind elmúlnak v. leg
alább megállíthatók a baj gyökerének: a vérbaj
nak megszüntetésével, az természetes. Külsőleg 
az A.-t csak a fogorvosok használják, hogy vele 
a fog idegét elöljék. Titkos szörvesztő szereknek 
is alkatrésze szokott lenni. Az A.-t kellő óvatos
sággal rendelik, mert nagy méreg. Éhgyomorra 
nem szabad bevenni; gyomor és vesebaj esetén 
nem rendelik. Az arzénessavból 1 mg. püulákkal 
v. a megszokott Fowler-oldatból 1—2 cséppel 
kezdik a kúrát étkezés után naponta kétszer-há
romszor. Az adagot 2—3 naponként emelik a 
naponta O01—002 gr.-ig, v. amíg jól tűri a be
teg, azután megint a kezdő adagra szállnak le. 
Szemhurut, torokszárazság, hasmenés esetén 
azonnal abba kell hagyni. Álomkórnál, vérbajnál 
a szerves A.-vegyületeket (atoxyl) a comb v. a 
far nagy izmai közé fecskendik, s ezt esetleg 
többször megismétlik. L. még Arzénmérgezés. 

Arzenál, hadszertelep; ez lehet olyan, amelyben 
a hadszereket csupán összegyűjtik s használatba 
vételig gondozzák (hadszertár, fegyvertár),v. olyan, 
amelyben hadszereket gyártanak is (hadszergyá
rak, ágyúöntödék, építő, javító ós felszerelő tele
pek stb.). Az osztrák-magyar hadi erőnek két A.-ja 
van: a szárazföldi seregek számára a bécsi és a 
haditengerészet számára a pólai A. 

Arzénatok v. arzeniátok, 1. Arzénsavak és 
sóik. 

Arzénbázisok a. m. arzinek (1. o.). 
Arzénbromid, arzéntribromid, brómarzén, 

AsBrs, 
színtelen, szétfolyó kristályok. Víztől hidrolitosan 
arzéntrioxidra és brómhidrogénre bomlik. Az 
A.-ot, mivel benne számos vegyület oldható, újabb-
ban krioszkópos vizsgálatoknál oldószerül alkal
mazzák. 

Arzéncink, cinkarzenid, Zi^As-j. Előállítható 
egyenlő súlymennyiségű fém-cink és szin-arzén 
összeolvasztása által. Igen törékeny, szürke fém-
fényű kristályos test. Híg savakkal arzénhidro
gént fejleszt, 1. Arzénhidrogének. 

Árzéndimetil, kakodű — As ~ „„s, egyvegy-
órtókű gyök, melynek gyökmivoltát rendkívül 
fáradságos és veszélyes kísérletekkel Bunsen 
(1837—1843) állapította meg. A kakodil gyök 
oxidja a fő alkotórésze az ú. n. Cadet-féle folya
déknak (1. Kakodilvegyületek). 

Arzéndiszulf id, 1. Arzén szulfidjai. 
Arzénérc. Az arzéntartalmú termékek előállí

tására (arzénfém, arzénessav, kénarzén) a követ
kező ércek használtatnak: 1. termésarzén több
kevesebb vas, kobalt, nikkel, antimon és ezüst tar

talommal ; eladják természetes állapotban, vagy 
pedig arzénessavat gyártanak belőle. 2. Ar
zénkovács, kénarzénvas, arzenopirit, tartalmaz 
34-4°/0 vasat, 46'00/0 arzént, és 19-6°/0ként; elő
fordul a csehországi és szászországi Erchegység-
ben ós Sziléziában. 3. Arzénvas, leukopirit, tar
talmaz 32-2°/0 vasat, ós 66'80/0 arzént. Előfordul 
Sziléziában, néha aranytartalmú. Vannak ezeken 
kívül más ércekben is arzéntartalmú vegyületek, 
de oly kis mennyiségben, hogy arzénárúk gyár
tására nem alkalmasak és csak a többi fémek 
megnyerését nehezítik. 

Arzénessavak és sóik. Az arzénessavak a 
háromvegyértékű arzént tartalmazó arzéntrioxid-
nak v. anhidroarzénessavnak As2Os megfelelő 
hidrosavak. Az arzénessavak az arzéntrioxidból 
származnak, ha az vízzel vegyül: 

As.20„ -\- H20 = 2H As02 (metaarzénessav), 
Asj 03 -f- 2H,j 0 = H4 A&, 06 (piroarzénessav) és 
As203 -)- 3HaO = 2H3As Os (ortoarzénessav). 
A metaarzénessav HAs02 szabad állapotban 

nem ismeretes, de sói: a metaarzenitek (metaar-
zénessavas sók) előállíthatók. Legfontosabbak a 
metaarzénessavas kálium KAs02 ós a savanyú 
metaarzénessavaskálium KAs02, HAsO^HjO. 

A Solutio arsenkalis Fowleri néven makacs 
váltóláznál, bizonyos ideg- és bőrbántalmaknál 
használatos gyógyszer lényegében metaarzénes
savas kálium vizes oldata. A metaarzénessavas 
nátrium, kalcium, bárium és ólom is ismeretes. 

A piroarzénessav H^ASJOJ szabad állapotban is
meretlen, de sói: a piroarzenitek közül a lúgfé
mek piroarzenitjei a savanyú ortoarzenitekböl víz 
kiválása közben keletkeznek. 

Az ortoarzénessavH-zksOs tiszta állapotban nem 
ismeretes, de jelenléte az arzéntrioxid vizes olda
tában feltételezhető, mert az oldat savanyú kém
hatású. Sói az ortoarzenitek v. ortoarzénessavas 
sók. Ilyenek : a színtelen kristályos káliumorto-
arzenit K3As03; az oldhatatlan sárgaszínű ezüst-
ortoarzenit AgsAs03; a bázisos magnéziumorto-
arzenit és ferriortoarzenit oldhatatlan sók, miért 
is arzénessavval történő mérgezéseknél e savat 
úgy is igyekeznek ártalmatlanná tenni, hogy azt 
ferrihidroxid és magnéziumhidroxid keverékének 
(antidotum arsenici) alkalmazásával az emiitett 
két oldhatatlan sóvá alakítják; a cuprihidroorto-
arzenit CuHAs03 világoszöld színű por, amelyet 
Sclieele-íélo vagy svéd zöld néven festékül hasz
nálnak, de arzén- és réztartalma miatt nagyon 
mérgező. 

Arzénevés. E szokás különösen tiroli és stájer 
pásztorok és zergovadászok körében elterjedt ab
ból a célból, hogy sovány táplálkozás mellett is jó 
testi erőben maradjanak és könnyen küzdjek le a 
hegymászás fáradalmait; fiatal leányok, asszo
nyok is gyakran rabjai e szokásnak, mert általa 
telt idomokra, fénylő szemekre és fénylő, feszes 
arcbőrre lehet szert tenni. A.-re leginkább a kén
arzént (auripignient) használják, melyben körülbe
lül 10—20% arzénessav van; de magát az arzé
nessavat is. Az evést egész kis dózisokon kezdik, 
s apródonkint egész 40 cgrammig (tehát a halá
los dózis sokszorosáig) is fölmennek, emellett igen 
magas életkort érhetnek el; az A. abbanhagyása 
azonban veszedelmes elgyöngüléssel jár, s ez in-
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ditja az illetőket arra, hogy szokásukat abba ne 
hagyják. A mondott vidékeken, de másutt is, a 
lovakat is szokták arzénnel tartani, hogy azok kö
vérek és fényes szőrüek legyenek. 

Arzénezés, 1. Galvanostégia. 
Arzén-fakóérc (ásv.), 1. Fakóérc. 
Arzénf elismerés. Míg régen az arzénmérgezés 

megtörténtére csak a tanúvallomásokból vagy 
többnyire értéktelen hullaj elekből vontak követ
keztetést, ma már a törvényszéki vegytan oly 
tökéletes módszerekkel rendelkezik e célra, hogy 
sokkal nehezebb a vegyésznek arzént nem találni, 
mint találni. Új módszerünk alapját 1836. Marsh 
Jakab, a woolwichi arzenál hivatalnoka vetette 
meg s az elveiben a következő: a hullarészek 
elroncsolása után az arzént kénhidrogénnel le
választjuk, a nyert sárga arzénszulfidot salétrom
savval oxidálva a Marsh-fóle készülékbe visz-
szük. Ez egy gázfejlesztő palackból áll, amiből 
hosszú üvegcsövön távozhat a gáz, miután gyapo
ton vagy klórkalciumon átszűrődött, hogy meg
száradjon. A palackban cinkből és kénsavból 
hidrogént fejlesztünk és meggyőződünk, hogy V» 
órán át csakis tiszta hidrogéngáz fejlődik. Ha 
most a palackba bemossuk a nyert arzénsavat, a 
fejlődő hidrogén redukálja azt és egyesül vele 
arzénhidrogéngázzá. Ez pedig — ha valahol láng
gal melegítjük a gázelvezető vízszintes csövet — 
300°-on elbomlik és a cső hidegebb részén az 
arzén szürke fémfényü tükör alakjában lerakódik. 
Egy század milligram arzén még jól ragyogó 
tükröt ad, de újabban ez eljárást a franciák annyira 
finomították, hogy TTV^ milligramm is kimutat
ható. Készülékükkel sikerült kimutatni, hogy 
az arzén minden élőlény minden szervében fel
lelhető nyomokban. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
a földben, különösen temetőföldben, a koporsó 
fémjében, a koszorúk művirágjaiban, a szem
fedőben tetemes mennyiségű arzén lehet, ami 
onnan a hullába szivároghat, beláthatjuk, hogy 
a vegyésznek az exhumálás esetén igen nehéz a 
feladata. A felhasznált edények és kómszerek 
arzónmentes voltára természetesen nagy lelki
ismeretességgel kell ügyelni. 

Árzéniluorid, fluórarzén, AsFl3. Színtelen fo
lyadék, mely a levegőn erősen füstölög; vízzel 
elegyítve elbomlik. 

Arzénf ogó. Az arzóntartalmú ercekből az arzén 
előállítására az érceket pörkölik, a pörkölési gázo
kat pedig, melyek arzénessavat tartalmaznak, 
sürítőtornyokba (A., arzéntorony, méregtorony) 
vezetik, ahol az úgynevezett méreglisztet össze
gyűjtik ós felhasználják a tiszta arzén vagy arzén
vegyületek előállítására. Az arzénfém 180° C.-nál, 
arzénessav 185° C.-nál, a kénarzén vörös izzásnál 
szublimál. 

Arzéngyártás. Az arzén legnagyobb részét a 
természetben efőforduló színarzénből állítják elő 
szuolimálás által. Az arzén ugyanis 180° C.-nál 
párolog anélkül, hogy megolvadna; az arzént vas
kazánokban vagy féligmázolt agyagcsövekben 
melegítik, a keletkező gőzöket pedig vaskamrákba 
vezetik, ahol lehűtik. Nagy mennyiségben előál
lítják az érceiből is, melyek közül legfontosabb az 
arzenopirit PeS2-)-PeAs3, mely tartalmaz 34-4r% 
vasat, 46-0°/0 arzént és 19-6% ként. Arzénvasból, 

mely két módosulatban fordul elő, mint Fej Ass (Löl-
lingit), mely 66-80% arzént és 33'20% vasat tar
talmaz és FeAs, (Leukopirit), mely 72-84% arzént 
és 27-16% vasat tartalmaz. Az arzént fakóórcből, 
továbbá a nikkel-, kobalt és ónércekből is előállít
ják, mely utóbbiakban az arzén mint mellékalkotó 
rész fordul elő. Végül előállítják az anilinfesték-
gyárak arzénmaradókából. Az arzenopiritből és 
az arzénvasból a levegő kizárása mellett való he
vítéssel (szublimáció) nyerjük az arzént, a mara
dék az arzenopiritnól PeS (vasszulfid), az arzén
vasnál pedig arzénben szegényebb arzén vas. Az 
arzonopirit hevítésénél eleinte kevés kónarzén 
szublimál, hogy ezt elkerüljük, kevés hamuzsírt 
vagy égetett meszet adunk hozzá, amidőn is a 
ként lekötjük és csak tiszta arzén szublimál a 
hevítésnél. A hevítésre a realgár kemencékhez ha
sonlót használunk és olyan agyagcsövekben he
lyezzük el az ércet, melyek külsőleg ú. n. fólmázzal 
vannak ellátva. Az arzénessavból, melyet az ércek 
pörkölésekor nyerünk az arzénfogókban, szintén 
előállíthatjuk az arzénfémet, ha az arzénessavat 
(As3Os) szónporral keverjük ós közönséges arzén-
kemencékben hevligük, amidőn a szén az arzénes
savat redukálja, az arzénfém pedig szublimál és 
összegyűjthető. 

Arzéngyökök a. m. arzinek (1. o.). 
Arzénhidrogének. Az arzén a hidrogénnel 2 

vegyületet képez; ezek a gázalakú arzénhidrogén 
v. arzin (H3As) és a szilárd arzénhidrogén v. 
hidrogéndiarzenid (H^ As2). Arzénhidrogéngáz kép
ződik, ha fejlődő hidrogén-arzénnak vízben oldott 
vegyületeire hat. Tisztán cinkarzenidből Zn3Asa 
híg kénsavval állítható elő. Arzéntartalmú zöld 
festékkel festett falon vagy tapétán nedves álla
potban a penészgombák okozta redukáló hatás 
folytán szintén kevés arzénhidrogéngáz fejlődik, 
ami közegészségi szempontból ártalmas. Színte
len, kellemetlen undorító szagú gáz, mely meg
gyújtva fehér színű lánggal ég el vízzé ós arzón-
trioxiddá; ha égés közben a lángot porcellán
lemezzel lenyomják, a még el nem égett arzén 
barnásfekete folt alakjában a porcellánra rakó
dik. Vízben kevéssé, terpentinolajban jól oldódik. 
Sűrűsége 2É695 (levegő = 1) vagy 38-9 (hidro
gén = 1); — 55°-on színtelen folyadékká sűrű
södik. Az arzénhidrogéngáz mint endotermikus 
vegyület nagyon bomlékony. Vörös izzáson tel
jesen elbomlik hidrogén-gázra és színarzénra; 
ezen alapszik az arzén kimutatása Marsh eljá
rása szerint, 1. Arzénfelismerés. Eendkívül he
ves méreg, levegővel elegyítve belélegzéskor 
rosszullétet, hányást, szédülést, huzamosabb hatás 
után halált okoz; több kémikus vigyázatlanság
ból a gázt belehelve, életét veszítette (Géhlen 
1815). 1775. Scheele fedezte fel. A szilárd arzén
hidrogén a nátriumarzenid vízzel való elbontása
kor keletkezik. Bársonyszerü barnásfekete test. 
Hevítéskor arzénre és hidrogénre bomlik. 

Arzeniátok a. m. arzénatok, 1. Arzénsavak és 
sóik. 

Arzenidek, 1. Arzénötvények. 
Arzenikum a. m. arzén. Fehér A. a. m. arzón-

trioxid, 1. Arzén oxidjai; sárga A. a. m. auripig-
ment, 1. Arzén szulfidjai: vörös A. a. m. real
gár, 1. Arzén szulfidjai. 
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Arzeniosziderit, arzeniát ásvány: 
Ca3Pe(As04)8.3Fe(0H)s; 

barna rostos gömböcskékben Franciaország (Ro-
manéche) mangán-telepén, Schneebergen (Szász
ország). 

Arzenit (arzenölit, arzénvirág, ásv.), arzóntar-
talmú ásványok vegybomlásaként képződő liszt-
nemű, földes ásvány, anyaga arzéntrioxid vagy 
arzónessav (ASaOJ.Termés arzénen, arzenopiriten, 
szmaltiten mállási felület. Oktaéderes kristályai az 
arzénércek pörkölésekor az elvezető csövek falán 
képződnek. Igen mérges. Nálunk Kapnikon, kül
földön Andreasbergben (Harzhegysóg). 

Arzenitek, 1. Arzénessavak és sóik. 
Arzénjodid, arzéntrijodid,jódarzén, AsJs. Vö

rös színű, fénylő, hatszöges rendszerű kristályok. 
Vízben is oldható. Gyógyszerül rák ellen hasz
nálták. 

Arzénkészítmények. Általánosan minden ar
zéntartalmú vegyi vagy gyógyszerészi készítmény. 
Szoros értelemben az arzénes gyógyszereket jelö
lik e névvel. Ilyenek az úgyszólván minden állam
ban hivatalos Liquor kalit arsenicosi v. Solutio 
Foívleri, ami arzénessavas káliumnak l°/0 vizes 
oldata, Pearson arzénes oldata (0-06 g. arzénes
savas nátrium 30 g. vízben), az atoxyl, a kakodil, 
Ehrlich készítményei (szerves arzénvegyületek, 
salvarsán); az arzénpilulák (ázsiai pilulák), a 
pidvis Cosmi, a rhusnia tartarorum, s végül a 
legkülönbözőbb arzéntartalmú gyógyszerspeciali
tások. (Részletesen 1. a nevük alatt.) 

Arzénklorid, arzéntriklorid, klórarzén, AsCl3. 
Keletkezik az arzén és a klór közvetlen egyesülése 
által vagy arzéntrioxidból tömény meleg sósav 
hatására. Színtelen olajszerű, illékony, nedves 
levegőn füstölgő folyadék; fs. 20°-on 2-167. Sok 
vízzel elegyítve javarészt elbomlik sósavra és 
arzóntrioxidra. Rendkívül mérgező vegyület. 

Arzénkobalt (ásv.), 1. Skutterudit. 
Arzénkova (ásv.), 1. Arzenopirü. 
Arzénmérgezés. Valamennyi arzénkészítmény 

mérgező lehet, ha oldható arzénvegyület van 
benne vagy ilyen képződik belőle a szervezetben. 
A legmórgesebbek az arzénessav és arzénsav és 
ezek oldható sói. Az A. a középkorban igen gya
kori volt. Az orgyilkosoknak ma is kedvelt mérge 
az arzénessav, mert íztelen, szagtalan lóvén, nem 
árulja el magát az ételekben, s 010 g. már halá
losan mérgezhet. A bevezető tünetek torokszáraz
ság ós pirosság, nem múló szomjúság, a szem 
kötőhártyájának és néha az orr nyálkahártyájának 
vórdús, hurutos volta, csakhamar émelygés, há
nyás és gyomorfájdalmak jelentkeznek. Pár perc 
múlva kínzó kólikát és hasmenést kap a mér
gezett. Ha a mérgezés igen súlyos (gyors felszívó
dás), akkor a jellegzetes koleraszerű tünetek ki 
se fejlődnek, a beteg 10—12 óra múlva vógtag-
zsibbadások, bőrbizsergós, nagy halaványság, le
hűlés és bénulások után szívgyengeségben el
pusztul : ez a bénulásos alakja a mérgezésnek. 
Rendesen azonban lassúbb a lefolyás és kifejlődik 
a kolerás alak teljes képe, mit a szűnni nem akaró 
hányás ós a folytonos kólikákkal jelentkező bő, 
vizes, elfőtt rizsleveshez hasonló, később már fe
héres szürke hasmenések jellemeznek. A test le
hűl, az érverés szabálytalan, ajkak, körmök sze

derjesek, ikragörcsök kínozzák a mérgezettet, 
kinek ereje rohamosan hanyatlik. A halál általá
nos bénulás következtében 18 óra — 14 nap alatt 
áll be. A felgyógyulás nehezen megy; hosszas 
senyvedés, bólhurut, vagy makacs izombónulások 
maradhatnak utána vissza. Krónikus A. is elég 
gyakori arzénhutákban, az arzénfestékekkel dol
gozó munkásoknál és az arzónfestékes iparter
mékek használata útján a közönség körében 
festett tapéták, művirágok, harisnyák, szövetek, 
játékok útján. A tünetek sokfélék lehetnek; meg
állapítása nagyon nehéz (arzén a vizeletben!). 
Szemhurut, torokszárazság, gyomorhurut makacs 
lázakkal, senyvedéssel, erős gyanút kelthet. Gya
koriak a bőrkiütések, fekélyesedések, ritkábbak 
a makacs, nehezen gyógyuló bénulások. Végül 
fehérjevizelés és vizenyő is észlelhető. Kezelése: 
Első teendőnk a mérget a gyomorból kimosni 
vagy kihánytatni, vagy vegyileg megkötni s így 
ideig-óráig oldhatatlanná változtatni. Ezt elér
hetjük a gyógytárból beszerezhető antidotum ar-
senici-yel (í. Ellenszer) vagy égetett magnéziával, 
mit vízben felkeverve adunk be több izben. Egyéb
ként a kezelést a beteg állapota szabja meg, s az 
orvosra bizandó. Még inkább áll ez a krónikus 
mérgezésre nézve. 

Arzénnikkel, 1. Rloantit. 
Arzenobenzol, Ehrlich szerének, a dioxidi-

amidoarzenobenzolnak rövidítése, 1. Salvarsan. 
Arzenofenolglicin, 1. Arsenophenolglycin. 
Arzenokalcit (ásv.), a. m. Abichit (1. o.). 
Arzenölit, 1. Arzenit. 
Arzenomelán (ásv.), 1. Szkleroklász. 
Arzenopirit, szullid ásvány, leginkább azon

ban kristályosan szemcsés, ritkábban szálas hal
mazokban fordul elő. Ezüstfehér, acélszürke, fém
fényű, K. b'b—6. PeAsS; egyes változatai kobal
tot ill. nikkelt is tartalmaznak. Rövid rombosrend-
szerű oszlopokban kristályosodik. Elmállva skoro-
dittávagymég gyakrabban pittizit-télesz, sokszor 
találni pirittel együtt. Az A. elterjedt ásvány; ar
zén és arzónpreparátumok készítésére használják. 
Teléreket vagy tömzsöket képez. Nálunk Csik-
lován, Oraviczán (Krassó-Szörény vm.) nagyobb 
mennyiségben, azonkívül Rodnán (Besztercze-Na-
szód vm.), Nagyágon, Verespatakon fordul el. Kül
földi lelőhelyei: Preiberg (Szászország), Skutterud 
(Norvégia), Csehország (Joachimsthal, Schlacken-
wald) stb. 

Arzén oxidjai. A háromvegyérfcékű arzén 
oxidja: az arzéntrioxid, az ötvegyértékü arzéné: 
az arzénpentoxid. Az arzéntrioxid, anhidroarzé-
nessav, arzenikum, fehér arzenikum, arsenicum 
album, patkányméreg, (AsaOs)3. Kétféle kristá
lyos : szabályos és egyhajlású (porcellánszerü) ós 
egy amorf (üvegszerü) módosulatban ismeretes. 
Szabályos rendszerű, élénk fényű oktaéderekben, 
v. tetraéderekben kristályosodik az arzéntrioxid 
akkor, ha gőze gyorsan lehűl, v. ha sósavas olda
tából lehűléskor kristályosodik, ilyenkor sötétben 
villogás látszik, ami tribolumineszcenciával függ 
össze, amely jelenség akkor mutatkozik, ha két 
kristály, egymással összeütközvén,.összetörik. Faj
súlya 3-65. Ez az arzéntrioxid legállandóbb és a 
természetben is legközönségesebb alakja; mint 
ásvány arzenölit v. arzénvirág a neve. A monok-
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Un módosulat keletkezik, ha az arzóntrioxidot 
kálilúgos oldatából kristályosítjuk; mint igen ritka 
ásvány claudetit néven ismeretes. Fajsúlya 4"0. 
Mind a két módosulat hevítéskor megolvadás nél
kül gőzzé alakul. Az amorf v. üvegszerű arzén-
trioxid képződik az arzéntrioxid gőzének lassú 
lehűtésekor. Ez a hevítéskor megolvad, majd fel-
szállad; a levegőn, úgy látszik a nedvesség hatá
sára, lassankint elveszti átlátszóságát és porcellán
szerű tömeggé, kristályossá változik. Fajsúlya 
371. Az amorf módosulat kb. 25 sr., a kristályos 
módosulat kb. 60 sr. vízben oldható. Az arzén
trioxid keletkezik színarzénnek levegőn v. oxigén
ben való elégetésekor. Az arzéntrioxid gőzének 
sűrűségéből (1560<>-on 13'8) következik, hogy gőz
alakban molekulasúlya 396, vagyis képlete A.s406. 
Gőze színtelen és szagtalan. Az arzéntrioxid kissé 
savanyú, vizes oldatában arzénessav (H3As03) 
jelenlétét kell feltételeznünk; az arzéntrioxid 
tehát az arzénessav anhidridje. Sósavval hevítve, 
arzéntriklorid keletkezik és illan el. Oxidáló anya
gok arzónsavvá oxidálják. Redukáló anyagok, így 
pl. a hidrogén és a pozitivabb fémek (kálium, 
nátrium, cink stb.), továbbá az izzó faszén, úgy-
szintn sósavas oldatban a stannoklorid (1. Betten-
áorf-oldat) könnyen produkálják az arzóntrioxi
dot. Ez utóbbi esetben színdioxid és szín-arzén 
(arzén-tükör) keletkezik. Innét van az, hogy az 
arzéngőz fokhagymaszagát érezzük, ha arzóntri
oxidot izzó szénre dobunk. A fejlődő hidrogén az 
arzéntrioxidot arzónhidrogénné redukálja. Ezen 
alapszik az arzén kimutatására használatosikfars7í-
féle eljárás. Meg nem savanyított vizes oldata, 
kénhidrogóntől oldható kolloid módosulatú arzén-
triszulfid keletkezése folytán, csak megsárgul; 
megsavanyított oldatából azonban kénhidrogén 
citromsárga színű arzéntriszulfldot választ le. 

Az arzéntrioxid a leghevesebb mérgek egyike. Va
lószínű, hogy a XVII. sz. hírhedt méregkeverő
nője, a nápolyi Tofa grófné kotyvasztotta borzasztó 
méregital, amely Aqua Tofana néven volt isme
retes, arzéntrioxidot tartalmazott. Igen csekély 
mennyiségben idegbajok, makacs váltóláz és né
mely bőrbetegség ellen értékes gyógyszer. Már 
0'06 g.-ja halált okozhat. Mérgezésnél heves há
nyás és hasmenés ú. n. arzén-kolera áll be, végül 
a szív ós tüdő működése megbénul és a halál bekö
vetkezik. A szilárd, darabos v. poralakú arzén
trioxidot az emberi és állati szervezet lassankint 
megszokhatja, úgy, hogy a különben halált okozó 
adagnak mérgező hatása nincsen. (L. Arzénevés.) 
Az arzéntrioxid a mikroorganizmusokat is elpusz
títja, ennélfogva az erjedést és rothadást gátolja. 
Az arzéntrioxidot az iparban kelmefestésre, üveg 
szlntelenítésére, arzónkészítmények és festékek 
(schweinfurti zöld, Scheele-féle zöld) előállítására, 
továbbá kitömött állatok konzerválására, patká
nyok mérgezésére stb. használják. 

Az arzénpentoxid, anhidroarzénsav, As20E, 
fehér likacsos tömeg; a levegőn megnedvese
dik és szétfolyik. Vízben lassan arzénsavvá 
(HjAsOJ oldódik; nátriumhidroxiddal arzénsavas 
nátriummá vegyül. Előállítják arzéntrioxidból 
úgy, hogy azt oxidáló anyagokkal, pl. salétrom
savval melegítik. Az arzénpentoxid csaknem 
annyira heves méreg mint az arzéntrioxid. 

Arzénötvények v. arzenidek alatt az arzén
tartalmú fémötvényeket értjük. Arzénkobalt, ar
zénréz és sok más arzénötvény már a természet
ben előfordul, azonban arzén és más fémek össze-
ötvözésekor vagy fémoxidoknak arzénessawal 
való redukciójakor mesterségesen is gyártható. Az 
iparban leginkább az arzéntartalmú réz- és ólom-
ötvényeket használják. L. Fehér réz, Fehér lom
bok és Sörét. 

ArzénpentaszuHid, 1. Arzén szulfidjai. 
Arzénpentoxid, 1. Arzén oxidjai. 
Arzénsavak és sóik. Az arzénsavak az öt 

vegyértékű arzént tartalmazó arzénpentoxidnak 
v. anhidroarzénsavnak As205 megfelelő és ebből 
víz hatására leszármaztatható hidrosavak: 

As205 -)- H20 = 2HAsOs (metaarzénsav), 
As206 -- 2H20 = H4As207 (piroarzénsav) és 
As206 -\- 3H20 = 2H3As04 (ortoarzénsav). 
A méta- ós & piroarzénsav, úgyszintén sóik: a 

méta- és piroarzenátok kevéssé ismeretesek. 
Az ortoarzénsav H3As04 előállítására arzén

trioxidot salétromsavval forralnak és az oldatot 
besűrüsítik. A tömény oldatból erős lehűtéskor 
színtelen 2H3As04.H20 összetételű kristályokban 
kiválik az ortoarzénsav. 100°-on hevítve kristály
vizét elveszti, huzamosabb ideig 140—i80°-on 
hevítve vizet veszít ós fénylő kristályos piro-
arzénsawá, 200°-on hevítve pedig gyöngyház
fényű tömeggé: metaarzénsavvá, ez pedig izzítva 
arzénpentoxiddá alakul. Az ortoarzénsav arány
lag erős sav, a fém-cinket és vasat hidrogén fejlő
déssel oldja, ha az oldathoz kénsavat elegyítünk, 
redukció folytán arzénessav, utóbb arzénhidrogén
gáz fejlődik. Szén és a pozitivabb fémek is redu
kálják. Kénhidrogén kén kiválása közben arzé-
nessavá redukálja, majd ezt arzóntriszulflddá ala
kítja. Sósavas oldatban stannoklorid szín-arzénné 
redukálja. Az ortoarzénsav hárombázisú sav, te
hát kétféle savanyú és egy szabályos só-sorozatot 
alkot. Sói: az arzénatok vagy arzeniátok a meg
felelő foszforsavsókhoz nagyon hasonlóak és azok
kal izomorfok is. Pontos a magnézium-ammonium-
ortoarzenát Mg(H4N)As04.6H20, mert e só alak
jában szokták az arzénsavat, súly szerinti meg
határozásánál, leválasztani, majd e sót hevítéssel 
magnézium-piroarzenáttá Mg2As207 alakítják és 
ennek súlyából következtetnek az arzénsav nieny-
nyiségére. Az arzénsavat ezelőtt a fukszin készí
tésénél oxidáló szerül használták, mivel azonban 
igen mérgező és a festékből nehezen távolítható 
el, manapság más oxidáló anyagot alkalmaznak. 
Az arzénsav sói is heves mérgek. 

Arzén szulfidjai. Az arzénnak 3 szulfidját is
merjük ; ezek az arzéndiszulfid (As2S2), az arzéntri-
szulfid (As2Ss), és az arzénpentaszulfid (As2SJ.—Az 
arzéndiszulfid a természetben is előfordul; a mine-
ralógus realgár-nak nevezi. Előállítható megfelelő 
mennyiségű arzén és kén összeolvasztása útján. 
Rubinvörös színű, szólein áttetsző tömeg, amely 
hevítéskor megolvad. Pestékül, továbbá a fehér 
lánggal égő görögtűz előállításához használják. 
Kémiai sajátságaira nézve gyönge savtermószetü 
vegyület. — Az arzéntriszulfid szintén előfordul 
a természetben, mineralógiai neve: auripigment. 
Előállítható olyformán, hogy arzéntrioxid sósav
val megsavanyltott oldatába kénhidrogéngázt ve-
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zetünk, amidőn szép citromsárga csapadék alakjá
ban leválik. Ez hevítéskor rubinvörös folyadékká 
olvad, kihűlve vörös amorf tömeg. Az árúbeli ké
szítmény arzéntrioxid és kén elegyének szállasz-
tása útján készül. Mivel rendszerint a szükséges 
mennyiségű, kénnél kevesebbet használnak, jelen
tékeny mennyiségű arzéntrioxidot tartalmaz. Ré
gebben sárga festékül használták (aurum a. m. 
arany, pigmentum a. m. festék); jelenleg az ol
csóbb krómsárga kiszorította. Használják továbbá 
a szőrvesztö «rhusma» (1. o.) előállításához is. Tö
mény sósav a forraláskor sem oldja, füstölgő salét
romsav hevesen oxidálja. Az arzéntriszulfid bázi
sokkal szemben savtermészetű. Könnyen oldó
dik ammóniában, ammóniumkarbonát és az alkáli
fémek hidroxidjai és szulfidjai oldatában. Tiobázi-
sokkal tiosókat alkot, amelyek a tioarzénessa vakra 
vezethetők vissza. B tiosavak az arzéntriszulfid és 
a kénhidrogén vegyületeinek tekinthetők: 

As2Ss-f-3H2S = 2H,1As Ss ortotioarzénessav 
As2Sa + 2H2S = H4As2S6 pirotioarzénessav 
As.2S3-|- H2S = 2HAsS 2 metatioarzénessav. 
Maguk a savak szabad állapotban nem ismere

tesek, de sóik elő vannak állítva. — Arzénpenta-
szalfid, arzénhiperszulfld, előállítható arzéntriszul
fid és kén összeolvasztása útján, vagy úgy, hogy 
tioarzénsavas nátrium oldatához sósavat elegyí
tenek, amidőn sárga csapadók alakjában leválik. 
A belőle származtatható tiosavak, amelyek a 
foszforsavaknak megfelelők, a következők : 

AsaS6 + 3H2S = 2H8As S4 ortotioarzénsav 
As2S6 + 2H2S = H4As2S7 pirotioarzénsav 
As2S5 -\- H2S = 2H As S8 metatioarzénsav. 
A savakat szabadon nem ösmerjük, sóikat azon

ban nagyrészt előállították és részben elég pon
tosan tanulmányozták. 

Arzéntorony, 1. Arzénfogó. 
Arzéntribromid, 1. Arzénbromid. 
Arzéntrijodid, 1. Arzénjodid. 
Arzéntriklorid, 1. Arzénklorid. 
Arzéntrioxid, 1. Arzén oxidjai. 
Arzéntriszulfid, 1. Arzén szulfidjai. 
Arzén-tükör, arzénhidrogénből hevítéskor fel

szabaduló és üvegre v. porcellánra lerakódó, kez
detben barnás, később szürkésfekete fémfényű 
fémarzén (1. Marsh-készülék). 

Arzénüveg, e néven nevezik a kereskedésbe 
bocsátott arzénessavat. 

Arzénvirág (ásv.), 1. Arzenit. 
Arzeu, kikötőváros Algerben, Oran tartomány

ban, az A.-öböl Ny.-i partján, vasút mellett, (1901) 
5555 lak., jó kikötővel. Kikötőjéből egy közeli 
tó sóját és halfát exportálnak. A franciák A.-t 
1833. szállták meg. 

Arzignano (ejtsd: arzinyáno), város Vicenza olasz 
tartományban, az Agno folyócska jobbpartján, 
posztógyártással, selyemszövéssel, borkereskedés
sel, (190D 10,312 lakossal, a della Seala-k régi vá
rával. 

Arzinek. Az aminekhez hasonló szerkezetű ve
gyületek, amelyeken az arzénhidrogénből (HsAs) 
úgy származtathatunk, ha a hidrogéneket alkil-
gyökökkel helyettesitjük. Megkülönböztetünk (ép
pen úgy, mint az aminőknél 1. o.) első, másod, 
harmad ós negyedrendű A.-et. A másodrendű A.-et 

kakodil-vegyületeknek, a negyedrendüeket arzé-
niumbázisoknak nevezik. 

Arzis (gör., emelkedés), erős ütemrósz, a vers
lábnak (v. ütemnek) az a része, melyben a lüktető 
erő van; ellentéte a tézis (letevés) vagyis a gyönge 
ütemrósz. Maguk a görögök e két műszót épen 
megfordítva használták, mert ők a láb mozgását 
jelölték velők; mivel a lábbal való taktusverés
nél vagy menet közben az erős ütemrészre törté
nik a láb letevése és a gyönge ütemrósz alatt 
történik a felemelés, azért ők amazt nevezték 
tézisnek, ezt pedig arzisnak. A latin grammatiku
sok azonban félreértésből a hang emelésére és 
leszállására vonatkoztatták e műszókat, melyek 
ilyformán szerepet cseréltek. Bentley ezt a hasz
nálatot szentesítette s ez van mainap is érvény
ben. L. Ütem. 

Arzuí v. Arszuf, romváros, 1. Apollónia. 
As, az arzén kémiai jele. 
As , a zenében t> által fél hanggal leszállított a. 

(La b, olasz. La bemolle, franc. La bémol). 
As (latin). 1. A rómaiaknál a súly és a pénz 

egysége, általában az egész (innen az in assem 
és ex asse kifejezések). Mint sülyegysógnek az 
ásnak libra volt a neve és 12 unciára oszlott fel. 
Az as vagy libra 327'45 g.-nak felelt meg. Agya-
korlatban az alosztályok számára a következő el
nevezéseket használtak: 

as 
deunx ... . 
dextans ... _ 
dodrans . 
bes . 
septunx . 
semis... — . 

as 
. 1 

- 11/12 
- 5/6 
. . 3/4 

2/3 
- 7/12 
. . 1/2 

ancia 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 

qaincunx 
triens . . . _ 
quadrans . 
sextans ... . 
uncia— . 
semuncia 
sextnla . . . . 

as 
. 5/12 
- l /S 
.. 1/4 
.. 1/6 
.. 1/12 
- 1/24 
. . 1/72 

ancia 
5 
4 
3 
2 
1 
1/2 
1/6 

A rézből készült pénzegységnek, amelyet Ser-
vius Tullius óta állatképekkel láttak el (innen 
pecunia a pecus a. m. barom szóból), szintén as 
volt a neve. Súlya eredetileg 12 uncia volt, de 
később a rezet erősen keverték ónnal és ólommal, 
úgy hogy az as csak 10 ós még kevesebb uncia 
rezet foglalt magában. A Kr. e. 500. óvtőlkezdveaz 
érem mindkét oldalát ellátták képpel, az egyik 
oldalon hajóorral (Róma címere) és az értéket 
jelző golyócskákkal, a másik oldalon valamelyik 
isten képével (a semisen Jupiter, a triensen Mi
nerva, a quadranson Herkules, a sextanson Mer-
kurius, az uncián ismét Minerva vagy az istennő
nek ábrázolt Róma képével). Ennek az ásnak ér
téke kb. 56 fillér. A Kr. e. 268. évtől kezdve réz 
helyett ezüst lett Róma folyópénze és az as már 
csak váltópénzül szolgált. Most már 3, sőt 6 ast 
is vertek egy font rézből, úgy hogy 1 as értéke 
utoljára egészen 5 fillérre leszállt. 

2. A középkorban a hollandi as mint aranynak, 
ezüstnek ós érmeknek mérésére szolgáló súly
egység terjedt el. 10.240 hollandi as = 1 holl. 
troy-font = 492.1678 g.; tehát 1 holl. as = 48.063 
mg,, 

As (ejtsd: ÓSZ, többese: Asar), a. m. hegyhát. 
Több kilométer hosszú, belsejükben nagyobbára 
törmelékből és homokból álló dombsorok Svéd
országban. Jégkorszaki képződmények. V. ö. Kje-
rvlf, Die Eiszeit (Berlin 1878). 

A/S (ang.). Rövidítése az Account sales-nei 
(ejtsd : ekkáant szelsz) a. m. árúszámla. 

Amely szó As alatt nincs meg, A s z vagy Az alatt keresendő! 



Asabad — 153 — Ásatások 

Asabad, fővárosa a transzkaspi orosz tartomány 
hasonló nevű (előbb Achal-Teke) kerületének, (1900) 
20,000 lak. Ősrégi oázis, fontos karavánállomás, 
a transzkaspi vasút megállóhelye. 1811-ben fog
lalták el az oroszok, azóta sokat fejlődött. Az 
orosz kormányzó székhelye s a vidéken elszállá
solt katonaság főállomása. 

Asachi György, román író, szül. Hercában 
(Moldva) 1788., megh. Jassiban, 1869. Erdélyi ere
detű családból származott. 1829-ben ő indította meg 
az első hírlapot Moldvában Albina Romineascá 
címen. A Hetaira forradalom idején Besszarábiába 
vonult, ahonnan a béke után Sturza fejedelem meg
hívására visszatért s mint követ Bécsbe ment, 
hol 5 évig maradt. Ugyancsak Sturza fejedelem 
uralkodása alatt (1834—1848) iskolai referens volt 
s a közművelődés terén számos újítást hozott be. 
Irt költeményeket, meséket, elbeszéléseket, szá
mos tankönyvet; sok francia és német színművet 
fordított. 

Asa dn lc i s , 1. Benzoégyanta. 
Asa foet ida (növ.), 1. Ferula. 
Asa Gray, 1. Gray. 
Asam, bajor művészcsalád, mely a bajorországi 

barokk művészet terén igen nagy tevékenységet 
fejtett ki. Kiváló tagjai: A. Haris Georg (szül. 
1649 körül, megh. 1711.) Monumentális müvei 
közül a benediktbeureni ós tegernseei templomok 
freskói maradtak fönn. Piai: A. Cosmas Damian 
(1686-1739) ós A. Egid Quirin (1692-1750), az 
szobrász, ez festő, sokat dolgoztak együtt. Legjel
lemzőbb, pompás müveik a freisingi székesegyház 
és a regensburgi S. Emmeram-templom belső dí
szítése. 

Asango, erdős hegylánc Francia-Kongo belsejé
ben ; ÉNy.-ról DK.-re húzódik; az Olombo nevű 
csúcsban (783 ni.) éri el a legnagyobb magassá
gát. Ny.-i oldalán bukkant Du Chaillu az obongo 
(1. 0.) nevű törpe néptörzsre. V. ö. Du Glvxülu, A 
journey to Ashango land (Lond. 1867). 

Asanja, adóközség és politikai község Szerem 
vm. zimonyi j.-ában, (1900) 1307 horvát-szerb la
kossal ; u. p. és u. t. Kupinovo. 

Asanti (Ashantee), azelőtt önálló néger ország, 
1901 óta a brit Aranyparthoz (1. 0.) csatolt vidéke 
Afrikának. Az A. nép a szudán-négerek egy csa
ládja; köztük sokaz ügyesfestő, a fazekas, a varga, 
az ács és a szőnyegszövő. Erkölcseik durvák és 
harciasak; mielőtt angol uralom alá jutottak, kü
lönösen rabszolgákkal kereskedtek és nem egy
szer isteneiknek embereket áldoztak. Jelenleg a 
misszionáriusok 31 iskolát tartanak fenn köztük, 
amelyeket mintegy 1000 gyermek látogat. Egy
kori fővárosuk Kumasszi (7000 lak.), ahol a brit 
rezidens is lakik. A.-ország megalapítójának Oszai 
Tutut tartják, aki 1719. vetette meg alapját a ha
talmának ; 1807. ezt a tengerpartig terjesztették 
ki. Mivel az angolok a rabszolgakereskedést meg 
akarták akadályozni, az A.-k nehezteltek rájuk 
és midőn Sierra Leone kormányzója adó alá akarta 
őket vetni, 1824. az angol csapatokat országukból 
kiűzték és csak 1826. sikerült Campbell kormány
zónak őket a Prah-folyóig visszaszorítani. 1863-ban 
újra kitört az angolok és A.-k közt a háború, 
amely az előbbiekre nézve szerencsétlenül vég
ződött. Midőn pedig Karikari király újra ki akarta 

hatalmát a tengerpartra terjeszteni, Wolseley 
ezredes 1874. benyomult Kumassziba és az A.-ak 
kényszerültek 50,000 uncia aranyat hadi kárpót
lásként fizetni. 1895-ben azonban az A.-k újra 
nyugtalankodni kezdtek, mire az angolok meg
fosztották függetlenségüktől. V. ö. Hay, Ashanti 
and the Gold Coast (London 1874); Weitbrecht, 
Pour years in Ashantee (u. 0. 1875); Freeman, 
Travels and life in Ashantee and Jaman (u. o. 
1898). 

Asanti-bors (növ.), 1. Bors. 
A s a p h u s (kövület), a trilóbiták (1. 0.) egy gé-

nusza az alsó szilurban. 
Asar (ejtsd: oszár), a svéd As (1. 0.) többese. 
Asari i i (növ), 1. Asarum. 
Asariták, 1. Iszlám. 
A s a r u m (növ, kapotnyak, mogyoróalja), az 

Aristolochiaceae (Farkasalma-félék) család gé-
nusza, melynek 13 faja az északi mérsékelt öv
ben van elterjedve. Évelő füvek, hosszú nyelű 
vese-, szív- v. nyílalakú levelekkel, végálló vi
rágokkal; ezek sugarasak, leplük 3 osztatú. 
Európában és hazánkban csak egy faja, az 
A. europaeum L. ismeretes. Tarackot hajt, levele 
hosszúnyelü, vesealakú, rövidkocsányú virágai 
veresbarna leplüek. Toktermóse 6-üregű. Mér
ges. Rhizomája (rhizoma asari) asarintartalmú, 
fűszeresillatú. Svájcban és más vidékeken gyógy
szer. É.-Amerikában az A. canadense L. rhizo
mája helyettesíti. Az A. Thmibergii A. Br. és 
A. variegatum A. Br.-et Bouchó fajt Japánban, 
az A. arifolium Michx. (vad gyömbér) és az 
A. virginicum L. fajt É.-Amerikában kultiválják. 

Asas (zene), a két W7 által lejebb szállított «. 
Ásás, a talajnak megporhanyítása és fordítása 

az ásóval. Az A. a talajmunkálás legtökéletesebb, 
de legdrágább módja, miért inkább csak a kerté
szetben nyer alkalmazást s csak kivételesen a 
szántóföldeken. Az Á. egyik neme a rigolozás v. 
földforgatás (1. o.) 

Ásatag (fossüis), a kövült állati és növényi ma
radványokra mondják: ásatag állatok vagy növé
nyek, röviden ásatagok, a. m. fossziliák. L. Kö
vület. 

Ásatások. I. Az archeológiai kutatás szolgála
tában álló A. célja az ókori művészet és kultúra 
emlékeinek föltárása. Az antik kultúra lakott em
lékhelyein már a középkorban is folytak Á., de 
ezeket csak építőanyag nyerése, avagy kincs
keresés céljából végezték. Művészeti célú Á. vol
tak azok, melyeket a renaissance idején aXV.sz. 
utolsó évtizedei óta folytattak a pápák és a pél
dájukat követő előkelők, különösen Rómában, 
hogy antik szobormüveket hozzanak napfényre; 
a XVI. sz.-ban találták meg a Laokoont, a belve-
derei Apollont, a Nílust, farnesei bikát s az antik 
szobrászat más remekeit; sőt Raffael, kit X. Leó 
az összes római Á. felügyelőjévé nevezett ki, 
már a régi Róma emlékeinek föltárását is tervbe 
vette, aminek keresztülvitelében azonban halála 
megakadályozta. A Vezúvtól eltemetett városok 
helyein a XVIII. sz.-ban végezték az első kutatáso
kat ; Herculaneumban 1711-ben ástak legelőször; 
majd 1738—1766-ig a nápolyi kormány vezetése 
alatt, amikor számos márvány-, még több bronz
szobor és a campaniai falfestés első emlékei kerül-

Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendő! 
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tek napfényre. Pompeji maradványaira 1748. 
akadtak véletlenül s azóta kisebb-nagyobb szüne
tekkel folyton fáradoznak földerítésén. Különösen 
jelentősek azok az A., melyek Karolina királyné ér
deklődése folytán 1808—1815-ig történtek s azok, 
melyeket 1860 — 1875-ig Piorelli vezetett; eddig a 
városnak nyugati (nagyobbik) felét tárták föl, az 
Á. eredményeit 1. Pompeji alatt. Pompeji kedvóért 
elhanyagolták, ill. abbanhagyták Herculaneum föl
kutatását s mikor legújabban Waldstein cambrid-
gei egyetemi tanár nemzetközi szövetkezés és 
pénzadományok útján indítványozta a város föl-
ásatását, melynek tetemes költségeit az olasz állam 
nem tudja előteremteni, az olasz nemzeti hiúság 
a tudomány nagy kárára visszautasította (Itália 
fara da se) az ajánlatot. Értékes leleteket szolgál
tatott a Vezúv tövében, Boscoreale mellett (1894-
96) fölfedett antik villa, amennyiben remek falké
peken kívül gyönyörű ezüstkészlet, a helleniszti
kus és római toreutika mestermüvei kerültek nap
fényre (most aLouvreban vannak). Itália földjén 
jelentősek azok a kutatások, melyeket a múlt sz. 
20-as és 30-as éveiben végeztek Sicilia rommezőin, 
főleg Selinus helyén és melyek az antik építészet 
polychromiájának megismerésére vezettek (Hit-
torff, Architecture antique de la Sicile, 1829— 
30), valamint Etruria nekropolisainak (Corneto, 
Chinsi, Veji, Cervetri, Orvieto, Vulei stb.) a 30-as 
és 40-es években törtónt fölkutatása, melyeknek 
falfestményei ós fölszerelése az etruszk művészet 
megismerésére vezetett, míg a sírokból előkerült 
tömérdek festett vázák a görög festés történeté
hez szolgáltattak ép oly gazdag, mint becses 
anyagot. A keresztény archeológia szempontjá
ból nagyfontosságúak de Possi kutatásai, ki a 
múlt sz. közepén átkutatta Róma katakombáit 
(1. o.). A Palatínus császári palotáinak helyén III. 
Napóleon végeztetett a múlt sz. 60-as éveiben ered
ményes Á.-at. Az olasz királyság megalakulása 
óta (1870) a régi Róma (1. o.) szivének, a fórum 
Bomanumnak fölkutatása teszi az olasz áll. Á. fő-
feladatát, amellett azonban a kormány Róma 
egyéb helyein és az egész országban végeztet rend-
szesen és szorgalmasan Á.-at, melyeknek ered
ményeiről, valamint az országszerte sűrűn előfor
duló leletekről a Notizie degli Scavi (1876 óta) és 
a Bulletino délla commissione archeohgica comu-
nale (előbb municipale, 1872 óta) közölnek rész
letes tudósításokat. 

Mind terjedelmük, mind eredményeik szempont
jából az összes Á. között az első helyet azok fog
lalják el, melyeket az ókor első kultúrnépének, a 
görögségnek lakóhelyein Görögországban, a gö
rög szigeteken és Kis-Ázsiában végeztek. A gö
rögföldi archeológiai kutatásokat az angolok in
dították meg; az első angol expedició (Stuart 
festő és Revett építész) 1751. kezdte kutatásait 
Athénben, melyeknek eredményeit a The Anti-
quities of Athens c. (4 kötet, London 1761—1816) 
munkában publikálták a Society of Dilettanti 
költségén. Ugyanez a társaság 1764. egy másik, ú. 
n. ión expedíciót (Revett, Pars festő, Chandler filo
lógus) küldött Kis-Ázsia építészeti emlékeinek föl
kutatására, mely Görögországban is dolgozott. 
Útjuk eredményeit az Antiquities of Ionia (2 köt. 
1769—97) és az Unedited antiquities of Attica 

(1817) tartalmazzák. A görög szobrászat megisme
résében korszakalkotó a Parthenon szobordíszének 
Londonba való szállítása: Pheidias korának ezen 
remekmüveit lord Elgin (1. o.) gyűjtötte össze 
1800-03 közt Athénben, 1816. eladta zsákmányát 
a British Museumnak 35,000 fontért, amely ösz-
szeg saját kiadásainak csak felét teszi. Angol és 
német műbarátokból álló társaság, melynek lelke 
Coekerell építész volt, 1811. Aegina szigetén nap
világra hozta a híres oromcsoportozatokat, melye
ket Lajos bajor trónörökös a zantei (1812) árveré
sen Glyptothekja számára vásárolt meg. Ugyanez 
a társaság fölfedezte 1811. aphigaleiai templomot, 
ott rendezett ásatásaik eredménye: az Apollon-
templom fríze 15 ezer font vételáron a brit mú
zeumba került. Mikor a navarini csata után a fran
ciák megszállották Moreát, a csapatokat tudomá
nyos expedició kisérte, melynek archeológus 
tagjai Blouet vezetése alatt (1879) Ólympiában 
kutattak és kiásták a Zeus-templom három meto-
péjét, melyeket magukkal vittek Parisba. A fran
cia kormány megbízásából Texier 1833—37-ig be
utazta Kis-Ázsiát, ott kisebb A.-at végzett s egye
bek közt fölfedezte az assosi dór templomot, mely
nek archaikus frízét a Louvre számára megszerez
ték. Kis-Ázsia műemlékeinek fölkutatásában nagy 
érdemeket szerzett magának az angol Pellows, 
aki (1838—1844) több utat tett oda s fölfedezte 
Lykia műemlékeit, ásatásainak köszöni a brit mú
zeum a xanthosi harpyia és nereida-emlék szobor
díszét. Nagyobb szabásuak voltak C.T. Newtonása
tásai, ki (1857—58) a régi Halikarnassos helyén 
föltárta a Mausoleion és szobordíszének marad
ványait, Knidos városának egész tervét, valamint 
a miletosi Didymaionhoz vezető utat, s mind há
rom helyről nagyértékű szobrászati müveket szál
lított a londoni múzeumba. Ugyanoda vándoroltak 
a Wood-tól (1869—1874) föltalált ephesosi Arte-
mision számos architektonikus maradványai. Egy 
másik angol, Pullan, a 60-as években szintén Kis-
Ázsia Ny.-i vidékén ásott (Teos, Smintheion, prie-
nei Athena- Polias-templom). — Magában Görög
országban az archeológiai kutatások az újgörög 
királyság megalapításával egyidőben, a 30-as 
években indulnak meg. Ross, Schaubert és Han-
sen az Ákropolis bástyáiba beépített kövekből újra 
megépítik Nike-Apteros templomát; ezt követte 
az Ákropolis talajának első átvizsgálása, a szobrá
szati s főleg epigraflkai emlékek gyűjtése. A 
görögföldi A. új korszaka kezdődik a múlt sz. 70-es 
éveiben. Blső,világraszóló eredményei Schliemann 
Henrik (1. o.) nevéhez fűződnek, ki Trója (1871— 
73,1878-79,1882-90), Mykene (1874-76), Tiryns 
(1884—85), Orchomenos (1880—03) területén vég
zett ásatásaival a görög művészetnek eladdig 
ismeretlen, á. n. mykenei korát ismertette meg 
velünk. (V. ö. Schuchardt, Sch. ásatásai, Budapest, 
Akadémia 1892). Szigorú módszeresség és új, he
lyesebb cél jellemzi Conze samothrakei ásatásait, 
melyeket az osztrák kormány költségén 1873. és 
újból 1875. végzett. Conze kezdeményezte azt a 
mostanában általánosan elfogadott eljárást, hogy 
egy emlékhelyet a maga teljességében kell fölásni, 
míg azelőtt csak egyes érdekesebb épületekkel 
törődtek, vagy szobormüvek föltárását tűzték ki 
célul. Mintaszerűek azok a nagyszabású Á., melye-
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ket a német birodalom 800,000 márka költséggel 
végeztetett építészek és archeológusok(Adler,Dörp-
feld, Bohn, Bötticher, Curtius, Furtwángler, Treu 
stb.) vezetése mellett Olympiában (1. o.) 1875 — 
1881-ig, föltárván a szentély összes épületeit, mi
közben napfényre kerültek Praxiteles Hermese, 
Painonios Nikéje, a Zeus-templom oromcsoportjai 
stb. Nagyszabásúak a franciák Délosz (1. o.) szige
tén végzett ásatásai (1873-tól, megszakításokkal 
1894-ig), hol aránylag kis költséggel nagy ered
ményeket, értek el; a Delphi miatt egy ideig meg
szakított Á.-at 1902-ben újra folytatták; fáradozá
saikat a hellenisztikus művészet emlékeinek és az 
érdekes föliratoknak gazdag sora jutalmazza évről-
évre. Még több fölírat s remek szoborművek kerül-
teknapfényre a franciáknak Homolle vezetése alatt 
1893-1901-ig f oly tátott delphi-i ásatásai folyamán, 
melyek az újkor legnagyszerűbb enemü vállalko
zásai közé tartoznak (1. Delfi). A görög törvény 
ugyan nem engedi meg az A. alatt föltárt műtár
gyak kivitelét, de azért az összes művelt nemzetek 
egymással versenyezve folytatnak Á.-at Hellasz 
földjén. Az angolok legfontosabb görögföldi ásatá
sai -.Megalopolis (1820-01),Phylakopi Melos szige-
tén(90-es évek végén) és 1906 óta Sparta.A franciák 
Elateia (1884), a Kopais-tava melletti Ptoion 
(1884-48), Mantineia (1887-88), Tegea(1888-89) 
területén ástak. Az amerikaiak Korinthos (1896 
óta), Sikyon (1887), Eretria és az Argos melletti 
Heraion (1892—95) föltárásán fáradoztak. A né
metek Athénben (1892—97) az Akropolis Ny.-i és 
D.-i lejtőjén (Dörpíéld), a Thebai melletti Kabiri-
onban, Tíryiisben (1905), Órchomenosban (1903 
óta), valamint Aegina (Furtwángler, 1901), Kos 
(1902—94) és Thera szigetén (Hiller von Gaertrin-
gen; 1895—1902) ástak. A svédek a Poros szige
tén levő Kalauria Poseidon-szentólyét födték fel 
(1894); a hollandusok (1902—03) Argosban kutat
tak. Maguk a görögök is derekasan veszik ki ré
szüket az Á.-ból: az Athén Dipylon nevű kapuja 
előtt elterülő temető részleges föltárása (1871) 
megismertette velünk a görög vázafestés geomet
riai stílusát. (U. ezt a temetőt 1907. rendszeresen 
átkutatta anémetBrückner). 1876-ban Karapanosz 
fölásta a Dodona i szentélyt; Tanagra-han (1. o.) 
1888. rendezett a görög archeol. társaság Á.-at, 
kissé elkésve, mert a sírok legnagyobb részét akkor 
már kifosztották a vidék parasztjai. Ugyanennek 
a társaságnak köszönhető az eleusisi (1. o.) Deme
ter-szentélynek (1882-90), Lykosum-na.k (1889-
90) és Epidauros (1. o.) híres Asklepieionjának 
föltárása (1881—98), valamint az Antikytliera 
(ma Cerigotto) szigete mellett a tengerben elsü-
lyedt antik hajó szoborrakományának fölszínre 
hozatala (1900—1); az Akropoiison (1885—91) 
folytatott Á. rendkívül fontosak voltak építészet
történeti szempontból, nemkülönben azért is, mert 
az archaikus festett női szobrokkal ajándékozták 
meg a műtörténetet. A görögök ezeken kívül or
száguk számos helyén, rendeztek és rendeznek 
most is szorgalmasan A.-at (melyeknek eredmé
nyeiről a Praktika és az Ephemeris arch. számol
nak be). 

Újabban Kis-Ázsia görög emlékhelyeinek föl
kutatásán buzgólkodnak ; e téren a német archeo
lógusok viszik a vezetőszerepet. Dörpfeld, ki 

Schliemann-nak 1882-bon segítőtársa volt, 1893— 
1894. befejezte Trója (1. o.) fölásatását, melynek 
9 kultúrrétege közül az alulról számított 6. telep
ben ismerték föl a homerosi Tróját. Az Attalidák 
székvárosának Pergamon-Tutik (1. o.) fölásatása 
(1878—86. Conze, 1900 óta Dörpfeld vezetésével) 
nagyszerű építészeti és szobrászati maradványo
kat hozott napfényre ; az utóbbiak közül külön 
említést érdemel a Zeus-oltár hatalmas fríze (je
lenleg a berlini múzeumban). A Priene (1. o.) he
lyén végzett Á. (1895—1905) egy hellenisztikus 
városnak,valóságos görög Pompejinek képét szol
gáltatták ; 1891—93 a Maeander melletti Magne-
siát tárták föl; Miletos (1. o.) fölkutatása után 
(1899—1905) most a közeli híres Apollon-szen-
télynek, a Didymaion-nak fölásatásán fáradoz
nak, melynek helyén régebben, a 70-es és 90-es 
években a franciák dolgoztak. A kisázsiai Myrina 
nekropoliszának sírjaiból a franciák (1880—83) 
roppant sok, a tanagraiakhoz hasonló, de azoknál 
fiatalabb stílusú terrakottaszobrocskát hoztak nap
fényre. Assos város helyén (1881—83) az ame
rikai arch. intézet végzett Á.-at. A dánok Rhodos 
szigetén, IÁndos helyén kutattak (1902—04); a 
törökök a Saidá-ban (Fönícia) véletlenül (1887) 
fölfedezett sírboltok átkutatásakor a remek sidoni 
szarkofágokat hozták napfényre, melyek most a 
konstantinápolyi múzeumnak irigyelt kincsei. Kié-
Ázsiában dolgoznak szorgalmasan az osztrákok 
is, egyrészt expedíciók szervezésével (Benndorf 
1881. és 1882. Lykiát kutatta át és Bécsbe hozta a 
gjölbasii heroon remek frízét), másrészt EpJie-
sos (1. o.) rendszeres, nagyeredményü fölásatásá
val (1895-1908). — Az archeológiai érdeklődés 
középpontjában állanak azok az Á., melyek 1900 
óta Kréta szigetén folynak: az angol Bvanstől a 
régi Knosos (1. o.) helyén, az olaszoktól PJiaistos -
nál és Hagia Triada-nkl föltárt hatalmas palo
ták, a bennök talált remekművű, gazdag leletek
kel egy egészen új, sajátos jellegű művészetet és 
kultúrát ismertettek meg velünk, amelynek a 
Schliemannótaismertmykenei kultúra csak egyik 
hajtása; ennek a prehellén fejlett művészetnek 
hazája Kréta volt, melynek más pontjain is vé
geztek Á.-at (amerikaiak Gurniánál, az angol 
iskola Palaeokastronál stb.). — A görög művé
szetnek érdekes emlékei (főleg iparművészeti tár
gyak) kerülnek napfényre Déloroszországban 
(Krim, Keres, Kubán stb.), ahol a kormány állan
dóan végeztet rendszeres Á.-at. (V. ö. C.-rendus 
de la commission imp. archéologique, Peterburg 
1859 óta). 

Az antik kultúra maradványait ma már mind
azokban az országokban kutatják, melynek terü
lete egykoron római avagy görög uralom alatt 
állott. Á római provinciális művészet emlékeinek 
Á. útján való föltárása szorgalmasan folyik Né
metországban (ahol már az egész limes-vonalat 
átkutatták), Svájcban, Franciaországban, An
gliában, Spanyolországban, Romániában és ná
lunk is (1. Aquincum, Dunapentele, Porolissum, 
Szamosújvár stb.); Európán kívül Észak-Afriká
ban, ahol a francia kormánytól a 80-as évek óta 
rendezett Á. Tuniszban és Algereben Gauckler, 
Gsell és Delattre szakszerű vezetése mellett ki
tűnő karban fennmaradt, érdekes szobrászati és 
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mozaikleletekben bővelkedő római városokat (Had-
rumentum.Caesarea, Thugga, Lambaesis, Thamu-
gadi stb.) tártak fel. V. ö. Boissier^'AMqae roma-
ine, Paris 1909; Gsell, Les monuments antiques 
de l'Algérie, u. o. 1902 ; Tutain, Les cités romaines 
de la Ttmisie, u. o. 1893.) Egyiptomban is kutat
nak szorgalmasan a görög-római művészet ma
radványai után (alexandriai Á. 1898—1901, nau-
kratesi Á. 1884—86); itt külön ügyeimet érde
melnek a fajumi Á.-ból egyre nagyobb számban 
előkerülő papyrusok, melyek a régi élet érdekes 
okmányait s az antik irodalom elveszettnek hitt 
kincseit szolgáltatják nekünk. Hogy csak egyet 
említsünk, Lefebvrenek a régi Aphroditopolis 
helyén(1905) végzett ásatásai Menandrosnak négy 
komédiáját hozták napfényre. 

Az ókori keleti népekre vonatkozó kutatások 
Napóleonnak egyiptomi expediciójával (1798) 
indulnak meg (eredményeit a Description de 
l'Égypte» közli; 2.kiad. 26 köt.,Paris 1820—30), 
ezt 1828. egy másik Champollion (1. o.) és Rosel-
linitől vezetett expedíció követte, mely Abuszim-
belen túl nyomult elő. 1842—45-ig Lepsius vezér
lete alatt porosz expedíció kutatta terjedelmes Á. 
kíséretében egész Egyiptom emlékeit. Az,50-es 
években Mariette kezdi nagyeredményü Á.-ait, 
kinek utódja a Service des Antiquités vezetésé
ben 1881 óta Maspero. Mindketten az egyiptomi 
kormány megbízásából folytattak rsok helyütt 
Á.-at. Mellettük buzgólkodnak az Á. területén: 
az angoloktól 1882. alapított Bgypt exploration 
Pund (Plinders Petrie vezetésével), valamint fő
leg német tudósok (Borchardt, Steindorff stb.). 
V. ö. Mahler, Ókori Egyiptom, (Bpest 1909),. — 
Asszíria és Babilónia területén az első Á.-at 
franciák és angolok végezték: Ninive helyén 
Bottá francia konzul kezdte a munkát (18i2), 
utána az angol Layard folytatta ugyanazon terü
leten a múlt század 50-es éveiben. Őket követték 
a 60-as években a francia Place, a 70-esekben az 
angol Sniith és Rassam. Babilónia rommezőin 
folytattak Á.-at Loftus, Oppert, Taylor (az 50-es 
években), de Sarsec (1877—78 és 1880—81), az 
amerikaiak Hilprecht és Pischer vezetése alatt 
(1888—*dO).Bábilóniarendszeres fölkutatására az 
1898-ban alapított «Deutsche Orientgesellschaft» 
szervezett expedíciót Koldewey vezetése alatt; 
1903 óta a németek Asszíriára terjesztették ki 
kutatásaikat. Perzsia régi emlékeinek fölkutatá
sában Ker Porter, Texier, Coste, Flandin, Vaux, 
Rawlinson és a Dieulafoy házaspár szereztek ma
guknak érdemeket. (V. ö. Mahler, Babylonia és 
Assyria, Bpest 1906). 1888—94 közt az Eufrátesz 
felső folyása és a Földközi-tenger között fekvő 
Szendzsirliben végeztek a németek fontos Á.-at. 
Ugyanabban az időben Palesztina régi emlékei
nek fölkutatására kezdtek A.-at az angolok (Plin
ders Petrie, Macalister), kikhez osztrákok (1902— 
1904 Sellin Tell-Taannek területén) és a Deutscher 
Palástina-Vereintől támogatott nemetek (1903— 
1905. Megiddo területén) csatlakoztak. A keleti 
és klasszikus művészet kölcsönhatásának szem
pontjából fontosak a Ciprus szigetén végzett 
Á., melyeket Pálma di Cesnola (1867—76), 
majd a 80-as években Ohnefalsch-Eichter, 1888 
óta az angolok vezettek. Szíriának Hauran nevű 

vidékén fekvő impozáns romjait Renan (1860) de 
Vogüé(1861—62), de Luynes herceg (1864), újab
ban meg az amerikai Butler (1899) és Littmann 
(1904) kutatták. A Kis-Ázsia belsejében végzett 
Á. közöl legfontosabbak a Körte testvérektől 1900. 
Gordion (Frigia) és Wincklertől 1906. Boglwsz-
köi (Kappadocia) területén végzett kutatások,moly 
utóbbiak kétségtelenné tették, hogy Boghaszköi 
helyén feküdt a hettiták népének fővárosa. V. ö. 
A. Micliaelis, Ein Jahrhundert kunstarcháologi-
scher Entdeekungen (2. kiad., Leipzig 1908); 
Láng N., A görög műveltség emlékeinek fölku
tatása (Bpest 1906); Flinders Petrie, Methods 
and aims in archaeology (London 1904). Az Á.-ról 
évenként összefoglaló tudósításokat közöl orszá
gok szerint való csoportosításban az Archáolo-
gischer Anzeiger (minden évfolyam 2. füzeté
ben). Részletes beszámolókat adnak az archeo
lógiai intézetek (1. o.) folyóiratai. 

II. A prehisztorikus archeológia kutatási mód
szerében is igen nagy jelentőséggel birnak az Á. 
írott emlékek híján tisztán magukból az emlékek
ből kell a fejlődés időrendjét megállapítani és az 
egyes helyi kultúrák határait kijelölni, erre pedig 
csupán a tervszerűen véghezvitt tudományos A. 
által felszínre hozott s előfordulása szerint osztá
lyozott leletanyag képesít. Németországban két
ségtelenül már a XVII. sz.-ban tártak fel tudomá
nyos kutatás céljából őskori sírhalmokat és urna-
sírokat, nagyobb fontosságot azonban,csak a múlt 
század közepe óta tulajdonítanak az Á. útján sze
rezhető észleloteknek. Amióta a svájci cölöpépít
mények (1854) és az olaszországi terramarák ku
tatása révén bebizonyosodott, mily fontos bizonyí
tókokat szolgáltathatnak a rendszeres A. a krono
lógia szempontjából, azóta Európa összes művelt 
államaiban tudományos rendszer szerint tárják 
fel az ősember temetőit és lakóhelyének marad
ványait, sőt több államban az Á. hatósági enge
délyezésével igyekeznek meggátolni azt, hogy 
ahhoz nem értők őstelepeket v. temetőket meg
semmisítsenek vagy kizsákmányoljanak. 

Hazánkban az első tudományos célú régészeti 
ásatást Kubinyi Ferenc végezte a terennei Harsa
son, mind ő, mind a magyar ősrégészeti kutalás 
másik úttörője, Érdy János azáltal tűnnek ki, 
hogy nem érik be a leletek összegyűjtésével, de 
beszámolnak az előfordulás körülményeiről, raj
zokat és felméréseket közölnek a leihelyről. Na
gyobb lendületet vett az ősrégészeti kutatás a 
hetvenes évek elején, ekkor indul meg az alföldi 
nagy őstelepek, valamint a felsőmagyarországi 
barlangok kutatása. Az első nagyobbarányú ása
tás, amelyről bővebb közlemény jelent meg, a szí-
halomi (Borsod vm.) földvár kutatása volt, ame
lyet Ipolyi Arnold és a M. Tud. Akad. költségén 
Foltinyi János végzett, ezt követték Tariczky ása
tása a tiszafüredi Ásott, másként Laposhalmon s 
tiszazugi régészeti magántársulat több helyen vég
zett kutatásai. Már Tariczky észlelt az Ásotthalom 
kultúrrétegében cölöpöket, anélkiü azonban, hogy 
jelentőségüket felismerte volna. Az 1876. évi 
budapesti nemzetközi embertani és ősrégészeti 
társulat tószegi kirándulása alkalmával Pigorini 
a tószegi Laposhalom kultúrrétegében ismerte 
fel a cölöpök nyomait s hívta fel a szakkörök fi-
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gyeimét e szerkezeti sajátosságra. Valószínű, hogy 
alföldi nagy folyóink árterületében fekvő s több
nyire Laposhalomnak nevezett ezen östelepek az 
olasz terramárákhoz hasonlóan cölöpökre emelt 
falvak voltak. Azóta is több alföldi őstelepen álla
pították meg a cölöpök jelenlétét s legújabban az 
alföldi telepekétől elütő kultúrájú erősdi (Három
szók vm.) őstelepen is. A felvidéki barlangkuta
tások közül kisebb közlemények v. terjedelme
sebb monográfiák jelentek meg Eóth porácsi (Sze-
pes vm.), Badányi Mátyás haligóczi (Szepes vm.), 
Lóczy Lajos baráthegyi (Liptó vm.) és br. Nyáry 
Jenő aggteleki és a Szeleta barlang (Borsod vm., 
Diósgyőr mellett) kutatásáról, ez utóbbi ásatás 
révén vált teljesen bizonyossá, hogy Magyaror
szágon is volt régebbi kőkori kultúra is. 

Az alföldi östelepek kutatása és a barlangkuta
tás mellett nagy buzgalommal vetették magukat 
kutatóink az egyéb kő- és bronzkori telepek és 
temetők kutatására.Rómer Plóris, csetneki Jelenik 
Elek, br. Nyáry Jenő, Wosinszky Mór, Bella La
jos, Sándori! Nándor, Darnay Kálmán, Kubinyi 
Miklós, Jósa András, Milleker Bódog, br. Miske 
Kálmán s kívülök még számosaknak érdeme, hogy 
őskorunkról a véletlenül fölszinre került anyagon 
kívül ásatási észleletek alapján alkothatunk fogal
mat. Ez Á. közül részint nagyobb arányaikkal, 
részint a feltárt anyag gazdagsága és érdekessége 
által válnak ki Wosinszky lengyeli, Bella soproni 
és br. Miske velemi ásatásai. Ez utóbbi, amelyet 
Apponyi Sándor gr. áldozatkészsége tett lehetővé, 
egyik legnagyobb ilynemű munkalat hazánkban, 
sáncokkal kerített kő- és bronzkori telep földbe 
vájt putrijaiból és sírjaiból hozta e hazánkban 
egyik legnagyobb ilynemű munkálat az őskori 
élet emlékeit fölszinre. A Bella Lajos által meg
kezdett soproni ásatás a Purgstallon levő sírhal
mokból emelt ki jelenetekkel díszített cserép
urnákat, amelyek a korai vaskor művészetére vet
nek fényt. A velemi őstelep pedig úgy látszik a 
bronzgyártás egyik központja volt a bronzkorban, 
de még a kifejlett vaskorban is. 

A legnagyobb munkát kétségtelenül a régibb 
középkori temetők feltárása terén fejtették ki ku
tatóink. Lipp Vilmos, Sötér Ágost, Posta Béla, 
Tergina Gyula, Kada Elek, Éber László, Börzsönyi 
Arnold, br. Nyáry Jenő és Albert, Csallány Gábor 
s kivülök még számosan működtek közre hazánk 
sok ezer népvándorláskori és lionfoglaláskori sír
jából származó leleteinek összegyűjtésében s az 
anyag, amelyet Hampel József együtt adott ki, 
páratlanul áll a maga nemében. V. ö. Pulszky 
Ferenc, Magyarország archeológiája I—n. (Buda
pest 1897); Hampel, Altérthümer des frühen Mit-
telalters in Ungarn (Braunschweig 1905; a koráb
ban [1894] megjelent: Régibb középkor emlékei 
e. mű bővített német kiadása); br. Miske Kálmán, 
A velemszentvidi őstelep I. k. (Wien 1907); Ham
pel József, Újabb tanulmányok a honfoglaláskor 
emlékeiről (Bpest 1907); Wosinspky Mór, A len
gyeli őstelep (u. o. 1885); Az Arch.Ert., Arch. Közi., 
Múzeumi és Könyvtári Értesítő és a M. N. Múzeum 
évi jelentései közölnek ásatási jelentéseket. 

Asberg, község Düsseldorf porosz kerület 
Mörs járásában, a Rajna balpartja közelében, (1905) 
3288 lak. Asciburgium helyén épült. 

Asbest , 1. Aszbeszt. 
Asbjörnsen, Péter Christen, norvég író és ter

mészetbúvár, szül. Krisztiániában, 1812 jan. 15., 
megh. 1885 jan. 6. Több évig mint vidéki tanító 
bejárván hazája festői tájait s megismerkedve a 
népólettel és költészettel, föltette magában, hogy 
fáradsággal gyűjtött népdalait kiadja. 1844—50-ig 
egy norvég hadihajón Kis-Ázsiáig ós Egyiptomig 
jutott. Még 1856. is, 44 éves kora dacára, két évig 
hallgatója volt a Drezda mellett lévő tharandö 
erdészeti akadémiának, míg végre hazájában 1860. 
erdó'mesternek nevezték ki. Mint a természettudo
mányok sikeres népszerűsítőjének, hazájában alig 
van párja. A fiatalság számára írt természetrajza 
(Naturhistoria for Ungdomen), mely hat kötetben 
jelent meg, roppant népszerűvé tette nevét. Népé
nek szépirodalma körül azonban a legnagyobb érde
meket szerezte fő müve által: Norske Polke-Eventyr 
(norvég népmesék, 5. kiadás Krisztiánia, 1874). 

Asbo lan , 1. Kobáltmangánérc. 
Asbóth, 1. Emil, szül. Újaradon 1854. Tanul

mányait a zürichi műegyetemen végezte s mint 
mérnök egy évig külföldön, majd pedig a m. Mr. 
államvasutak szolgálatában működött. 1878-ban 
elhagyván a gyakorlati pályát, életét teljesen a 
tanári hivatásnak szentelte. Első állása a rigai 
műegyetemen volt, hol mint tanársegéd működött, 
később pedig mint segédtanár a zürichi műegye
temen. Meghivatván a budapesti kir. József-mű
egyetemre, itt eleinte mint helyettes tanár és 1883 
óta mint a gépszerkezettan nyilvános rendes ta
nára működött. 1890-ben a mértékhitelesítő bizott
ság igazgatójának, 1892. pedig a kézi lőfegyver
próbaállomás vezetőjének nevezték ki. 1896-ban 
miniszteri tanácsosi címet kapott. 1899-ben meg
vált műegyetemi tanári állásától s azóta a Ganz 
és Társa vasöntő és gépgyár r.-t. vezérigazgatója; 
azonkívül több vasúttársaság igazgatósági tagja. 

2. A. János, szül. Nemescsón, Vasvármegyében 
1768 dec, hol atyja ág. ev. lelkész volt, megh. 
1823 jún. 19. Tanulmányait Sopronban s utóbb a 
göttingeni egyetemen végezte, ezután mint tanár 
Lőcsén és Késmárkon működött, honnét 1801. 
Festetics György gr. Keszthelyre a Georgiconra 
hívta meg tanárul. 1806-ban a gróf összes uradal
mainak igazgatója lett; 1820. a bácsvmegyei 
korona-uradalom kormányzójává nevezték ki. A. 
több tudóstársaság tagja volt. A. fia Lajos, a híres 
1848—49-iki honvédtábornok volt. 

3. A. János, szül. Szatumikon, Krassó vmegyé-
ben, 1845 jún. 7. A. Lajos honvédtábornok fia. 
A műegyetemet Pesten és Zürichben hallgatván, 
1866." Parisban belépett a Klapka-légióba. Ennek 
feloszlása után visszatért; Krassó vármegyében 
főjegyző, majd honvédelmi miniszteri titkár lett, 
de 1872. lemondott. A Sennyey-párt megbízásából 
a kolozsvári Ébredés-t szerkesztette rövid ideig; 
majd Budapestre jött, mint az egyesült ellenzéki 
Magyarország főmunkatársa. 1881-ben a külügy
minisztériumban működött, mint osztálytanácsos. 
1887-ben országgyűlési képviselővé választották; 
de az 1896—901-iki ciklusban letette mandátumát. 
1892., miután Tuniszban és Boszniában tett tanul
mányútjairól tudományos értékű munkákat bo
csátott közre, az Akadémia levelező tagjául válasz
totta. Számos publicisztikai és földrajz-etnográfiai 

Amely szó Aa alatt nincs meg, As« rag; A> alatt keresendő! 
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munkái közül jelentékenyebbek: Magyar konze>~-
vativ politika (Budapest 1874); TJj Magyarország 
(u. o. 1880); A Zaharától az Arabáhig (u. o. 
1883); Bosznia és Hercegovina (2 köt., 1887); 
Korunk uralkodó eszméi (akad. székfoglaló 1896) 
s több akad. felolvasás. Szépirodalmi dolgozatai 
közt önálló az Álmok álmodója c. regény (1878, 
2. kiad. 1882). 

4. A. Lajos, honvédtábornok, szül. 1803. Keszt
helyen, megh. 1882 máj. 6. Lúgoson. Tanulmá
nyait a bécsi katonai mérnöki akadémián befejez
vén, katonatiszt lett. 1842. nyugalomba vonult, 
de 1848. a magyar kormány őrnaggyá ós a bán
sági bányavidék parancsnokává nevezte ki. 1848 
aug. 28. Ómoldovánál, nov. 15. Németbogsánnál, 
dec. 16. Resiczánál győzelmesen harcolt. A tavaszi 
hadjáratban, különösen Buda ostrománál alkalma 
nyilt jobban kitűnhetni; rövid idő múlva Aulich 
helyébe a II. hadtest parancsnoka lett. A peredi 
csata után (jún. 20.) Görgey őt letette, mert túlsá
gosan kockára tette legénységét. A szabadságharc 
leveretése után A.-t szinten halálra Ítélték, de az 
Ítéletet várfogságra változtatták. 1857. amnesztiát 
kapott. Az emigráció A.-nak igen előkelő szerepet 
szánt az előkészített magyar fölkelés vezetésében, 
ámde 1861 februárban Lúgoson elfogták és Josef-
stadtba vitték. Onnét kiszabadulva, az ú. n. Al-
mássy Pál-féle összeesküvéshez csatlakozott, ami 
miatt 1864. újra elfogták. Irodalmi művei: A. L. 
emlékiratai (2 k., 1862); Adalékok a kényuralom 
elleni mozgalmak történetéhez. 

5. A. Őszkár, nyelvész, a budapesti egyetemen 
a szláv nyelvészet rendes tanára, szül. Ujaradon, 
1852 aug. 10. Pia A. János 1848-iki miniszteri 
osztályfőnöknek, A. Lajos tábornok testvérének, 
Budapesten kívül Lipcsében, Berlinben és Göttin-
genben tanult, ez utóbbinak egyetemén 1875. böl
cselet-doktori oklevelet nyert. Ismételten (1882 
és 1889.) tanulmányutakat tett Oroszországban. 
A szláv nyelvtudományokba vágó értekezései kü
lönböző magyar és német tud. folyóiratokban je
lentek meg. 1892. a M. Tud. Akadémia lev., 1907. 
rendes tagjául választotta. Lev. tagjául válasz
totta a szentpétervári orosz tud. akadémia is. Ön
álló munkái: Szlávság a magyar keresztény ter
minológiájában (Budapest 1884); Rövid gyakorlati 
orosz nyelvtan (1888), Kurze russ. Grammatik 
(Leipzig 1889); Eussische Chrestomathie für An-
fánger (u. o. 1890, 2. kiad., 1903); A hangsúly 
a szláv nyelvekben (Budapest 1891); Szláv jöve
vényszavaink I. (u. o. 1907); Die Úmwandlung 
der Themen im Lateinischen (Göttingen 1875). 

6. A. Sándor, Lajos testvére, mint ezredes küz
dötte végig a szabadságharcot. Sikerült Ame
rikába menekülnie és ott az északi államok har
cában a déliek ellen az előbbiek részén harcolt. 
Florida visszafoglalása után egy ideig, ez állam 
katonai parancsnoka volt. Az Egyesült-Államok a 
vitéz tábornokot követökül küldték Buenos-
Ayresbe, hol 1870-ben meghalt. 

Asbury Park, város és tengeri fürdő New-
Jersey északamerikai államban Long Branchtól 
D.-re, vasút mellett, (1900) 4118 lak. 

A s c a l o b o t e s (áiiat), 1. Gekko-
Ascanio Centorio (degli Órtensi), olasz költő, 

1. Centorio. 

Ascanius, 1. Askanios. 
Ascanius (Pannonius) Míliály (máskép Hasko-

nius), bölcsészet- és orvostudor, rövid ideig I. Rá
kóczi György udvari orvosa volt, s fiatal korában 
is sokat hányódott-vetődött, míg végre Trencsen-
ben telepedett le. Innen Szakolcza város hívta meg 
rendes orvosának, ahol meg is maradt holtáig. 
Ügyes latin verselő volt, két latin müve külföldön 
jelent meg. 

Ascaris . 1. Orsógiliszta. 
Asce lus (gör.), olyan torzszülött, amelynek a 

külső nemi szervei nincsenek kifejlődve s így a 
neme kívülről nem állapítható meg. 

A s c e n d e n s (lat.), fölemelkedő; signa ascen-
dentia, az állatkör felemelkedő jegyei; ascenden-
sek, fölmenő ágbeli rokonok. 

Ascenseur (franc, ejtsd: asszanzör), személyt v. 
terhet fölhúzó gépezet. 

Ascensianus, 1. Badius. 
Ascens io , 1. Felszivárgás. 
Ascens io Doni in i (lat.) a. m. az Úr menny

bemenetele, 1. Mennybemenetel. 
Ascension (angol, ejtsd: asszensn) v. Mennybe

menetel szigete, Afrikához tartozó, 88 km2 területű 
brit sziget az Atlanti-óceánban, a d. sz. 7° 55' és 
Gr.-tői ny. h. 14° 22' alatt. A szigetet 1501. a 
portugál szolgálatban álló spanyol de Nova Gallego 
Jüan fedezte fel Krisztus mennybemenetele napján. 
A sziget vulkáni eredetű és egészen lávával van 
borítva; legmagasabb csúcsa a Green Mountain, 
860 m. magasságot ér el, rajta van elég tekinté
lyes magasságban a sziget egyetlen, vízben elég 
bő forrása. Éghajlata mérsékelt ós egészséges. A 
rajta termő fú kecskéknek szolgál legelőül. Azon
kívül jövedelmet hajtanak a rajta található óriási 
teknősbékák. A. szigetét 1815. a britek szállották 
meg; kezdetben csupán azért, hogy a Szt.-Ilona 
szigetén fogva tartott I. Napóleon császárt őriz
zék, később egészséges klímája miatt tengerészeik 
üdülőhelyévé tették és az ÉNy.-i parton George-
town telepet alapították; összes lakóinak száma 
130, Angliával kábel köti össze. 

Ascens io rec ta (lat., egyenes emelkedés), 
rendesen rektaszcenziórövidítésben használatos, az 
a szög, melyet valamely csillagon áthaladó de
klináció (óra-) kör a tavaszi napéjegyenponton át
menő deklinációskörrel képez. Mértéke az equátor 
azon íve, mely 7 
a tavaszi equi 
nokcium és 

csillag óra
köre között 

fekszik, s me
lyet kelet felé, 
azaz a látszóla
gos napi moz
gás iránya el
len 360°-ig v. 
szokottabban 
24 óráig szá
mítanak. Áb
ránkban NZS valamely hely délköre, Ph egy csil
lagon átmenő órakör, Y a tavaszi napéjegyenpont. 
tehát YU a rektaszcenzió. Az A. ós a deklináció 
ép úgy határozza meg az égitest helyét az ég
gömbön, mint a geogr. hosszúságés szélesség vala-

Ascensio. 
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mely pont helyét a Földön. Meghatározása igen 
fontos, de egyszersmind elég nehéz is. 

Asch., növénynevek mellett Paul Ascherson 
(1. o.) nevének rövidítése. 

Asch, iparos város és az ugyanily nevű. cseh 
kerületi kapitányság és evang. superintendens 

. székhelye, Csehország ÉNy.-i határán, a Fichtel-
gehirg tövében, az Ascha pataknál, vasút mellett, 
(1900) 18,675 lak., jelentékeny szövőiparral (ruha
kelmék és kötött árúk), kelmefehérítőkkel és fes
tőkkel, csipkekészítéssel, gőzfürésszel, tégla-, sör-
és gépgyárral; szövőiskolával. 

Asch, Adolf, báró, bajor hadügyminiszter, szül. 
1839 okt. 30., megh. 1906 febr. 18. Münchenben. 
A bajor hadseregbe lépett és részt vett az 1866-iki 
porosz és mint Tann tábornok szárnysegédje 
az 1870—71-iki francia háborúban. Majd Berlinbe 
került a nagy táborkar hadtörténeti osztályába. 
1893 jún. 6.1905 ápril 4-ig bajor hadügyminiszter 
volt. Egy a párbajt helyeslő titkos rendelet miatt 
buktatta meg a centrumpárt. 

Aschach, mezőváros Wels felsőausztriai ker. 
kapitányságban, a Duna jobbpartján, vasút mel
lett, a Harrach grófok kastélyával, gránitbányá-
val, (1900) 1598 lak., Stauf és Schauenburg várak 
romjaival. 

Aschaffenburg, város, kerületi és tartományi 
törvényszék székhelye, az Aschaff és aMajna part
ján, vasút mellett, (1905) 25,891 lak., színes papír
készítéssel, papir- és cellulózé-, festék-, lakk- és 
sörgyártással, fa-, bor- ós szarvasmarha kereske
déssel. A szép négyszögletes, négy szöglettorony-
nyal ellátott kastélyban (Johannisburg), melyet 
Schweikard János mainzi választófejedelem 1605— 
—14-ig renaissance stílusban építtetett, szép kép
csarnok (különösen gazdag németalföldi mesterek 
képeiben), rézmetszet-gyűjtemény (kb. 20,000 lap) 
és 30,000 kötetből álló könyvtár van (ezek közt 
több rendkívül érdekes kódex, Missale 1524-ből, 
evangeliumos könyv a XI. századból). Hét temp
loma közül a keresztbazilikát Ottó bajor herceg 
978. alapította. Egyéb nevezetes épületei: a Schön-
bom-, Bassenheim- és Dalberg-palota, a színház, 
és az ú. n. pompeji ház, a Pompejiban kiásott 
Casa del questore hü utánzata, melyet I. Lajos, 
bajor király 1846—49. építtetett. Egyéb közinté
zetei közül kiemelendő az erdészeti iskola egész 
Bajorország számára. — A. (Asciburgum, Aska-
faburg) már fennállott, midőn a rómaiak Gerniá-
niába hatoltak. A rómaiak e helyen erődöt épí
tettek. A X. sz.-ban Ottó sváb herceg tulajdona 
lett. Későbben a mainzi érsekséghez csatolták. 
1803-ban a hasonnevű fejedelemség fővárosává 
lett. 1814-ben Bajorországhoz csatolták. V. ö. 
Schober, Führer durch A. (A. 1902). 

Aschaifit, augitdús dioritfóle telérkőzet (a 
Spessartban). 

Ascham (ejtsd: eszkm), Roger, angol tudós, szül. 
Kirby-Wiskeben 1515-ben, megh. 1568-ban. Ta
nulmányait Cambridgeben végezte, hol 1546. a 
görög nyelv tanára lett, 1548. pedig Erzsébet her
cegnő (utóbb királynő) klasszikus tanulmányainak 
vezetésére hívták meg. Mint sir Richárd Mory-
sine követ titkára három évet töltött Németország
ban V. Károly udvarában. Első műve: Toxophi-
Ins, the Schole of Shootinge (London 1545 ; Ar-

ber's Reprinte No. 7. 1869), melyben az íjazást, 
mint különösen tudós hivatású férfiaknak alkal
matos testgyakorlást ajánlja; az első tiszta, ter
mészetes stílusban és érthető nyelven írt angol 
prózai mű ez. Németországi tartózkodása alatt tett 
tapasztalatait a Beport ofthe Ajfairs and State in 
Germany (1552) c. művében írta meg. Halála után 
adta ki özvegye főművét, The Schole-Master 
címen (London 1570. Arber's Reprints No. 23. 
1870), mely az elsős valóban becses mű a klasszi
kus nyelvek oktatásáról, telve egészséges nézetek
kel s találó megjegyzésekkel, melyek részben még 
ma is figyelemreméltók. Összes műveit kiadta 
Giles 3 kötetben (London 1864—65). V. ö. Kirsten, 
Roger A. (Gotha 1874); Katterfeld, Roger A. 
(Strassburg 1879); Wallenfels, Roger A. (Wies-
baden 1880); Weidemann, A. als Pádagog (Berlin 
1900). 

Ascharia, 1. Aszkáma. 
Aschbach, Josef, osztrák történetíró, született 

Höchstben 1801 ápr. 29., megh. Bécsben 1882 ápr. 
25. Heidelbergben tanult Schlosser alatt. 1842. a 
bonni, 1853. a bécsi egyetemhez került a történe
lem tanáraként, hol 1872-ig működött. Művei: 
Geschichte der Westgothen (Frankfurt 1827); 
Geschichte der Omajjaden in Spanien (Frankfurt 
1829); Gesch. Spaniens und Portugals zur Zeit 
der Almoraviden und Almohaden (2 köt., Frank
furt 1837—39., 2. kiad., 1840); Geschichte Kaiser 
Sigmunds (4 kötet, Hamburg 1835—45); Ge
schichte der Wiener Universitat, 1865—85-ig 
3 kötet. A III. kötet csak A. halála után jelent 
meg, a humanizmus korát tárgyalja és Hunyadi 
Mátyás és a Jagellók korabeli magyar tudományos 
mozgalmakra nézve is tartalmaz becses adaléko
kat. Magyar vonatkozású dolgozata: Ueber Tra-
jan's steinerne Donaubrücke (Wien 1858). 

Ascheberg, község Münster porosz közig, ke
rületben, az Emmer mellett, (1905) 3548 lak., gőz
malmokkal. 

Aschehoug, Torkel Halvorsen, norvég jogtu
dós és politikus, szül. Id-ben (Smaalenene kerület) 
1822 jún. 27., megh. 1909 jan. 20. Krisztiániá
ban. 1852-ben a krisztiániai egyetemen lektor, 
1862. pedig tanár lett. Mint országgyűlési kép
viselő (1868—82) Schweigaard halála után a kon
zervatív párt vezére lön. Müvei közül megemlí-
tendők: Norges offentlige ret (I. rész: Statsfor-
fatning i Norge og Danmark indtil 1814 (1866); 
II. rész: Norges nuvaerende statsforfatning, 
1874—81 (3 köt., 2. javított kiad. 1891—93); 
Socialökonomik (Christiania 1902). Politikai 
hitvallását az Om Unionskomiteés udkast til en 
ny foreningsakt (Christiania 1870) c. értekezésé
ben foglalta össze. Ebben és valamennyi munká
jában a skandináv államok szoros uniója mellett 
tör lándzsát, anélkül azonban, hogy az egyes 
népek önállósága csorbíttatnók. 

Aschersleben, város Magdeburg porosz köz-
igazg. kerületben az Eine és vasút mellett, (i905) 
27,878 lak., kálisó- és barnaszénbányával, vas
öntővel, gép-, cukor-, sörgyártással, bőrcserzés
sel, mesterséges trágyagyárral; a XVI. század
ból való szép városházzal. Közelében sós forrás
sal ós fürdővel (Wilholmsbad); a Wolfsberg-en 
Ascania-nak, az anhalti hercegek egykori várá-
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nak romjaival. V. ö. Strassburger, Gesch. d. Stadt 
A. (A. 1906). 

Ascherson, Paul, botanikus, szül. 1834 jún. 4. 
Berlinben, ahol 1873 óta az egyetemen a növény-
geográfia tanára. Botanikai tanulmányok végett 
sokszor tett nagy utakat; ismételten járt hazánk
ban i s ; ő volt az első, aki a Fertő-tó kiszáradását 
vizsgálta s azt a berlini földrajzi társaság közle
ményeiben ismertette. Dorner magyar munkáját 
az arankáról németre fordította. 1861-ben a Ma
gyar tud. Akad. külső tagjául választotta. 1873— 
1874-ig a Rohlfs-expedicióval Afrikában járt; ez
után még háromszor kereste föl Afrikát növény
geográfiai tanulmányok céljából. 1904-ben het
venedik születése napja alkalmából tanítványai 
tartalmas ünnepi kötetet adtak ki, melybe több 
magyar szerző is írt dolgozatot. 1905-ben titkos 
kormánytanácsossá nevezték ki. Számos növény
tani értekezésén kívül, melyek közül sok a ma
gyar flórára vonatkozik, fölemlítendők következő 
müvei: Flóra der Provinz Brandenburg (Berlin 
1864), amelyben a Braun-féle rendszer jelent 
meg; a Graebnerrel közösen irt Flóra des nord-
ostdeutschen Hoehlandes (Berlin 1899); Synopsis 
der mitteleuropaeischen Flóra, Graebnerrel együtt, 
a berlini akadémia megbízásából (Leipzig 1896, 
eddig még befejezetlen); Rohlfe munkája számára 
megírta keleti Afrika növényzetének ismerteté
sét, Sehweinfurth munkájában pedig Etiópia 
flóráját ismertette; Kanitz kolozsvári tanárral 
kiadta a Catalogus cormophytorum Serbiae, Bos-
niae etc. müvet (Kolozsvár 1877). 

Ascli. et J k a , növénynevek mellett Paul 
Ascherson (1. o.) és Janka Viktor (1. o.) nevének 
rövidítése. 

Aschia (növ.), 1. Bambusa. 
Asciano (ejtsd : assáno), község Siena olasz tar

tományban, az Ombrone és vasút mellett, több 
szép templommal, ásványforrásokkal, fürdőinté
zetekkel. (1901) 7618 lak. A városhoz közel erdős 
sziklán fekszik az egykori Monte-Oliveto apátság, 
híres freskókkal, amelyek Szt. Benedek életéből 
különböző jeleneteket ábrázolnak. 

Asc id iae (án.), 1. Aszcidiáh. 
A s c i d i n m (növ., zsáklevél), sajátságos zsák

alakú levél a rovarfogó növényeken (1. o.). 
Asci i (lat.), árnyéknélküliek, oly földlakók, 

kiknek feje fölött a nap bizonyos időben a zeniten 
áll s igy árnyékot nem vethetnek, 1. Árnyékta-
lanok. 

Asc i tes (gör.), hasüri vízkórság. L. Vízkórság. 
Asclepiades, 1. Asklepiades. 
A s c l e p i a d i n (cynanchin), a Cynanchum vin-

cetoxicum gyökerének hathatós része; sárgás, 
alaktalan, keserű anyag, mely állítólag izommé
reg s kis dózisban izzadást és hasmenést okoz. 

Asc lep ias (növ.), az Asclepiadaceae család gé-
nusza, melynek 80 faja van, legnagyobb részben 
amerikai évelő növények, tövükön néha megfá-
sodnak. Leveleik átellenesek, örvösen v. csavaro
sán állók, virágzatok ernyős, csaknem mindig a 
levélnyelek között eredő. Viráguk bonyolult szer
kezetű. Az A. Cornuti Dcne. (A. syriaca L.) Ca-
nadától É.-Karolináig szántóföldeken terem, kort
ben is kultiválják, itt-ott elvadul. Magvainak 
selymes bóbitája miatt selyemnövénynek hívják. 

A bóbita szőrözető törékeny, szövésre nem alkal
mas. A növény háncsa igen erős, szívós, értéke
síteni is lehetne, ha könnyebben meg lehetne tisz
títani a növény tejnedvétől, mely megszilárdítja. 
Ez utóbbi kaucsukot tartalmaz. 

Asclepius, 1. Asklepios. 
Ascobacter iu in , 1. Aszkőbaktérium. 
A s c o b o l u s Pers. (növ.), a Pezizineae rendbe 

tartozó gombagénusz, melynek mintegy 50 faja 
főképen ganéjon él. Hazslinszky hazánkból 12 
fajt említ. Jellemző, hogy e gomba tömlői a 
termőrétegből erősen kiemelkednek és az érett 
spórákat nagy erővel messze kiszórják. 

Ascoli. Graziadio lsaia, kiváló olasz nyelvész, 
szül. Görzben 1829 júl. 16., megh. Milanóban 
1907 jan. 21. Alig töltötte be tizenötödik életévét, 
midőn egy értekezésben, ScJiizzo storico-filologico 
suli' idioma friulano e sulla sua affinitá collá 
lingua valaca (Udine, 1846) kifejtette, hogy a 
friauli olasz nyelv nem az olasz, hanem az oláh 
nyelv rokonságába tartozik. 1856—61-ig Studi 
orientali e Unguistici és Studi erűid cím alatt 
gyűjtötte össze tanulmányait, mire meghívták a 
bolognai egyetemre az összehasonlító nyelvészet 
tanszékére. A. csakhamar a milanói akadémiába 
ment át és itt tartotta évek hosszú során át elő
adásait a szanszkritból és összehasonlító olasz 
nyelvészetből. Munkássága főkép a neo-latin 
nyelvekre és az olasz nyelvjárástanra irányult. 
Ennek szolgálatában adta ki és szerkesztette 
tizenötödik kötetéig az Archivio glottologico-t, 
melynek VIII. kötetében búvárlatai eredményé
nek összefoglalásaként megírta a U Itália dia-
lettale (A nyelvjárások szerint felosztott Olasz
ország) c. alapvető művét. Tudományos kutatását 
később a kolta nyelvre is kiterjesztette. A. a ro
mán nyelvek nyelvjárástanának megalapítója és 
a modern olasz nyelvészet atyja. Érdemeiért 
1889. Olaszország szenátorai közé iktatták. 

Ascoli di Satriano, város Foggia olasz tarto
mányban, vasút mellett, gazdag szőllők, gabona
földek és gyümölcsösök közt, (íooi) 8550 lak. A 
régi Asculum-Apulum helyén van, amelynél Pyrr-
hus 279-ben Kr. e. Fabricius római konzult le
győzte. A XII. században Eoger, Guiscard Róbert 
fia feldúlta. A. mellett Nagy Lajos királyunk 1349. 
Tarenti Lajos hadát legyőzte és a várost meg
adásra birta. 

Ascoli Piceno (ejtsd: ászkoii picséno), 1. tarto
mány az olasz Marea compartimentoban az Adriai
tenger, Teramo, Aquila, Perugia és Macerata tar
tományok közt 2063 km= területtel (1909), 251,894 
lak. Járásai: A. és Fermo. — 2. A. az ugyanily 
nevű tartomány fővárosa a Castellano és Tronto 
összefolyásánál, vasút mellett, (1908) 28,882 lak., 
olajprósekkel, kocsi-, papírgyártással és selyem
fonással, szép székesegyházzal. Az Anzianale-
palotában múzeummal ós közkönyvtárral. A. As-
culum Picenum néven római municipium volt, 
amelyben 90. Kr. e. Qu. Servilius prokonzuli meg
gyilkolták, mire kitört a szövetségesek háborúja, 
amelyben Strabo konzul a várost fölégette. 

Ascomyce te s , ú. n. tömlösgombák, 1. Gom
bák. 

A s c o m y s (áiiat), a tasakos patkány régibb neve. 
L. Geomys. 

Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendői 
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Asconius, Quintus A. Pediamis, római gram
matikus Pata viumból (Padova); ólt Kr. u. 3—88-ig. 
Poggio 1416. találta fel egy st.-galleni kéziratban 
értékes történelmi magyarázatait Cicerónak 5 be
szédéhez. Kiadta Kieszling és Schöll (Berlin 1875). 
A nevét viselő scholionok Cicero Verrináihoz 
nem tőle valók. V. ö. Madvig, De Asconii P. 
commentariis (Kopenh. 1828). 

Ascospórák (növ.), változatos alakú szaporító 
spórák, melyek tömlőkben, ú. n. oscws-okban (1. o.) 
fejlődnek. Lehetnek egy- v. többsejtűek. 

Ascot, régi angol versenypálya, 7 km.-nyire 
Windsortól, melynek meetingjeit az angol kirá
lyok is szívesen felkeresik; innét sportneve: Ro-
yal Ascot. 

Ascotan, helység Antofagasta chilei tartomány
ban, az A.-i sóstó D.-i partján, vasút mellett, 
500 lak. Mellette boraxot bányásznak. 

Ascric, 1. Asztrik. 
Ascus v. theca (tömlő növ.), az Ascomycetes 

gombák termőtesteiben levő, többnyire hengeres 
alakú tömlő, melynek belsejében szabadsejtkóp-
ződés írtján az ascospórák (1. o.) keletkeznek. 

Asdód (gör. Azótos), a flliszteusok öt városa közül 
a legészakibb. Ide hozták Dágon templomába a 
zsidóktól elvett frigyládát (I. Sám. 5.). Kr. e. 713. 
Szargon asszír király elfoglalta. Makkabeus Júda 
lerombolta a város pogány bálványait, öccse Jo
natán pedig felgyújtotta az egész várost. Ma egy 
Bsdüd nevű falu áll A. helyén. 

Aseel-tyúk, indiai viadortyúk, 1. Tyúkfajták. 
Ascitas (újlatin), a skolasztikusok szerint az 

önmagától és önmagából, mástól való eredet nél
küli létei; a végtelennek és örökkévalónak, illető
leg Istennek kizárólagos attribútuma. 

Asele-Lappmark, kerület Vasterbotten svéd 
tartományban a svéd Lappország déli része. Fo
lyója az Ángerman; hegyes és tavakban gazdag 
(Kult, Mars, Orn tó); területe 6325 km2, kb. 3000 
lapp lak., kik rénszarvas-tenyésztéssel, vadászat
tal, halászattal és újabban burgonyatermeléssel 
foglalkoznak. Főhelye Asele, az Ángerman mellett. 

Aselgia (gör.), nemi kicsapongás; aselgotrip-
sia, önfertőzés. 

Asel l idae (állat), 1. Aszkafélék. 
Aseniia (asymbolia, gör.), midőn valaki sem 

szóval, sem taglejtéssel vagy egyéb jelekkel magát 
a környezetével megértetni nem képes. 

Asemur, város Marokkó délnyugati részén, az 
Um-er-Rebia torkolatánál, kb. 6000 lak. 

Asen (ejtsd: ászea), bolgár cári család. A XI. 
és XII. században Bulgária bizánci fönhatóság 

alatt volt. II. Isaakios Angelos császár alatt 1186. 
két tirnovói születésű testvér, A. Péter ós A. Já
nos, a régi bolgár cárok utódjai, föllázadtak a gö
rögök ellen, kikiáltatták magukat «bolgár és gö
rög cároknak» és megszabadították hazájokat a 
görög járom alól. Kilenc évi győzedelmes uralko
dás után I. A. Jánost 1196-ban megölte egy 
Ivanko nevű. főúr. Testvére, Péter cár a követ
kező (1197) évben szintén gyilkos kéz által esett 
el. Utánuk fiatal testvérük, Kalojan uralkodott 
(1197—1207), ki a bolgár uralkodóknak elismert 
törvényes állást vívott ki a keresztény uralkodók 
között. Ő törte meg a latin keresztesek konstanti
nápolyi birodalma erejét, elfogván adrinápolyi csa
tában (1205 április 15-ón) Balduin császárt. 1207 
okt. 8-án őt is megölték. Utódja nővérének fia, 
Borii cár volt, akit 1218. a törvényes trónörö
kös, II. A. János trónjától megfosztott ós meg
vakított. II. A. János (1218—1241) alatt érte el a 
bolgár cári birodalom erejének és fényének tető
pontját. Ő foglalta el Trákiát és Makedoniát és 
birodalmát három tenger partjáig terjesztette ki. 
Az ő segítségével állíttatott vissza a bizánci görög 
császárság is. Felesége Mária, II. Endre magyar 
király legidősebb leánya volt, kitől négy gyermeke 
született, köztük Kaliman, a trónörökös. Mária 
halála után II. János sógorával, IV. Bélával is 
meghasonlott, aki a schismatikus bolgár cár ellen 
hadat is vezetett, de 1239. megbékültek. Utódjai 
I. Kaliman (1241—1246), A. Mihály (1246—1257) 
és II. Kaliinan (1257) alatt a bolgár birodalom 
gyorsan hanyatlott ós nem emelkedett soha többé 
régi fényére és erejére. II. Kalimannal kihalt az 
A. család. Az A. nevet későbben még két idegen 
pretendens viselte a bolgár trónon: a szerb eredetű 
A. Konstantin (1258—1277) és a bizánci III. A. 
János (1279—1280). V. ö. Wertner Mór cikkét 
az Ungar. Eevue-ben, 11. köt. és Az Árpádok 
családi történ. (1892); Eeiszig'B., IV. Béla és a 
János lovagrend, Századok, 35. (1901); Hybl a 
Századokban 4i., 945; Pauler Gyula, A magy. 
nemzet tört. L, 31., 90., 97., 178., 181.1.; Jirecek, 
A bolgárok története. 

Az A. dinasztia nemzedékrendje a következő: 

Aseps i s , 1. Aszepszis. 
Ascpt in , l. Aszeptin. 
Asepto l , 1. Aszeptól. 
Ásér (héb., a. ni. «boldog»), Jákob pátriárka 

8. fia és az Á. törzs ősatyja (Gen. XXX. 10., 
XXXV. 26.). 

Asexua l i s (lat.) a. ni. ivartalan, 1. Szapo
rodás. 

N 
-

Péter cár 1. Asm János cár Kalojan cár N. nővér N. növár 
felesége Hona (mint felesége egy kán nő r-—í—7—< g; C T-

apáca Eugénia) f, . Bo^, c.&r „ Sta»despota 
r - ° . felesege Kalojau özvegye 

TI. Asen János cár Alexander Sevastokrator . . . ~ —7-
feleségei: 1. Anna •^r^rrT T ' ^ e n " k C S á S z á r 

(mint apáca Anitia), II. Kálimon c&r 
2. Mária, 3. Irene 

2.I. Kaliman cár 2. Ilona, férje 2. Thamar, férje 3. Asen Mihály Beloslava,', Stepan Mária Anna 
Laskaris Theodoros Komnenos Mihály cár, feles, üros Vladiszlav kir. Laskaris IV. János Irene, férje Konstantin cár 

szerb cár leánya 
N. leány, férje Deesa, szerb zsupán. 

Péter Sevastokrator 

Amely szó As alatt nincs meg, A s z vagy ÁT alatt keresendői 11* 
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Asgard (ó-skand. Asgardar), a skandináv mi-
thológiában az isteneknek, ázok-nak (1. o.) lakó
helye. Minden istenségnek megvolt a maga kerü
lete és ebben pompás palotája. Tizenháromnak a 
neve maradt fenn a hitregékben; ezek közül Odin-
nak kettő is jutott, némelyeknek, mint Tyrnek, 
Braginak egy sem. A lakóhelyek következők: 
1. Thrudheimv. Trudwang aThor, a mennydörgés 
istene, 2. Ydalir, Ull, az ijász, 3. Alfheim, Preyr 
székhelye,4. Walaskjalffiáía egyik lakása, a hon
nan a Hlidskjalf nevű ablakpadkáról az egész vilá
got áttekinthette, 5. Sökkwdbekk, az Odinnak italt 
nyújtó Saga, 6. Gladsheim, Odin másik lakása, 
amelyben a remek Walhall csarnok van, ahol az el
esetthősökszellemalakjai Odinnal együtt boldogan 
élnek, 7. Thrymheim, Skadi, Njords nejének lakó
helye, 8. Breidablik, Balder, 9 Himinbjorg az ég 
szélén, Heimdall, az istenek őrének székhelye, in
nen száll le a földre a szivárvány (bifrost). 10. 
Folkwang. Preya, 11. Glitnir, Porseti, 12. Noatun, 
Njord és 13. Widi, Widar székhelye. 

Asgeir, 1. Ansgar. 
Ásgút, Msk. Sáros vm. tapolyi j.-ban, (i90o) 

250 tót lak., u. p. és u. t. Kapi. 
Ashantee, 1. Asanti. 
Ashberry-fém, 1. Onötvények. 
Ashborne (oiv.: asbom, Ashbourne), város Derby 

angol grófságban, a Henmore szép völgyében; 
csipke- és sajtkészítéssel, pamutszövéssel, (1901) 
4039 lak. 

Ashburton (ejtsd: asoörtn), 1. folyó Ausztrália 
ÉNy.-i részében; a baktéritőtől D.-re ered; az Bx-
mouth-öböltől É.-ra az Indiai-óceánba torkollik; a 
száraz évszakban víztócsákká szárad; az esős év
szakban 300 m.-nyire is kiszélesedik. Sholl és 
Giles (1866 és 1876) jártak a forrásvidékén. — 
2. A., város Uj-Zéland D.-i szigetén az ugyanoly 
nevű folyó és vasút mellett, (1901) 2322 lak. mező
gazdasági gépgyárral, sörfőzéssel és nagy sport
teleppel. 

Ashby de la Zouch (oiv.: esbi de la zus), város 
Leicester angol grófságban, a Gilwisthaw és vasút 
mellett szénbányák közelében; (1901) 4722 lak., 
sapka- és kalapkészítéssel, élénk malátakereske
déssel. Ivanhoe Baths nevű nagy fürdőintézettel. 
Délre tőle A. vár, ahol Erzsébet királynő Stuart 
Máriát fogva tartotta. 

Asheville (ejtsd: esvii), Buncumbe grófság szék
helye É.-Karolina amerikai államban a Prench 
Broad partján 660 m. magasban, (1990) 14,694 lak., 
dohánytermeléssel; élénk turistaforgalommal. 

Ashford (ejtsd: esford), város Kent angol grófság
ban, a Stour mellett, (1901) 12,808 lak., gyönyörű 
gót templommal, melynek tornya IV. Eduárd 
idejéből való ós a délkeleti vasúttársulat óriási mű
helyeivel. 

Asbiord lord, 1. Albemarle. 
Ashingdon (ejtsd: esingdn), régebben Assandun, 

város Essex angol grófságban. 1016. Nagy Kanut 
dán király itt győzte le Edmond királyt, a vasdon-
gájut. 

Ashington (ejtsd: esingtn), község Northum-
berland angol grófságban, Morpethtöl 5 km.-nyire, 
(i9oi) 13,956 lak., szénbányákkal. 

Ashland (ejtsd_: esiand), több város neve az ame
rikai Egyesült-Államokban: 1. A., county szék

helye Ohioban a Muskingum felső völgyében, 
vasút mellett, (1900) 2734 lak. —2. A., county szék
helye Wisconsinban a Felső-tó partján, vasútnál, 
(1900) 13,074 lak., vaskohókkal, élénk kereskedelmi 
forgalommal. — 3. A., város Pennsylvania Schuyl-
kill countyjában, vasút mellett, (1900) 6438 lak., 
gazdag szénbányákkal. — 4. A., város Kentucky 
Boyd countyjában az Ohio és vasút mellett, (1900) 
6800 lak., vaskohókkal ós hengermüvekkel. 

Ashley (ejtsd: esii), 1. Antlwny JEvelyn Mel
bourne, angol politikus és író, Shaftesbury gróf 
negyedik fia, szül. 1836., megh. 1907 nov. 15. 
Tanulmányait Harrowban és Cambridgeben vé
gezte, utóbb közelebbi viszonyba lépett Lord Pal-
merstonnal, akinek 1858-tól 1865-ig magántitkára 
is volt. 1874-ben képviselővé választották és mint 
a liberális párt tagja, 1880-ban a kereskedelmi 
tárca parlamenti titkára, 1882-ben a gyarmatügyi 
minisztérium államtitkárja lett. 1885 júniusában 
Gladstone minisztériumával ő is lemondott és az 
ugyanezen év végén tartott választás alkalmával 
képviselői mandátumát elveszítette. Ettőlfpgva a 
politikai pályától teljesen visszavonult. Értékes 
munkája: Life of Henry John Temple, Viscount 
Palmerston (London 1876—79, 2 kötet). 

2. A., Anthony, lord, 1. SJiaftesbury. 
Ashmole (ejtsd: esmói), Elias, angol régisógbúvár 

és heraldikus, szül. Litchfleldben (Staffordshire) 
1617 máj. 23., megh. Windsorban 1692 máj. 18. 
II. Károly trónralépóse után királyi heraldikus lett 
Windsorban, később a Koyal Society tagja. Régi
ségekből, érmekből és irodalmi művekből álló 
gazdag gyűjteményét — melynek tekintélyes része 
1679. a lángok martaléka lett — az oxfordi egye
temnek ajándékozta; ez teszi az Ashmolean-
Museum alapját. V. ö. Leslie, Dictionary of Na
tional Biography (London 1885). 

Ashmore-szigetek, 1905 óta a britek birtoká
ban levő 3 kis szigetből álló csoport Timor és Ny.-
Ausztrália É.-i partja közt. Guanót szednek róluk. 

Ashtabula, város Ohio amerikai állam A. 
countyjában, az A. partján, 5 km.-nyire az Eriebe 
való torkolásától, vasút mellett, (1900) 12,949 lak., 
gépgyártással. Kikötőjében nagymennyiségű vas
ércet és szenet raknak hajókra. 

Ashton in Makerfield (ejtsd:estninmékerfiid), vá
ros Lancaster angol grófságban, (1901) 18,695 lak., 
kőszénbányákkal, pamutfonókkal. 

Ashton under Lyne (ejtsd: estn öndr iájn), vá
ros Lancaster angol grófságban a Temze balpart-
ján Manchestertől 8 km.-nyire, (1901) 43,890 lak., 
gyapjú- és pamutiparral, szénbányákkal; a XIII. 
századból való ós többször restaurált templommal, 
szép városházzal. 

Asi, 1. Talmud. 
Asia, Okeanos és Tethys leánya, Prometheus 

neje. Herodotos állítása szerint tőle kapta Ázsia 
elnevezését. 

Asia, 1. Ázsia. 
Asia, a 67. planetoid. 
Asiago, a németektől alapított Setto communi 

nevű kerület főhelye Vicenza olasz tartomány
ban 65 km.-nyire Veronától, vasút mellett, (1901) 
6*128 lak., szalmakalapgyártással, élénk marha
vásárokkal. 

Asia minor, 1. Kis-Ázsia. 
Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendő! 
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Asianismus (lat.), dagályosság a szónoklat 
ban és egyéb prózában. A hellenisztikus korban 
a kisázsiai görögségnél keresett, cicomás és ha-
tás-vadászó előadásmód fejlődött ki; innen a név. 
Ellentéte az atticizmus, a mérsékeltebb és neme
sebb ízlés az előadásban. 

Asiatic Researclies(ang., ejtsd .• —riszSrcsisz), 
1. Ázsiai társaságok. 

Asiatismus (lat.), a. m. asianismus (1. o.) 
Ásik (török), szószerint szerelmest jelent, átvitt 

értelemben a szerelem költőjének, a lantos poétá
nak a neve. A török fővárosban manapság csak 
elvétve fordul meg az ásik, de Kis-Ázsia kávéhá
zaiban mindennapi vendég ez a török troubadour, 
aki ismeretes török népkölteményeket vagy saját 
szerzeményeit zengi el, lantján pengetvén a me
lódiákat. 

Ásik pasa, a legrégibb török költője az oszmán 
birodalomnak. Született Anatóliának Kir-sehir 
nevű városában, meghalt 1332. A «pasa» név in
kább csak megtisztelő címként ragadt rá; tulaj-
donképen dervis volt. Két pádisáh idejében élt. 
Egy tízezer pársoros versű költeményt írt, mely 
Ásik divánja név alatt ismeretes és amelynek 
tárgya az Isten szeretete, a lélek tisztaságára ve
zérlő utak és a Korán egyes részeihez fűződő 
magyarázatok. 

Asikovci, adóközség Pozsega vm. pozsegai j . -
ban, (i9oo) 177 horvát-szerb ós német lakossal, u. p. 
és u. t. Pleternica. 

Asil idae (áuat), 1. Ráblólegyék. 
Asímá, a Szargóntól Palesztinában letelepített 

Hamáthiaknák bálványa. Némelyek szerint azo
nos a zend Aéshmával. 

Asinalunga, város, 1. Sinalunga-
Asinara (a rómaiaknál Insula Herculis), kis 

gránitsziget Szardiniának ÉNy.-i végén, 50 km2 

területtel, (i9oi)5001ak., akik nagyobbára pászto
rok és halászok. A szigettől kapta nevét az A.-i 
öböl. 

Asinari di San Marzano, 1. San Marzano. 
Asinarii (lat., szamárimádók), gúnynév, mely-

lyel a pogányok a zsidókat illették, a II. sz.-ban 
a keresztényekre is alkalmazták, mivel őket is 
zsidóknak hitték, akiket már Tacitus vádolt azzal, 
hogy Jeruzsálemben szamárképet tisztelnek csupa 
hálából, hogy a pusztában Mózes szamárnyáj segít
ségével bukkant forrásra. 

Asinaros (ma: Noto), kis folyó Szicília DK.-i 
részében; 413. Kr. e. az A. völgyében Gylippos a 
Nikias vezérlete alatt álló, Syracusából vissza
vonuló athéni hadat teljesen tönkretette. E győ
zelem emlékére Syracusában évenként népün
nepet (Asinaria) ültek. 

Asinius Pollio, Gajus, római államférfiú ésíró, 
szül. Kr. e. 76, megh. Kr. u. 5. A polgárháború
ban Július Caesar pártjára állt, aki azután 
pretorrá tette és Hispánia kormányzását bízta rá. 
Caesar halála után Antoniushoz csatlakozott. 40. 
konzul lett. Augustus alatt teljesen visszavonult 
a politikától és az irodalomnak meg tudomány
nak élt. Megírta a polgárháború történetét; de 
különösen mesteri szónoklati műveivel tűnt ki. 
Ó alapította az első nyilvános könyvtárt Rómá
ban. Az övé volt a híres Parnesei bika szobor-
csoporíozat is. 

Asinov(^csiwoi9,a«szabadkozákokataman»-ja 
kozák kalandor, aki arra a gondolatra jött, hogy 
Abessziniát Oroszország és az ortodox egyház szá
mára megnyerje. 1883-ban el is ment Abessziniába, 
aholneki János négus általánosságban Ígéreteket is 
tett. 1888-ban Kievben, az oroszok kikeresztelke-
désének 900-dos ünnepélyén csakugyan az abesz-
sziniai klérus egy állítólagos küldöttsége jelent 
meg, mire azután A., pénzzel bőven ellátva, újra 
elindult Abessziniába, azonban Obry francia ten
gernagy letartóztatta és visszaküldte. A. később 
ellátogatott Parisba s ott Juliette Adam asszony, 
a Nouvelle Revue szerkesztője szalonjában ünne
pelték őt. A. most Oroszországban internálva van. 

Asinus (lat.), szamár. Közmondások: Asino 
gramm et baculus, a szamár csak tüskét és verést 
erdemei (amilyen a munka, olyan a jutalom). Asi-
nos non curo, szamarakkal nem törődöm, azaz 
mások ostoba beszédei nem bántanak. A. ad lyram 
(Terentius mondása: Varo III, 16, 13.), a. m. a 
lanthoz szamár, vagyis fogékonytalan a szelle
miek iránt. 

Asiphonea (állat), a kagylók egyik alrendje, 
melynél a szífók hiányzanak. L. Kagylók. 

Á sírét, törökül törzset, főleg a kisázsiai és ru-
méliai különböző néptörzseket jelenti. 

Asisi, olasz város, 1. Assisi. 
Ásítás. Maximálisan nyitott hangrés mellett 

végzett görcsös belélegzésből és gyors kilégzésből 
áll, mely főleg a szájfenék, de az egész arc, sőt 
gyakran a test összes izmainak görcsös megfe-
szültségével (nyújtózkodás) jár. Az Á.-t könnye
zés s valami kellemes kimerültség érzete kiséri. 
Leggyakoribb oka az álmosság és unalom^ vala
mint az idegrendszer kimerült állapota. Éhező, 
bizonyos betegségekben szenvedő egyének is gyak
ran ásítanak. így észleltek gyakori Á.-t váltó
lázban, migraineben szenvedő egyéneknél; agy
beteg, hisztériás egyének nem ritkán valóságos 
ásító görcsben (több, gyors egymásutánban követ
kező A.) szenvednek. Az Á. sokszor bekövetkezik 
akkor is, ha Á.-ról beszélünk, v. ha mást látunk 
ásítani. 

Ásító görcs, 1. Ásítás. 
Ask(Askr) ésEmbla,a skandináv mithológiában 

az emberi nem ős-szülői; az északi népek Ádámja 
és Évája. E felfogás szerint az emberi nem fáktól 
származik (óskandinávul áskr: kőrisfa; embla: 
égerfa, szilfa *?). Az Edda elbeszélése szerint az 
istenek Midgardban járva, a parton találták őket 
s életet és szellemet öntöttek beléjük. 

Askalaphos, 1. Ares és Astyoche fia, ki Orclio-
menos népét vezette 30 hajón Trója falai elé. 
Deiphobos ölte meg. — 2. A., Acheron és Gorgyra 
fia, kit Demeter azért, mert elárulta neki, hogy 
Persephone nem maradt anyjánál, mivel Hades 
kertjében 7 gránátszemet evett, bagollyá változ
tatott. 

Askalon (arab Askalán), régi, manapság ro
mokban heverő város a palesztinai tengerparton, 
a filiszteusok egyik főhelye. Herodotos (I. 105.) 
híres Aphrodité-templomáról emlékezik meg, nyil
ván arról, melyben a halak kultuszával kapcso
latban a hal-külsejű Derketót tisztelték. A görög 
történetíró a szkíthák egyik járványos betegségét 
az A.-i istennő büntetésének tudja be, mert azok 
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Askania 

— Elő-Ázsiát végig pusztítva — az ottani szen
télyt is feldúlták. A perzsa uralom idejében A. 
Tyrus hatalma alá tartozik, később — a III. sz.-
tól Kr. e. — a Ptolemaeusok, majd meg a Seleu-
kidák birtoka lesz. Kr. e. 104. visszanyeri szabad
ságát ; a rómaiak idejében római protektorátus 
alatt szabad köztársaság. Bár a zsidósággal A. ál
landó viszályban élt, a nagy Heródes mégis épít
kezésekkel díszíti a várost, családjának szárma
zási helyét. A IV—VI. sz. között Kr. u. A. keresz
tény püspöki székhely. 637-ben az arabok foglal
ják el. 1099-ben Bouillon Gottfrid fényes győzel
met arat az egyiptomi sereg fölött A. mellett. Ke
resztény kézbe a város 1157. kerül, mint III. Bal-
duin hódítása. Ez időtől fogva A. majd a keresz
tények, majd a szaracénusok hatalmában van, míg 
azután Bibarz szultán 1270. teljesen elpusztította. 

Askania (ma: Isznik-göl), tó az ókori Phrygiá-
ban. Fölös vizét az Askanios folyó viszi a kioszi-
(Gemlik) öbölbe. K.-i végében volt az egykori 
Nikaia (ma Isznik). 

Askanios (Ascanius), a Homeros utáni mitho-
szok szerint Aineiasnak (Aeneasnak) és Kreusá-
nak fia, Mről a később általánossá lett mondai vál
tozat azt beszéli, hogy apjával együtt Trójából 
Itáliába menekült s itt Álba Longa alapítója lett. 

Askenáz. A bibliában említett nép neve (Móz. 
I. k. 10, 3.). A középkori zsidóknál Németország 
héber neve. Innen: Minhág A. (A.-i rítus), a né
met zsidók imarendje, vallási szokása és aske-
názim, a német rítust követő zsidók bármely or
szágban, ellentétben a spanyol rítust követő szefar-
dim-m&l (1. o.). 

Asker, 1. Ansgar. 
Asklepiadák,Asklepios(Aesculapius) isten papi 

céhe, mely származását az isten fiára, Machaonra 
vezette vissza. E testületben a papi hivatal és az 
orvosi ismeretek apáról fiúra szálltak és Hippo-
krates idejéig csak az isten szentélyeiben (Epidau-
rosban, Knidosban, Kosban stb.) gyógyítottak, 
idegen ember pedig ily gyógyító hivatást nem tölt
hetett be. A kosi testület tagja volt Hippokrates 
is, kinek iratai következtében az orvosi ismeretek 
gyakorlása nem maradhatott többé kizárólag az 
A., kiváltsága; jelentőségük így megcsökkent és 
a Kr. u. időkben már nem válogattak az eszkö
zökben, hogy a nép alantas rétegében céhük haj
dani nimbuszát fönntartsák. 

Asklepiades, 1. hírneves orvos a bithyniai Pru-
sából, Kr. e. 100 táján. Eleinte Alexandriában, 
Athénben rétorkodott, majd az orvosi tudomá
nyokra adta magát, Eómába költözött s ott nagy 
sikerrel működött. Rendszerét Epikuros atomta
nára alapította s a betegségeket az atomok meg
zavart viszonyából magyarázta: ezeknek közép
feszültségi fokát kell az orvosnak helyreállítani s 
megtartani. A gyógyításnak cito, tuto et iucunde 
(gyorsan, biztosan ós kellemesen) kell végbemen
nie. Erős szerek ártanak, fő a diéta, a mozgás, a 
dörzsölés, mérsékelt borivás, hideg víz, vidámság, 
ének, zene. Őt mondják a légcsőmetszés feltaláló
jának. Általában ő a methodikus orvosi rendszer 
megteremtője. Művei töredékeit összegyűjtötte 
Gumbert (Weimar 1794). V. ö. Raynaud, De 
Asclepiade Bithyno medico ac philosopho (Paris 
1862). 

Askleplos i 

2. A., samosi költő, Theokritos tanítója. A gö
rög anthológiában fennmaradt 39 epigrammája 
mély érzésű szerelmi költőnek mutatja. 

Asklepiadesi versek, görög versalakok a ko-
riambusl sorfajból; nevöket Asklepiades költőről 
kapták. A. sor kettő van nevezetesebb, ú. m. a 
rendes v. kisebb: 

A hegy | boltoza \ tiu | | néma ho | mály bo | rong': 
meg a nagyobb, mely egy koriambussal hosszabb 
amannál, de igen ritka. A. szerkezet pedig öt van 
ismertebb: I. a kisebb A. sor szakozatlanul, II. a 
glikoni A. verspár, III. a három kisebb A. és egy 
glikoni sorból álló szak, IV. a két kisebb A., 1 phe-
rekrateszi és 1 glikoni sorból álló szak, V. a na
gyobb asklepiadesi szakozatlanul. Mindezek óda
formák ; a görög költészetből a rómaiba, majd a 
németbe és a mienkbe is eljutottak; nálunk Ber
zsenyi Irta legszebben, de a IV. és az V. számua-
kat mellőzte. Példa az I. sz.-ra Berzsenyitől: 
Keszthely, a II. számúra: A felkölt nemességhez, 
a III. számúra: A közelítő tél. 

Asklepieia, Asklepios-ünnepek, melyeket a gö
rög vallásnak szokásos formái (felvonulások, 
különböző zenei és gimnikus versenyek) között 
mindenütt megültek, ahol Asklepios-teniplomok 
voltak. Az Asklepieionok gyógyító eljárásáról 
(a templom-alvásról) v. ö. Homyánszky Gy., 
A görög felvilágosodás tudománya. 

Asklepiodoros, athéni görög festő, művei kö
zül még névszerint is csak a 12 istent ábrázoló 
festményét ösmerjük, melynek minden alakjáért 
Mnason, elateai zsarnok (Kr. e. 405) 30 minát, 
azaz 3000 K-t fizetett a művésznek. Festményei
nek szimmetriáját Apelles is magasztalta; nem 
bizonyos, vájjon szabad-e őt a Pliniustól említett 
hasonló nevű szobrásszal azonosítanunk. 

Asklepiodotos, görög taktikai író, aki egy 
száraz, kivonatszert munkában (-cax-txa xetpálata) 
megírta a makedon-görög liopliták falanxának 
fegyverfogásait. Kiadása a Büstow-Köchly-féle 
Grieehische Kriegssehriftsteller II. kötetében 
(Leipz. 1855). A gazdag magyarázó irodalmat 
összeállította Pauly- Wissowa, Real-Eneyelopae-
die der klassischen Altertumswissenschaft (II. 
köt. 1637). 

Asklepios, a görögöknél az az isten, aki idő
vel többi versenytársa (Cheiron, Machaon, Po-
daleirios stb.) fölött a logkizárólagosabban ra
gadta magához a vallás által nyújtott gyógyítás
nak szerepét. Tiszteletének ősi hazája Thessalia 
(Trikka); innen vándorolt dél felé, jutott Boiotiá-
ban az Apollon-hittel kapcsolatba s telepedett meg 
később a peloponnesosi Bpidaurosban, amely az
után mindaddig leghíresebb és legkeresettebb 
szenthelye lett, míg csak a római időben Perga-
mum nem vette át tőle ezt a dicsőséget. Az 
apolloni mondakörben hérosznak jellegét ölti 
magára A., azt regélték róla, hogy a jóslás nagy 
istenének és Koronásnak gyermeke, kit a hüMen 
anya elpusztítása után Cheironhoz küld Apollón 
iskolába. A., szentélyeiben ú. n. incubatio (alvás) 
által történt a gyógyítás. A betegek részéről lá
tott álomképek minden további beavatkozás nél
kül már magukban foglalták a gyógyulást is. így 
volt ez legalább eleintén, mint ahogy erről az 
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Epidaurosban újabban talált feliratok tudósíta
nak ; racionális gyógyítási mód csak a későbbi, 
római időből mutatható ki ezekben az Asklepieio-
nokban (1. Asklepieia). A rómaiak A.-t Aescula-
piusnak nevezték. V. ö. Hornyánszky Gy., A 
görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates 
(Budapest 1910). 

A.-szal a művészet elég gyakran foglalkozott. 
Álló szobrai kevés változatosságot tüntetnek föl, 
ezek közül egyike a legszebbeknek s egyszer
smind ábrázolására nézve is tipikus a nápolyi 
múzeum márványszobra, melyben az isten java-
korbeli, erőteljes, szakállas férfi képében ábrázol
tatik, ki jobbjával a hónalj alá támasztott kígyós 
botra támaszkodva pihen, míg csípőjére rejtett 
balkezét a himation burkolja, széles mellét a kö
peny szabadon hagyja. Ez a típus az V. sz. végső 
tizedeiben keletkezett Pheidias iskolájának köré
ben. A ránk jutott számos A.-fej a Zeus-fejek 
típusával rokon, de azoknál szelídebb arckifeje-
zésű, tekintete biztató, mintegy segítséget igér 

a hozzáforduló 
halandóknak. 
L. képünket, 

mely a londoni 
múzeum ú. n. 
melosi A.-át 

mutatja. Ülő 
szobrainak ké
pét érmek és 
reliefek őriz
ték meg szá
munkra : az 

epidaurosi 
szentély vagy 
chryselephan-
tin-szobor tró
nusán ülve áb

rázolta A.-t, 
amint baljá

ban botot tart, 
jobbját kígyó 
fejére nyug

tatja, míg lá
bánál kutya hever. Ezen Thrasymedes készítette 
istenképre vezetik vissza az athéni múzeumnak 
egy domborművét. Szobrokon és reliefekben 
Hygieiával csoportosítva is fordul elő, hozzájuk 
járul még néha a gyermek Telesphoros (így ha
zánkban a tordai reliefen). Gyakoriak a foga
dalmi reliefek, melyek Asklepiost ülve vagy állva 
ábrázolják, amint néha Hygieia társaságában fo
gadja az eléje járuló könyörgőket v. áldozókat 
(kik sokszor kisebb méretben vannak megfaragva) 
v. nézi a neki szánt áldozat készítését. A római 
művészet korából is sok A.-szobor és bronzszob
rocska maradt fenn, hazánk területén is. A festé
szet rendkívül ritkán foglalkozott A.-szal, a pom
peji falképeken egyszer fordul elő s vázakép is 
csak egy van róla (Athénben). A. szentélyeinek 
berendezéséről 1. Epidauros. 

Askr, 1. Ask. 
Aslaug, a skandináv Ragnar-saga szerint Si-

gurd és Brunhilda leánya, a norvég királyok ős
anyja. A költők sokat dicsőítik arany haját, mely 
oly hosszú volt, hogy egész testét betakarta. Mint 

Melosi Asklepios. 

mellőzött hamupipőke nőtt fel, míg Ragnar-Lod-
brok reá akadt s nőül vette. Fiától, a kigyószemű 
Sigurdtól származott unokája, Ragnhild, kinek fia, 
Széphajú Harald, egész Norvégiának első egyed
uralkodója lett. 

Asmanit, ásvány, a sziliciumdioxid (SiOa) egyik 
módosulata, mely rombos rendszerbeli, a többi 
módosulatok szabályosak és hatszögesek. Story-
Maskelyne a breitenbachi (Csehország) meteorit
ban fedezte fel és ezen előfordulása miatt nevezte 
A-Sman (istennyila) indiai szó után. 

Asmódi (a talmudban Asmedái), egy gonosz 
szellemnek a neve, amely a zsidó apokrif iroda
lomban és a babilóniai talmudban fordul elő. Per
zsa eredetű. Első sorban A. a házasságnak rossz 
szelleme, megrontó démona. 

Asmódi, Szomaházy István (1. o.) írói álneve. 
Asmun, az ugyanily nevű járás székhelye 

Menufleh egyiptomi tartományban 42 km.-nyire 
Kairótól, (1907) 7844 lak. 

Asmunáj n (Asmunen), közs. Felső-Egyiptomban, 
a Nilus mellett; Hermupolis magna-nak romjai
val ; a közeli sírokban Izisz-múmiákkal. Szemben 
a Nilus túlsó partján Antinoopolisnak, Hadrianus 
császár által alapított városnak romjai láthatók. 

Asmunen, község, 1. Asmunájn. 
Asmus, Matthias, álnév, 1. Glaudius. 
A. S. Jf., anno Salvatoris nostri rövidítése, a. 

m. Üdvözítőnk... évében. 
Asniéres (ejtsd: aniér, A.-sur-Seiné), közs. Seine 

francia dópartementban. 7 km.-nyire S.-Denistől, 
vasút mellett, (i9oe) 36,482 lak., esolnak-gyártás-
sal, számos nyaralóval; XVII. sz.-ból való kas
téllyal; 1900 óta háziállat-temetővel. A párisi 
vizi sportélet középpontja. 

Asnyk (ejtsd: ásznuk) Adám^iv&ló lengyel költő, 
szül. Kalisban (a hasonnevű kormánykerület szék
helye Orosz-Lengyelországban) 1838 szept. 11-én, 
megh. Krakóban 1897 aug. 2.; részt vett az 
1863-iM fölkelésben, melynek le veretése után kül
földre menekült, 1870 óta Krakóban élt. Lírai köl
teményei, melyeket E l . . . y álnév alatt adott ki, 
különösen alaki tekintetben kiválók és a Slowacki 
által megpendített pesszimisztikus motívumokkal 
telvék. Főleg lírikus, nagyobb müveket nem alko
tott, színdarabjait kivéve (Cola Rienzi, Kiejsztut, 
Hióo taraijai), ezek közül kimagaslik a Ler-
che fivérek c. társadalmi színmű, amely Posenben 
játszik. 

Ásó, a talaj lazítására és keverésére szolgál, 
főleg csak kertmüvelésnél van szerepe. A szerszá
mot 3—4 mm. vastag, 150—200 mm. széles és 
200—300 mm. hosszú, alul csapott, gömbölyű, v. 
hegyes végű acéllap képezi, melyhez a lap egye
nes irányú folytatásában fogóval biró 0'7—1 m. 
hosszú, 2"5—3"5 cm. vastag keményfából készült 
és könnyen átmarkolható sima fogású nyél van 
erősítve. Ha az Á. lapja kisebb-nagyobb behajlást 
mutat, úgy hogy lapátolásra is alkalmas, akkor 
ásólapátnak nevezzük, 1. Lapát. 

Ásod, a bagradita örmény uralkodóház (859— 
1079) megalapítója. L. Örményország. 

Ásóeke, 1. Gőzásógép. 
Ásógép, 1. Exkavátor. 
Ásójog (ném. SpatenrecM). A középkori német 

birtokjog szerint az árvédelem elmulasztása foly-
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tánuratlanná vált árterület (wer willnichtdeíchen, 
der muss weichen) tulajdonának megszerzése 
azáltal, hogy valaki az árvédelem terhét magára 
vállalta s ennek jelképe gyanánt egy, a védgátba 
beszúrt ásót onnan kihúzott. 

Asóka (Kr.e. 259—226), királya az Észak-Indiá
ban nagyapjától, a nagy Csandra Guptától alapí
tott Magadha birodalomnak. Nevezetessé lett 
uralkodása a buddhizmusra való lépése és ezen 
vallásnak nagy pártolása által. Ő volt voltaképen 
a Buddha vallásának hathatós életrekeltője. Alatta 
tartatott a buddhisták harmadik nagy konciliuma 
Pátaliputrában (ma Patna). Őtőle származott sok 
történeti szikla- és oszlopfelirat, melyek mai napig 
megvannak nagy birodalmának sok, egymástól 
távoleső részében (ezeket kiadta fordítással és 
magyarázattal a francia E. Senart Paris 1881— 
86., 2 kötetben, továbbá Biihler a Zeitschrift d. 
deutseh. Morgenlándischen Ges. 37., 39., 40., 41. és 
•43. kötetében.) V. ö. A. Smith, Asoka, buddist em-
peror of India (London 1901). 

Ásókapa, 1. Kapa. 
Ásólábuak (aiiat), a lágytestü állatok (Mollusca) 

egyik csoportja, melynek rendszertani helyzete 
még nincsen biztosan megállapítva; az idetartozó 
fajokat rendesen külön osztályba sorozzák. L. 
Scqphopoda. 

Ásólapát, 1. Ásó és Lapát. 
Asolo, város Treviso olasz tartományban, a Mu-

sone partján, (1901) 5847 lak., hegyen épült körfa
lakkal, selyemhernyótenyésztéssel, régi várral, 
melyben Cornaro Katalin, Ciprus királynője 1489 
—1510-ig fényes udvarát tartotta; ókori fürdők 
és vízvezeték romjaival; közelében kőbányákkal. 

Ásóművelés, 1. Bigolozás. 
Ason, kis folyó Santander spanyol tartomány

ban. A Moncrespo sziklából ered; 95 m. ma
gas vízesést alkot; alsó folyásában termékeny 
völgyet öntöz és a Marron-Ria-ba (kis öbölbe) sza
kad. Spanyolországnak vízben aránylag leggazda
gabb folyója. 

a s o n a i se (franc, ejtsd : á szón éz), kényelme
sen, kényelme szerint. 

a son goűt (franc, ejtsd: á szón gú), Ízlése sze
rint. 

Asopia (illat), a tűzpillék (Pyralidae, 1. Apró 
pillék) családjába tartozó lepkenem. Ismertebb 
fajai a lisztilonca {A. farinalis L.), melynek her
nyója a lisztben élősködik és az A. glaucinalis L. 
Hazánkban ezenfelül még öt faja él. 

Asopios, Konstantinos, új-görög irodalomtu
dós, szül. 1791. Janinában, niegh. 1872. Athén
ben. Németországban tanult filológiát s Trieszt
ben, Korfuban, majd 1841-től az athéni egyetemen 
tanárkodott. Nevezetesebb a görög Írókat időrend
ben tárgyaló műve (Athén 1850) és görög mon
dattani vezérfonala. 

Asopos (Aataxóc,), több folyónak és pataknak 
neve a régi Görögországban. Ezek közül a két 
legjelentékenyebb déli Boiotiának főfolyójafa mai 
Bouptevt) és azután a peloponnesosi Phliust és Se-
kyont öntöző A. volt (a mai Hagios Georgios). 
A személyesített folyam-istennek, Asoposnak ké
pében is nehéz olykor szétválasztani a két emlí
tett geográfiai alakulat fogalmát. A. a mithológiá-
ban csak mint Aigina atyja játszik jelentékenyebb 

szerepet. Zeust, leányának elrablóját, Korinthosba 
követi, itt az Akrokorinthoson a híres templom
forrást, a Peirenet fakasztja elő, s a hálás Sisy-
phostól megtudja a szökevények tartózkodási he
lyét. Az áruló Sisyphos az alvilág gyötrelmeivel 
bűnhődik ; míg A.-t, a folyam-istent, Zeus villá
mával ágyába kergeti vissza, ahol ez időtől kezdve 
kőszenet lehet találni. Pontosabb A. alakja genea
lógiai tekintetben, mert a görögök sok hely-, csa
lád- és személynevet hoztak húsz leánya közül 
az egyikkel vagy másikkal kapcsolatba (Nemea, 
Thebe, Korkyra stb.). 

Aso^ia^hmea, pentru literotura romina si cul-
tura poporului romín, a magyarországi román 
irodalmi és kulturegylet Nagyszebenben. Alakult 
1861-ben. Vagyona közel 1 millió korona. Fiókja 
61 van. Tagjainak száma 2036. Saját palotája s 
benne 15,000 kötetnyi könyvtára, meg román 
néprajzi múzeuma van. Folyóirata, a kétha
vonként megjelenő Transilvania 1869-beu indult 
meg. 

Asóvilla, gazdasági eszköz, 1. Villa. 
Aspa la t l ius L. (aov.), a Papilionatae (Pillan

gós-virágnak) család génusza, melynek 150 faja 
D.-Afrikában honos. Cserjék v. félcserjék. 

Aspang, község Wiener-Neustadt alsóausztriai 
kerületi kapitányságban, a Pischingbach partján, 
a Wechsel lábánál, vasút mellett, regényes vidé
ken, (1900) 3147 lak., fürészmalommal, régi kas
téllyal ; számos nyaralóval. 

Asparag in , 1. Aszparagin és Aszparaginsav. 
Asparagolit (ásv.), 1. Apatit. 
Asparagus L. (növ., spárga), a Liliaceae (Li

liomfélék) család génusza, melynek 100 faja az 
óvilágnak, különösen esőben szegény vidékein van 
elterjedve. Füvek v. félcserjék, igen dúsan elágazó, 
földfeletti részük rhizomáról emelkedik. A levelek 
pikkely v. tüskeszerüek, hónaljukból rendes ágak 
v. sterilis, tűalakú ágacskák (cladodium) v. levél
alakú ágak erednek. Termésük gömbölyű, egy-
magvú bogyó. Az A. offichwlis L. Európában 
mindenütt megtalálható. Hengeres, húsos, pikke
lyekkel megrakott, fiatal hajtásait spárga né
ven eszik. Ha ezeket meghagyják, 1—1-5 m. 
magas, erősen elágazó szárrá fejlődnek. Utolsó, 
tülevólalakú ágai 3—6-osával állnak apró pik
kelylevelek hónaljában. Virágai 2-lakuak. Bogyói 
pirosak. Tenyésztik, azonban vadon is előfordul 
homokos, cserjés, napos dombokon, szántófölde
ken stb. Ezenkívül még számos európai és ázsiai 
faj szolgál az előbbi módjára táplálékul. A tüskés 
A. stipularisForsk. (A.horridush.)fajt dísznövé
nyül tenyésztik. Az A. virgatus Baker, A. plu-
mosus Baker és A. Cooper'i Baker fokföldi fajok, 
kedvelt dísznövények. Az A. medeoloides Thunb. 
(Myrsipliylhim asparagoides Willd.) szintén fok-
fóldi, üvegházakban kultivált. 

Aspasia, híres görög asszony, Axiochos leánya, 
ki Miletosból apjával együtt Athénbe költözött s 
itt szépsége, műveltsége és szelleme a legkiválóbb 
férfiakat körébe vonta. Maga Sokrates is gyakran 
megfordult társaságában, hogy élvezze szellemes 
társalgását.Nagyobb lett befolyása, midőn Perikies 
elvált a nejétől, Elpinikétől, és őt vette feleségül. 
E házasság azonban nem volt törvényes, mert A. 
nem volt attikai születésű. Perikies ellenségei 
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ezért a vígjátékokban A.-t az olymposi Zeus Hé
rájának vagy új Omphalének gúnyolják, akinek 
sikerült Heraklest megfékeznie. Azzal is gyanú
sították; hogy szította a peloponnesosi háborút, 
432. pedig Hermippos vlgjátékiró bevádolta, hogy 
nem hisz az istenekben és kerítő szerepet tölt be 
Perikies oldalán. Férje maga védte a törvényszék 
előtt, sőt könnyek közt fejezte be beszédét, mire 
a birák felmentették. Perikies halála után jó 
barátja, a gazdag Lysikles vette|A.-t nőül. Lysikles 
aki így nagyobb politikai hatalomhoz jutott, de 
csakhamar meghalt. A. tovább is Athénben maradt 
és itt is halt meg. — Ifjabb 4.-nak nevezte ked
vesét az ifjabbik Kyros is, pedig tulajdonkép Mylto 
volt a neve, és Hermotimos leánya volt az ión Pho-
kaiából. Kyros halála után (Kr. e. 401) Artaxerxes 
fogadta háremébe. 

Aspas io l i th , 1. Kordierit. 
Aspe, 1. regényes völgy Beámban, a Ny.-i 

Pireneusokban, melyet a Gave d'A. folyó szel át, 
a 2707 m. magas A. csúccsal, a spanyol határon 
kezdődik és É.-i irányban egész Oloronig terjed. 
Hossza 40 km., legnagyobb szélessége 18 km. La
kóinak száma kb. 9000, akik nagyobbára pászto
rok, részben földmivelők. Az egész A.-völgy az
előtt köztársaság volt, a bearni hercegek uralma 
alatt. A völgyből az 1649 m. magas Col de Soni-
porte (Summus portus) hegyen át egy római út vezet 
Arragoniába, melyen Abdur-Kahman Beámba jött, 
hogy a kereszténységet megsemmisítse. Főhe
lyei : Urdos, meredek sziklafalra épült várral, és 
Sarranee fürdővel. — 2. A., város Alicante spanyol 
tartományban a Vinalopo jobbpartján, pompás 
gyümölcsösökkel, márványbányákkal; (1897) 7927 
lakossal. 

Aspen City, város Colorado amerikai állam Pit-
kin countyjában, (1900) 3303 lak., szénbányákkal. 

Aspendos, az ókorban virágzó kereskedő város 
volt Pamphiliában a hajózható Burymedon mel
lett. Romjai között igen jó karban maradt fenn 
egy színház, melyet Antoninus Pius idejében 
Zenon építész alkotott. 

Asper (lat.), durva, zord, göröngyös. Spiritus 
asper a görög nyelvtanban az úgynevezett kemény 
hehezet, melyet a mi /( betűnk hangjával ejtettek; 
1. Spiritus. 

Asper, Hans, svájcifestő,'szül.Zürichbenl499., 
megh. u. 0. 1571., hazájában a legtekintélyesebb 
művészek egyike volt. Nagy történeti és deko
ratív fesményei közül csak kevés maradt fönn; 
honfitársairól készített sok arcképe (közöttük A. 
leghíresebb műve, Zwingli képmása) svájci gyűj
teményekben van. 

Asperg (Asberg), város Württemberg Neckar 
kerületében vasút mellett, (1905) 2882 lak., kémiai 
gyárral. A mellette emelkedő dombon, a Hohen-
asperg-en, börtön áll, melyben Schubert költőt 
is fogva tartották. 

Aspergi l lum, 1. Aspersorium. 
Aspergil l i im Lam. (áiiat), 1. Rostákagyló. 
Aspergi l lns Mich. (növ., Eurotium), penész

gomba, a róla elnevezett család génusza. Mintegy 
50 faja van, ezek legnagyobb részének csak koni-
diumos állapota ismeretes (a Hyphomycetes rend
ből), csak mintegy 10 fajnál ismerjük az ascuso-
kat is. Mindennemű szerves anyagon találhatók. 

(Penészes kenyér, gyümölcs, herbáriumi növé
nyen, bőrön, stb.). Legismeretesebb fajai: az A. 
lierbariorum (Wigg) Fischer és a hozzá nagyon 
hasonló A. repens (de Bary) Fischer; a föld egész 
kerekségén, szerves anyagokon élnek, olajzöld 
színű penészek. Zöldszínű konidium-telepei van
nak az A. oryzae (Ahlburg) Cohn és az A. fumi-
gatus -FVesew-fajoknak is. Előbbi, mint jó er-
jesztőanyag, különféle szeszes italok készítésénél 
használatos. A japánok ős idők óta vele készítik 
a soja-italt és a saké-bort (rizsbor). Utóbbi a csí
rázó árpa hőmérsékletét 60° C.-ra emeli. Úgy ez, 
mint az A. több más faja (A. Hageni Hall., A. 
microsporus Bőrke, stb.) az ember fülének külső 
részében bántalmakat okoz. Minthogy az A. leg
jobban a test hőmérsékletének megfelelő meleg
ben tenyészik, azért az ember és a madár vérke
ringésébe jutva, elszaporodhatik és betömvén a 
hajszálvéredényeket, különféle betegségeknek 
(mycosis) okozója lesz. Az A. közeli rokona a Pe-
nicillium (1. 0.). 

Asper i fo l iaceae (növ.), a Borraginaceae (Ér-
deslevelüek) család régi neve. 

Aspermatikus, 1. Aszpermatikus. 
Aspermont, 1. Aspremont. 
Aspern, 1905-ig falu Alsó-Ausztriában, Bécstől 

K.-re, a Duna balpartján, a Morvamezőn (March-
felden), melyet Ny. felől a Bisamberg határol. 
1905. bekebelezték Bécs városába. A.-től 3 km.-
nyire K.-re fekszik Bssling falu, még tovább DK.-re 
Gross-Enzersdorf. A Duna ós mellékágai Bécs és 
Gr.-Enzersdorf között számos szigetet alkotnak, 
melyek közül legnagyobb a 4 km3 kiterjedésű Lo-
bau. A. és Bssling környékén vívták 1809 máj. 21. 
és 22-én az asperni,vagy mint a franciák nevezik, 
az esslingi csatát, melyben Napóleon első izben 
szenvedett vereséget szárazföldön vívott nagy csa
tában. Az eggmühli csata után (1809 ápr. 22.) a Ká
roly főherceg vezényelte osztrák fősereg Regens-
burgba vonult, majd 23. a Dunán átkelve, vissza
vonulását Csehország felé folytatta, a Duna jobb
partján csak Hiller hadtestét hagyván hátra. 
Viszont Napóleon csak Davoust hadtestét hagyta 
egyelőre Károly főherceggel szemben Regensburg 
tájékán, míg ő maga a fősereggel, Hiller hadtestét 
folyton maga előtt űzve, Bécs ellen nyomult. Bé
cset Miksa főherceg védelmezte, de midőn a várost 
a francia tüzérség bombázni kezdte, a Duna bal
partjára vonult s a hidakat maga mögött fölégette. 
Bkközben Hiller még Bécs elérése előtt Mautern-
nél átkelt a Dunán s máj. 16. a Bisamberg tájékán 
Károly főherceg seregéhez csatlakozott. Napóleon 
máj. 18-ig Bécs körül mintegy 90,000 főnyi se
reget összegyűjtvén, a Dunán való átkelésre a 
Lobau szigetet szemelte ki. Máj. 21. d. u. 4 óráig, 
amidőn a tulajdonképpeni harc kezdetét vette, 
mindössze 16,200 francia gyalogos, 8700 lovas és 
egyelőre tartalékul visszatartott 4800 főnyi gárda 
kelhetett át a Duna balpartjára. Miután az ellen
ség kezdetben a stadlaui Dunaágon való átke
lést sem zavarta, Napóleon már attól tartott, 
hogy Károly főherceg az összeütközés elől ki
térni és Csehországba visszavonulni szándéko
zik. Károly főherceg eleinte tényleg nem gondolt 
támadásra; később azonban attól tartva, hogy 
Napóleon a Lobaun való átkelés után vele szem-
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ben csak kisebb erőket hagyva, s fő erejével a 
Bisamberg felé előnyomulva, az osztrák seregnek 
a gazdag Csehországtól való visszavonulását vág
hatná el, a támadásba való átmenetet határozta el, 
melyet az alábbi vázlat szerint 6 oszlopban elő
nyomulva hajtott végre. A franciák részéről Mas-
séna a Molitor-hadosztállyal A.-t, Lannes a Boudet-
hadosztállyal Esslinget szállotta meg; a kettő kö
zött a lovasság foglalt állást, míg a gárda a híd 
előtt tartalékban maradt. Károly főherceg a főtáma-
dást a franciák balszárnyának támpontja, A. ellen 
irányította, hogy győzelem esetén a franciákat 
a dunai hídaktól elszoríthassa. Masséna kétségbe
esetten védelmezte A.-i harcállását s a ritka vitéz
séggel és szlvósággal harcoló osztrák és magyar 
csapatok csak több órai elkeseredett harc után vé

dése véget ért, a franciák az éj folyamán is meg
tarthatták elfoglalt állásaikat. Máj. 22. napfelkel
tekor a küzdelem újra kezdetét vette, az erővi
szony azonban ekkor már a franciák javára lé
nyegesen megváltozott, miután Napóleon az éj 
folyamán helyreállított nagy hidon még 30,000 
embert vonhatott át a balpartra. A jelentékeny 
erősbítést nyert Massénának heves küzdelem után 
sikerült ugyan A.-t visszafoglalnia, de az osztrák 
tüzérség öldöklő tüze miatt tovább előnyomulni 
nem tudott. Ezalatt a középen Napóleon 3 gyalog
hadosztályból és a lovasságból alkotott tömeggel 
(1. a vázlatot) Hohenzollern ellen intézett döntő 
támadást, mely már sikerrel is kecsegtetett, ami
dőn Károly főherceg zászlóval kezében maga ve
zeti előre már-már ingadozó zászlóaljait, melyek 

Jelmagyarázat : 

™- Az osztr. támadó oszlopok előnyom, máj. 21-én. 
i±3 < « csapatok helyzete máj. 22-én. 
t i j A francia • « « 22-én. 

(M. = Molitor, St. C. = 8t. Cyr, L. = Legrand, 8t. H. = St. Hilaire, Th. = Tharraud, Cl. = Clapared, B. = Boudet, 
D. = Démont, ö. = Gárda-nadosztály.) 

hették be A.-t. Masséna este 7 és 7 óra 30 perc kö
zött hét ízben intézett rohamot A. visszafoglalása 
érdekében, de sikertelenül. Ezalatt Napóleon a 
gárdát is közbevetve, két heves lovas támadást 
intézett Bellegarde, Hohenzollern és Liechtenstein 
oszlopai ellen, kétségtelenül áttörő szándékkal, de 
sikertelenül. Eosenberg oszlopai a nagy kerülő út 
miatt csak este 7 óra után vegyültek, még pedig 
külön-külön, harcba, Lannes azonban e támadáso
kat sikeresen visszautasította s Essling helységet 
következetesen megtartotta. A franciák A. elvesz
tése után sem veszítették el önbizalmukat s da
cára azon kétségbeejtő hírnek, hogy visszavonu
lásuk egyedüli útját, a nagy Dunaág hídját, az el
lenséges hldtörő hajó elrombolta, Napóleon a vég
sőig kitartást parancsolt, minek folytán Masséna 
A.-tól keletre csapatjait újból csatarendbe állította. 
Miután az éj beálltával az osztrák sereg mükö-

végre, a tartalékból előrerendelt gránátos zászló
aljakkal együtt, a franciákat hátrálásra kénysze
ritik. Miután a K.-i szárnyon Essling ellen a tá
madások ezúttal is sikertelenek maradtak, Károly 
főherceg a további támadásokat megszüntette. Az 
estig tartott pusztító lövegtüz hatása alatt Napó
leon végre belátván a győzelem lehetetlenségét, 
elrendelte a Lobau szigetre való visszavonulást, 
melyet Masséna oly ügyességgel és hidegvérrel 
vezetett, hogy a francia sereg e rendkívül kedve
zőtlen viszonyok között, vesztett csata után s a 
hatalmas folyón való visszavonulása közben is 
csak aránylag kevés embert és ágyút vesztett. A 
veszteségek mindazonáltal mindkét részen rop
pant nagyok voltak; újabb kutatások szerint a 
franciák mintegy 20,000 főt s ezek között a vitéz 
Lannes tábornagyot és még más 1000 tisztet, az 
osztrákok pedig 23,000 embert, ezek között 800 
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tisztet vesztettek. A csata eredménye — bárha 
Napóleon serege meg nem semmisíttetett s a nagy 
francia vezér csak mint sebzett oroszlán vonult a 
Lobaura, hogy 6 héttel később Wagramnál (1. o.) 
véres boszút vegyen — rendkívül nagy volt, főleg 
morális tekintetben s bátran mondhatni, hogy 
Károly főherceg A.-i működésével Ausztriát a 
megsemmisüléstől mentette meg. A főherceg nem 
aknázta ki győzelmének gyümölcseit, mert a tá
madás folytatása helyett a csatatér mögött ismét 
táborba szállva, nyugodtan várt, míg Napóleon 
összes távollevő seregrészeit magához vonván, 
nagyobb sikerre való kilátással újíthatta meg tá
madó hadműveleteit. V. ö. Der Krieg 1809, bear-
beitet im k. u. k. Kriegsarchiv (Wien 1910); A. 
Stróbl, A. und Wagram (u. o. 1897); Saski, Cam-
pagne de 1809 en Allemagne et en Autriche (Paris 
1899-1900). 

Asperolit (ásv.), 1. Krizokolla. 
Aspersio (lat.), befecskendós, különösen szen

telt vízzel való meghintése a híveknek a kat. egy
házban. 

Aspersorinm v. aspergülum, szenteltvíz-
hintő. 
, Asperngo L. (növ., magiszák), a Borraginaceae 

(Érdeslevelüek) család génusza. Egyetlen faja, az 
A. procumbens L. (henye magiszák) egyéves, le
csepült, érdes szőrű fű. 5 fogú csészéje virágzás 
után összelapul s a lapos termést betakarja. Te
rem parlagon, kerítések mentén. Európában és 
Ázsiában van elterjedve. Régen herba asperugi-
nis név alatt mint hűsítő szert gyuladásoknál al
kalmazták. 

Asperula (növ.), 1. Müge. 
Asphaleia (gör., ejtsd: aszfaieja), hidraulikus 

erővel működő színpadi berendezés, egyúttal egy 
színházépítő társaság neve, melynek mérnöke és 
tervezője a bécsi Gwinner Róbert volt, aki a 
legtökéletesebb ós legnagyobb szabású A.-beren-
dezést is tervezte : a budapesti M. Kir. Operaház 
színpadán. E berendezés alapja az, hogy asülyeszt-
hetö és egyúttal emelhető színpad, valamint a 
zsinórpadlásról függő nagy panoráma-függöny, 
mely a szabad díszletek háttere: mind víznyomás
sal járnak, minélfogva tömérdek munkáskéz ta
karítható meg. A színpad utcákra, s az utcákon 
belül kisebb mezőkre van osztva, amelyek tetszés 
szerint sülyeszthetők, még pedig nemcsak víz
szintesen, hanem lejtősen is, de a lejtő természe
tesen csak jobbról balra, vagy balról jobbra ha
ladhat Minden utca alatt három hidraulikus sajtó 
van elhelyezve. A nehezebb színpadi kellékek és 
bútorok leszállítása a zsinórpadlással közlekedő 
emeletekről szintén víznyomás segítségével tör
ténik. Az A.-rondszert legkonzekvensebben a 
Magyar Kir. Operaházban vitték keresztül s az 
egész berendezés 228,000 forintba került. Hát
ránya, hogy a díszletezés aránylag lassú, hogy a 
színpad alatt mindig fölgyülemlik a nedvesség s 
hogy a zsinórpadlásról a munkás pontosabban 
dolgozhat, mint a hidraulikus sajtó. 

Aspbalt , 1. Aszfalt. 
Asphodel ine Bchb. (növ.), a Liliaceae (Li

liomfélék) család génusza; íí faja van a medi
terrán vidéken, különösen keleti részében. Rhi-
zomás növények, szálas levelekkel, sfirü fürt

virágzattal. Az Asphodelus L. génuszhoz hasonló. 
Az A. lutea (L.) Rchb. Itáliától Arábiáig van el
terjedve. Sárga virágú. Fiatal szárát Szicíliában 
eszik. Gyökere régen orvosság és amulett volt. 
A. liburnica (Scop.) Rchb. az előbbivel együtt az 
Adria partjain. 

Aspbode lus L. (növ.), aLiliaceae (Liliomfélék) 
család génusza, melynek 7 faja van a mediterrán 
vidéken. Évelő rhizomás v. egyéves növények 
szálas 3 élű v. csöves tőlevelekkel, fehér virágaik 
hosszú, levéltelen fürtben állók. Az A. albus Mill. 
(részben A. ramosus L.) Spanyolországtól Horvát
országig és Albániáig van elterjedve. Kívül fe
kete, csípős, keserű, keményítőt és cukrot tartal
mazó gyökerét már a pelaszgok is ették. Ragasztó
anyagot és Franciaország DK. részében spirituszt 
is állítanak elő belőle. A görögök mint varázs
füvet sírokra ültették, a japánok szintén ültetik. 
A Libanon és Antilibanonban található A. 
Kotschii (?) rhlzomája nourtoak (perngummi) név 
alatt mint ragasztóanyag a salep surrogatuma. 
Az A. albus rhizomája régen gyógyszer volt. 

Asphyxia (gör.), álhalál, tetszhalál. Ezen ál
lapotban a test hőmórséke alászállt, az illető ön
tudatlan, mozgásra képtelen, teljesen érzéstelen, 
szívműködés nincsen, vagy oly gyenge, hogy alig 
felismerhető, szóval halotthoz teljesen hasonló, de 
megfelelő eljárásokkal feléleszthető. Ilyen állapot 
előfordul idegrázkódásnál,hiszteriásoknál, villám
csapás vagy mesterségesen előállított villamáram 
hatása következtében, mérgezéseknél, vérvesztés
nél, fulladásnál, vagy más ok miatt. Újszülöt
tek A.-ját leggyakrabban fulladás, oxigén hiánya 
okozza, ha a köldökzsinóron keresztül történő 
vérkeringés akadályozott a köldökzsinór össze
nyomása, hurkolódása, vagy magának a lepény
nek időelőtti leválása folytán. A különféle fel-
élesztési módszerek lényege a test felmelegítése, 
a szervezetbe mesterséges légzés útján oxigén 
bevitele, szabályos szívizom-összehúzódások ki
váltása szívmasszázs segélyével a vérkeringés 
megindítására. — A. a botanikában a növények
nek levegő megvonása által beálló merevségi 
állapota. 

Aspidiotns Bouché (áuat), a paizstetük (Coc-
cidae) egyik neme. L. Paizstetük. 

Aspidistra Gawl. (növ., Macrogyne Link), a 
Liliaceae (Liliomfélék) család génusza, melynek 
3 faja a keleti Himalayától Japánig van elter
jedve. Az A. elatior Blume (Plectogyne variegata 
Link) dél-japáni, igen tartós és kedvelt szoba
növény. 

Aspid inm Sw. (növ.), a harasztok (Filicales) 
sorozatába tartozó génusz, melyhez mintegy 80, 
a trópusokon élő faj tartozik. L. még Dryopteris. 

A s p i d o b r a n c b i a t a (állat) v. paizskopoltyú-
sak, az előlkopoltyús csigák (Prosobranchiata) 
rendjének egyik alrendje, melyet régebben Bhi-
pidiqlossa (legyezőnyel vüek) néven is emlegettek; 
a Neritina génuszból hazánk vizeiben élő faja 
is van. 

Aspido l i th (ásv.), 1. Csillám. 
Aspidorb.yncb.as Ag., ásatag tengeri hal 

a lepidostei rendjéből, 1. Júra-szisztéma. 
A s p i d o s p e r m a Mart. et 2MCC. (növ.), az 

Apocynaceae-család génusza, 45 faja van tropikus 
Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendő! 
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Amerikában. Pák, többnyire átellenes állású leve
lekkel, bugában álló, apró virágokkal, bőrnemü 
v. fás, gömbölyded termésekkel.. Fájuk igen ke
mény ós sok faját hasznosítják. így különösen az 
A. Quebracho blanco Schl. argentínai fajét, mely
nek dús tannintartalmú kérge (quebracho-kéreg) 
cserzésre használatos; atulajdonképeniquebracho-
fát azonban a Schinopsis Balansae Bngl. szolgál
tatja Az A. excelsum Benth. guyanai fa fáját 
paddle wood név alatt értékesítik. Az A. Vargasii 
DC. venezuelai fa sárgaszínű, finomrostú és egy
nemű szerkezetű fája a kereskedelem venezuelai 
puszpángfája. 

Aspinwall (ejtsd: eszpiuvai), most: Colon(l. o.). 
Aspiráció (lat.) a. m. törekvés valamire. Or

vosi nyelven szívást, kiszívást jelent; egyúttal 
azt a folyamatot is, amikor idegen test (pénz
darab, habszem, álfogsor letört része stb.) be
lélegzéskor a tüdőcsövekbe jut. Ily módon okozott 
tüdőfertőzést hívják A.-s, helytelenül nyelósi tüdő-
gyuladásnak. L. Tüdőgyuladás. 

A., most már elavult zenei ékítós, mely a még 
régibb plicá-nak felel meg s mely az alsó v. felső 
másodnak a hangjegy végén való rövid hangoz
tatásában áll pl.: 

írásmód Megoldás 

a b o <* 

jük vizzel, a felső csövet összeköttetésbe hozzuk 
azon edónynyel, amelyen át légáramot akarunk 
vezetni s azután megnyitjuk az A. alján levő csa
pot ; a víz az A.-ból kifolyik s helyébe a kérdéses 
edényen át levegő áramlik. Jelentékenyebb ritkítás 
eszközölhető Bunsen vizlégszivattyujával, mely
nél függélyes csőben aláeső vízoszlop súlyával 
szivólag hat a csővel összeköttetésben álló edény 
légtartalmára s ezt magával ragadván, ritkítást 
hoz létre. — Hasonló nevű orvosi műszer is 
van, mellyel bizonyos testüregekből levegőt, fo
lyadékot, kisebb idegen testeket, köveket stb. lehet 
eltávolítani. 

Aspir in , ) . Aszpirin. 
Áspis , kerekded paizs, 1. Paizs. 
Áspiskígyó (Vipera áspis L., állat), a vipera

félék (Viperidae) családjába tartozó mérges kígyó-
faj. Nagyon hasonlít a keresztes viperához, főleg 
pedig ennek ahhoz a változatához, mely Boszniá
ban, Karintiában, Krajnában ós Olaszországban 
fordul elő és melyet Boettger var. bosniensis né
ven különböztetett meg a keresztes vipera tő-
alakjától. Valószínűleg ilyen összetévesztés alap
ján állították többen, hogy az Á. hazánkban is 
előfordul. Az Á. Franciaországban (É. felé Pa
risig), Németország legdólnyugatibb részében, 
Dél-Tirolban, a Pireneusokban, Olaszországban 
és Szicíliában él. V. ö. Méhely L.-nak Van-e 
Magyarországon Á. (Állattani Közlemények, 
I. köt., 1902, 148. lap) c. közleményét. — Áspis
nak nevezik az egyiptomi pápaszemes kígyót 
(Naia iuie L.) is. — A. átvitt értelemben a. ra. 
veszekedő, házsártos asszony. 

Aspins (áiiat), a ponty-félék (Cyprinidae) csa
ládjába tartozó halnem. 3 faja közül hazánkban 
csak a ragadozó őn (A. rapax Leske) él; meg
nyúlt teste kétoldalt csak kevéssé összenyomott, 
öblös szája fölfelé nyílik, szeme és halpónze apró, 
háta kékesfekete, oldalai kékesfehérek, hasa 
tiszta fehér, hátsörényúszója ós kormányúszója 
kékes, többi úszószárnya vöröses. Hazánkon kí
vül Közép-Európától É. felé egészen a Lapp
földig előfordul; Angliából azonban úgy látszik 
hiányzik. Ápr.—jún.-ban ívik. 

Asplángen-tó (ejtsd: aszpiongen), 1. Göta-csa-
torna. 

Asplen ium L. (növ.), 1. Bodorka. 
Asporina, a 246. planetoid. 
Aspre, 1. Konstantin, báró, osztrák táborszer

nagy, szül. Gentben 1761., elesett a -wagrami csa
tában 1809 jún. 7-én. Kitűnt a franciák elleni had
járatokban 1792—1805-ig; 1805—7-ig francia fo
goly volt, de a pozsonyi béke után visszanyerte 
szabadságát. 

2. A., Konstantin, báró, osztrák tábornok, az 
előbbinek fia, szül. Brüsszelben 1789 dec. 18., 
megh. 1850 május 22. Padovában. 17 éves korá
ban lépett a császári hadseregbe. Részt vett az 
1806. ós 1809-iki francia hadjáratban és 1815. utat 
tört magának Nápoly felé. 1840-ben a velencei tar
tományban állomásozó csapatok parancsnokává 
lett. 1833—35-ig Csehországban, 1835. Tirolban, 
1840 óta újra Itáliában állomásozott ós 1846. Pa
dovában lett parancsnok. Az egyetem ellenzéki 
hallgatóit túlságos szigorral rögtönitélő bíróság 
elé állította. Midőn 1848. kitört a milánói és ve-

Aspiral (lat.), lehel, fuj; szavalás- vagy enek-
közben, rossz időben lélekzik; valamire törekszik, 
pályáz. Aspiráns, vágyódó, pályázó. 

Aspiráló hőmérő, Assmann szerkesztette 
műszer, mely a levegő valódi hőmérsékletének 
meghatározására szolgál. Azon az el ven alapszik, 
hogy a hőmérő a sugárzás hatása ellen védve 
legyen és csakis a vele érintkező levegő hőmér
sékletét vegye fel. B célból a hőmérő gömbje ket
tős falu, fényesre csiszolt fémcsőben van, melyen 
ventilátor segítségével a levegőt bizonyos sebes
séggel keresztülhajtjuk. Az A. árnyékban és a 
napon egyaránt helyes adatot ad. A cső rendesen 
kétágú, egyik ágában van a száraz, a másikban 
a nedves hőmérő, úgy hogy pszichromóter gya
nánt is használják a légnedvesség pontos meg
határozására. Azért aspiráló pszichrométernek 
is nevezik. 

Aspirata (lat.), hehezetes vagyis A-val ejtett 
hang, minők némely nyelvekben: kh, th, ph. Eze
ket ejtik többnyire a németek, kivált az északiak 
a k, i, p hangok helyett, ilyenformán ejtették a 
régi görögök a •/., *, <s hangokat, s azért irták át e be
tűket eh, th, ph betűkkel a rómaiak. 

Aspirátor (a. m. légszívó). Kézzel, óraművel 
hajtott légcsavar; állandó levegőáramlás előidé
zésére használják pl. az aspiráló hőmérőn (1. o.), 
a levegő vezetőképességének mérésénél stb. To
vábbá a kémiai laboratóriumokban használt készü
lék, melynek segélyével vm. edényen át légáramot 
vezetünk, vagy légritkított teret létesítünk; egy 
tágabb, hengeralaku fém vagy üvegedény, mely
nek födelére cső van erősítve s ez összeköttetésbe 
hozható azon készülékkel, amelyen át légáramot 
akarunk vezetni v. amelyben légritkítást akarunk 
létesíteni. Kísérlet alkalmával az edényt megtölt-

Amely szó As alatt nincs meg, A s x vagy Az alatt keresendői 
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lencei forradalom, A. csapatjaival Bresciába vo
nult, hogy az összeköttetést Kadetzkyval helyre
állítsa. Jelentékeny része volt a Mortara és Novara 
mellett kivívott győzelmekben. 1849 tavaszán Li-
vornót vette be rohammal. A béke helyreálltával 
a 6-ik hadtest parancsnoka lett Padovában. 

Aspredo L. (állat), a nyiltúszóhólyagú cson
tos halak (Physostomi) rendjébe, a harcsa-félék 
(Süuridae) családjába tartozó halnem. 6 faját is
merjük Guayanából. Azon kevés halak közé tar
tozik, melyek ivadékukat gondozzák; a nőstény 
a megtermékenyített petéket hasának szivacsos 
bőréhez ragasztva cipeli. 

Aspremont-có-atád (Lindeni gróf). Lotharingiai 
származású ősrégi, róm. kat. család, melyből 
már a VIII. sz.-ban említtetik A. Siegfried. A 
család később több ágra oszlott, ennek egyik ága 
a reckheimi volt, mely az 1150. elhalt A. Arnold
tól veszi eredetét. Ebből az ágból származott Fer
dinánd gróf (1611—1665), kinek nejétől, Fursten-
berg Erzsébettől született Ferdinánd Gobertnevíi 
fia, a család továbbszármaztatója, ki a katonai 
pályán emelkedett magasra. Ferdinánd Gobert-
nek második felesége II. Rákóczi Ferenc nő

vére Julianna volt, 
f kitől Károly Gobert 

nevű fia 1703. szüle
tett. Károly Gobert-
Eleonóra grófné volt, 
kitől két gyermeke 
született: János Go
bert, ki 1765. magyar 
indigenátust nyert és 
Anna Erzsébet. János 
neje gr. Wolkenstein-

Aspremoat-család címere. TrostburgMáriaFran-
ciska, fiuk János Go

bert (1757-1819) volt. Ez Batthyány Regina gróf
nőt vette feleségül, a házasságból egy leány szár
mazott : Mária, aki Erdődy György grófnak lett 
felesége. Tőle ered az Erdődy grófi család ifjabb 
főágazata, mely ily módon jutott az eredetileg 
Rákóczi-birtokot képezett Vörösvár birtokába. 
V. ö. Zarándy A. Gáspár, A. Rákóczi-utódok 
(Turul XXI. évi. 145. 1.); Br. Cles Hüdebrand, 
A. Rákóczi-utódok (u.o. XXII. évf. 148); Br. Wald-
boit-Bassenheim Frigyes, Wolkenstein Oswald 
Gobert gróf atyai és anyai ágon való egyenes le
származása a Rákóczi és Hohenzollern hercegi 
családoktól. (Sátoraljaújhely 1908.) 

A. (Aspermont) Ferdinánd Gobert (Gábor) gr., 
szül. 1643. Reckheimban Vesztfáliában, meghalt 
1708 febr. 1.; előbb bajor, azután osztrák hadi
szolgálatba lepett; 1686-ban mint altábornagy 
részt vett Buda ostromában; a következő évben 
Eszék várparancsnoka volt s 1689-ben ostrom alá 
vette Nagy-Váradot, nemsokára elnyerte a fő
parancsnokságot a Belgrádban és környékén ösz-
szegyüjtött csapatok felett. A győzelmes Musztafa 
Köprili által Belgrádban ostrom alá vétetvén, föl 
kellett adnia a várat. Emiatt pörbe fogták és 
Bécsben fogva tartották. Röviddel utóbb vissza
nyerte ugyan szabadságát, de Bécsben maradt, 

hol Rákóczi Júliát császári beleegyezés nélkül 
nőül vette. «Ha Isten Aspremont uramnak ren
delte Juliánkat», — írja a császár ellen ép akkor 
fegyverben állóThököly,Bécsben az Orsolya-szüzek 
zárdájában foglyul tartott nejének, Zrinyl Iloná
nak, — «arról én is mit tehetek'?» Az esküvő 
1691 június 24-én ment végbe, a nászpárt a 
menyasszony hivatalból kirendelt gyámja, Kollo-
nics bibornok eskette. A. ezutánReckheim várában 
élt egész haláláig. A roppant terjedelmű Rákóczi
levéltárat az egyenes ág kihaltával A. János Go
bert (élt 1757—1819) szerezte vissza Viszaskáról, 
Lengyelországból, hova Rákóczi vitette. Ő ezt 
előbb az ónodi várban rejté el, majd onnan a rov-
nyai kastélyba hordatta. Az utolsó magyar A.-sarj 
Erdődy Györgyné, A. Recklieim Mária Gober-
tina grófnő volt, ki 1787. született és 1863. halt 
meg. Az ő révén szállt át a levéltár az Erdődy 
grófok birtokába, kik azt Vas vmegyébe, 1840. 
Gyepüfüzesre, majd 1865. Vörösvárra, az e célra 
épített kastély tornyába vitették, ahol most is 
van. E levéltár okmánykincseiből a M. T. Aka
démia tíz kötetet adott ki Archívum Rákóczia
mim cím alatt. 

Aspr© Cuv. (áUat), a tüskeparás-csontoshalak, 
sügérfélék (íercidae) családjába tartozó halnem. 
L. Bucó. 

Aspromonte, gránithegytömeg Olaszország 
DNy.-i végében. Nagyobbára erdők fedik, részben 
legelők. Legmagasabb csúcsa a Monté Alto (1950 
m.); 1862-ben Vittorio Emmanuele király csa
patai Garibaldit itt megsebesítették ós elfogták. 

Aspronisi, zátonysziget Szantorinnál, 1. Szan-
torin. 

Aspull, város Lancaster angol grófságban ő 
km.-nyire Wigantől, (i 901) 8387 lak., szénbányákkal 
és pamutfonókkal. 

Asquith, Herbert Henry, angol államférfiú, 
szül. Morleyben 1852 szept. 12. Miután tanulmá
nyait Oxfordban bevégezte, 1876. ügyvédi irodát 
nyitott Londonban s egyik védője volt Parnell-
nak a Times ellen indított vádkeresetében (1888— 
1898). Ekkor már (1886 óta) a parlamentnek is 
tagja volt és ő szerkesztette, mint a szabadelvű 
ellenzék egyik vezére, azt a bizalmatlansági indít
ványt, mely a Salisbury-kabinet bukását vonta 
maga után (1892 aug. 11.). Az új Gladstone-minisz-
tóriumban A. a belügyminiszteri tárcát kapta. 
Ebben az állásban sokat tett a gyárakban alkal-
mazottflatalmunkásokhelyzetónek javítása terén. 
Az 1895 jún. választások után Rosebery miniszter
elnökkel együtt visszalépett, de már dec. havában 
kinevezték a Campbell-Bannermann kabinetben 
kincstárnokká. Campbel-Bannermann halála után 
(1908 ápr.) miniszterelnök és a kincstár első lordja 
lett. Ebben az állásban tűzött össze Chamberlain
nel annak vódvámos politikája miatt s 1909. és 
1910. a felsőházzal. V. ö. beszédeit, melyek Trade 
and the Empire c. alatt jelentek meg (London 
1903); Alderson, Mr. A. (u. 0. 1905). 

Asrel (v. Esref), faluvá hanyatlott, hajdan vi
rágzó város Mazanderan perzsa tartományban, a 
Kaspi-tó partján,Abbasz sah egykoron kedvelt lakó
helye, aki itt tartotta fényes udvarát. A hajdani 
királyi palotából gyönyörű kilátás nyílik a Kaspi-
tóra. A palotát óriási kiterjedésű, ritka fajú fákkal 
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beültetett, elvadult park veszi körül, amelynek 
egyik halmán áll a Szuffiavad, a csillagvizsgáló 
torony. Itt kötötték meg 1727. a békét a perzsák 
és törökök között. 

A. SS. , az Acta Sanctorum (1. o.) rövidítése. 
a / s . s . , simidated account sales: költött számla 

(1. o.) rövidítése. 
Assagaifa (Curtisiafaginea), nagyobb fa a Cor-

neák családjából, melynek mahagóni színű, szívós, 
kemény és szilárd fáját a kafferek lándzsanyélnek 
használják. Szép butorfát is ad. 

Assa i (ol., ejtsd: asszáj), zeneiniűszó: igen, nagyon. 
Fokozást jelent. Pl. Allegro assai a. m. igen 
gyorsan. 

Assai l i v. Assath, régi angol jogintézmény, 
melynélfogva a vádlott a vád alól azzal tisztázhatta 
magát, ha háromszáz ember mellette osküt tett. 
Elavult. 

Assakűrt, kisközség Nyitra vm. nyitral j.-ban, 
(1900) 774 tót, német és magyar lakossal, posta
hivatallal, u.t. Alsóvásárd. Ág. ev. temploma 1786. 
épült. 1156-ban Kürt név alatt szerepel, földesura 
a Ghyczy-család volt, mely 1550. várat épített; 
Ghyczy József érsek ekkor pallosjogot nyert az 
uradalom számára; a régi vár romjaiból Ghyczy 
András e század elején kastélyt építtetett. Ezenkí
vül b. Mednyánszkynak és dr. Klobusiczky Gézá
nak vannak itt kastélyai. 

A s s a l a (áiiatj, Python sebae Gmel., 1. Óriás 
kígyók. 

Assam-kaucsuk, asszami-kaucsuk (nov.), 1. 
Kaucsuk. 

Assandun, 1. Ashingdon. 
Assass in (franc, ejtsd: asszasszen), orgyilkos, a 

francia nyelvben a XII. sz.-ban honosodott meg az 
arab asszaszinok (1. o.) után. 

Assau i t (ang., ejtsd: asszoi, cmegtámadása), az 
angol büntető jognak nehezen meghatározható sa
játszerűsége. Az A. valamely személy ellen meg
kísérelt — bármily csekély, de mindig tettleges — 
jogtalan erőszak. Ha a cselekmény ennél tovább 
megy, már nem pusztán A. többéi hanem «battery» 
is. Aki botjával másra vág, anélkül azonban, hogy 
őt találná, A.-t követ el, ép úgy mint az, aki, bár 
töltetlen pisztollyal céloz is, A.-ban vétkes, ha a 
pisztoly töltetlen voltáról nem bir tudomással. 
Ajogtalanság hiánya miatt sem nem A., sem nem 
battery, ha kezünket másnak vállára tesszük, hogy 
figyelmét valamire felhívjuk, ha esés közben vala
kibe belekapaszkodunk, stb. 

Assaut (ejtsd: ásszó), mérkőzés karddal vagy 
vívótőrrel. 

Ássa voce (ol., ejtsd: ásszá vócse), a zenében azt 
jelenti, hogy az ének kiséret nélkül kezdődik; 
szokásosabb kifejezés: voce sola. 

Assche-Lep-Bruxelles, község Brabant belga 
tartományban vasút mellett, (1900) 7883 lak., sör
gyárakkal, kohókkal és szappankészítéssel. 

Asse, domblánc Braunschweigban, a Harztól 
É.-ra, 222 m. magas; egyik csúcsán vannak az 
1258. lerombolt Asseburg romjai, az ugyanoly 
nevű, ma grófi családnak ősi fészke. 

Assecurat io , 1. Biztosítás. 
Assel, község Stade porosz közig, kerület Keh-

dingen járásában, vasút mellett, '1905) 2947 lak., 
téglagyárral. 

Asseln, közs. Arnsberg porosz közig. ker. Duis-
burg vidéke j.-ban, vasút mellett, (1905) 5504 lak., 
szénbányával. 

Asselyn, Jan, hollandi festő, csonka keze miatt 
a Crabbetje (ollótlan rákocska) nevet kapta, szül. 
Dieppeben 1610., megh. Amsterdamban 1652. Ró
mában az olaszos tájkópfestők, főleg Claude Lor-
rain, döntő hatást gyakoroltak reá, úgy hogy haza
térése után is mindvégig olaszos jellegű, képeket 
festett. Müvei gyakoriak. Egy olasz tájképe a 
budapesti Szépművészeti Múzeumban van. 

Assemani, szíriai Tripoliszból származó maro-
nita tudós család, melynek több tagja a XVIII. 
sz.-tól kezdve nevezetes érdemeket szerzett Euró-
pábanakeleti tudományok művelésében és megho
nosításában. Különösen kitűntek: A. József Simon 
(szül. 1687. Tripoliszban, megh. 1768. Rómában), 
egyik őre a vatikáni könyvtárnak, melynek keleti 
kincseit nagy részben ő gyűjtötte és ismertette 
(Bibliotheca Orientális Clementino-Vaticana, 4 köt. 
Róma 1719—28). Különösen a szír irodalomra, az 
egyházjogra és egyháztörténetre terjednek művei. 
Unokaöccse, A. Stepfianus Evodius (szül. 1707., 
megh. 1782.), ugyancsak a vatikáni könyvtár őre, 
a Medicea-Laurentiana és Pal atina (2 kötet, Firenze 
1742), úgymint a Vaticana kéziratai katalógusai
nak (3 kötet, Róma 1756—1759), valamint a keleti 
egyháztörténetre vonatkozó több műnek szerzője. 
Öccse, A. József Alajos (szül. 1710., megh. 1782.) 
a Codex liturgicus ecclesiae universae c. 13 köte
tes munka szerzője (Róma 1749—66), melyet mint 
a Sapienza tanára szerkesztett. Ugyané családból 
való A. Simon, padovai tanár (szül. 1752., megh. 
1821.), az arab régiségek, paleográfia és éremtan 
körében számos munkát írt. 

A s s e m b l é e (franc, ejtsd: asszaffiwé),gyülekezet, 
társaság; tov. országgyűlés is, különösen a francia 
forradalom idejében (A. nationale). — A. dansante, 
táncmulatság, különösen előkelő, fényes esti mu
latság. — A. galante-nak nevezték a XIV. Lajos 
alatt Richelieutől fölállított szerelem-akadémiát 

Assen, Drenthe németalföldi tartomány fővá
rosa, a Hoorn Diep és Smilder-csatorna és vasút 
mellett, (1900) 11,329 lak., kik főkép földmíveléssel 
és turfaszedéssel foglalkoznak; nagy marhavásá
rokkal ; közelében kőkorszakbeli sírokkal. 

Assens, város és kikötő Fyen dán szigeten a 
Kis-Belt és vasút mellett; élénk kereskedéssel, 
(1901) 4665 lak. Közelében az Öxnebjárg mellett 
1535 június 11-én III. Keresztóly dán király le
győzte a trónjától megfosztott II. Keresztély érde
kében harcoló dánokat és lübeckieket. 

A s s e n s u s (lat.) a. m. beleegyezés, tetszés. 
Asser (lat, karó, gerenda), a római hadihajó

kon A.-nek neveztek faltörő kosokhoz hasonló 
gerendákat, amelyeket lánccal az árboc oldalára 
alkalmazott vaskarikára akasztottak s ingásba 
hozva, a megközelített ellenséges hajó megrontá
sára működtették. 

Asser, Asserius Menevensis, angolszász törté
netíró. Születésére nézve walesi brit volt, Scotus 
Erigena tanítványa s a királyfiak nevelője Nagy 
Alfréd udvarában; utóbb sherbone-i püspök lett, 
ahol 910. meghalt. Megírta a nagy király életét 
História de rebus gestis Alfredi regis cím alatt. 
Újabban megjelent a Monum. histor. brit. 1848. 
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Asser, lobias Michael Garel, németalföldi jog
tudós és politikus, szül. 1838 ápr. 28. Amsterdam
ban. Előbb egyetemi tanár volt ugyanott, 1875. 
pedig a külügyi hivatalba s az államtanácsba hív
ták, A hágai békekongresszusnak is tagja. Főbb 
munkái: Le duché de Limbourg et la Confédéra-
tion Germanique (Hag 1863); Schets van het ne-
derlandsche handelsrecht (9. kiad. Haarlem 1901); 
Schets van het internationaal privaatregt (u. o. 
1879; németül Berlin 1880); Studien op het gebied 
van recht en staat (Haarl. 1889); La codiflcation 
du droit international privé (1901). 

Assermann (Vendrei) Ferenc, honvédezredes 
és hadtörténeti író, született Sepsiszentgyörgyön 
1821., megh. mint nyugalmazott tábornok 1893. 
Veszprémben. Szülei papnak nevelték, 6 azonban 
erős hajlamot érzett a katonai pálya iránt s belé
pett az osztrák hadseregbe. Innen a honvédekhez 
lépett át és eleinte Kiss Ernő mellett szolgált. Fo-
konkint emelkedett, míg Klapka 1849 máj. 25. reá
bízta Komárom várának parancsnokságát. A győ
zelmes ácsi kirohanásnál a II. oszt. érdemrendet 
vívta ki magának. A vár feladása után Erdélyben 
élt, de a honvédség újjászervezése után ismét szol
gálatba lépett mint ezredes és a szegedi honvéd
kerület parancsnoka. Irodalmi munkássága a sza
badságharc több fontos részét világítja meg. Ö 
tört először lándzsát Görgey mellett (1867) és elő
adása a pákozdi csata előzményeiről (Budapesti 
Szemle), hol mint szemtanú beszól, megmagya
rázza a magyar ügyet szolgáló császári tisztek
nek, különösen Mógának magatartását. 

Assertio (lat.) a. m. állítás, különösen bíró
ság előtti állítás, a római jogban kivált még vala
kinek polgári állapotára (szabad v. szolga-e) vo
natkozó bíróság előtti állítás. Asserenti incumbit 
probatio a. m. az állítót terheli a bizonyítás. 

Assessor, 1. Asszesszor. 
Ase,i,AdolpheAlfonse, franc, kommunista, szül. 

1840 körül Roubaixban, megh. 1886 febr. 7. Mint 
francia katonaszökevény lépett 1860. Garibaldi 
önkéntes csapatába. 1864-ben visszatért hazájába 
s Creuzotban a gyárakban nyert alkalmazást. Mi
dőn Schneider, a gyár tulajdonosa, az 1870. kiütött 
sztrájk következtében elbocsátotta, kitört az álta
lános sztrájk, mire A.-t fogságba vetették. A 
creuzoti események egyszerre népszerűvé tették. 
1870—71-ben hadnagy volt egy franctireur csapat
ban. A Commune alatt a párisi községi tanács tag
jává választották. A Commune elnyomása után a 
versaillesi hadi törvényszék több évi várfogságra 
Ítélte. Új-Kaledoniából 1880. visszatért hazájába. 

Assia (növ.), 1. Bambiisa. 
Assicurazionl Geuera l i , 1. Trieszti álta

lános biztosító társulat. 
Assicluitas (lat.) a. m. kitartás, buzgalom a 

szolgálatban. 
Assiento-szerződések. E néven nevezik a spa

nyol kormányoknak idegen államok alattvalóival 
kötiitt azon szerződéseit, melyek ezeknek biztosí
tották az amerikai spanyol-gyarmatok kizárólagos 
rabszolga-kereskedését, mellyel maguk a spanyolok 
nem foglalkoztak. Legelőször V. Károly a német
alföldi La Bresa-nak adta azt a privilégiumot, hogy 
évenként 4000 rabszolgát szállíthasson a gyarma
tokba. II. Fülöp 1580. a genovaiaknak adta ezt a 

monopóliumot, 1702. a francia Guinea-társaság 10 
évre kapta meg a kizárólagos jogot. Az angolok 
az 1711-iki prelimináris békében kikötötték azt, 
hogy a monopólium 30 évre nekik engedtessék át. 
Ezóta az angol Déltengeri-társaság űzte a néger-
kereskedést; a társaság 1750-ben 100,000 font 
sterling kárpótlásért lemondott szerződésbeli jo
gairól. 

Ass ie t te (franc, ejtsd: assziett), tányér, átvitt ér
telemben előétel; a lovaglásban a. m. biztos tartás. 

Ass ignata , a francia forradalomban kibocsá
tott papírpénz. Az A. eredetileg nem volt egyéb 
mint utalvány az állami, valamint a papságtól és az 
emigránsoktól elkobzott jószágok eladásából ered
ményezendő összegek egy részére. Minthogy az 
akkori zavaros időkben ily nagy birtokokat csak a 
föld értékének jelentékeny csökkentésével lehe
tett volna eladni, célszerűbbnek látszott azt elha
lasztani s addig a kincstárnak A. kibocsátása által 
jövedelmi forrást nyitni. A nemzetgyűlés 1789 dec. 
21-én400millió livr., 5°/o kamatot hozó A. kibocsá
tását határozta el. Forgalmi eszközzé, pénzzé csak 
1790 ápr. 16. vált az A., midőn kényszerfolyammal 
látták el. Az időközben 3 százalékra leszállított 
kamatot szept. 29. teljesen eltörölték. Ugyanakkor 
Mirabeau indítványára elhatároztak egy második 
800 millió livres kibocsátást, 1791 jún. 19. egy 
harmadikat, szept. 29. egy negyediket stb. Az A. 
folytonos szaporítása folytán értékéből napról
napra vesztett. Mesterséges eszközökkel igyekez
tek az értékét vesztett papírpénz árfolyamát emelni, 
így mindenkit, aki az A.-t fizetés fejében el nem 
fogadta, szigorú büntetéssel sújtották. Megtiltották 
a nemes ércek kivitelét, megállapították az élelmi
cikkek árát, a napi fogyasztás mérvét stb., de 
hiába. A túlságos papírpénz-kibocsátások az állam 
egész gazdasági életét feldúlták. Az A.-t 1796 febr. 
19-én, midőn egyúttal az A.-lemezeket ünne
pélyesen megsemmisítették, kivonták a forgalom
ból, de helyükbe mandat territorial (birtok-utal
vány) neve alatt egy 1796 márc. 18. kelt rendelet 
alapján újabb papírpénz lépett. Ez is csakhamar 
az A. sorsára jutott. Midőn a kényszerfolyamot 
1797 febr. havában megszüntették és a közpénz-
tárak a mandat-okat napi árfolyamokon beváltot
ták, az utóbbi a névleges értéknek csak 1/i0 száza
léka volt, azaz 100 livre mandat-ért csakis egy 
fél sous-t fizettek ki. 

Assignat io (lat.) a. m. utalvány, innen: asszig-
nálni a. m. utalványozni. L. még Agrártörvények 
Somában. 

Assi l ína , 1. Foraminiferák. 
Ass imi la t io , 1. ÁtsajátUás; nyelvtani érte

lemben 1. Hasonulás; orv. jelentőségét 1. Anyag
forgalom alatt. 

Ass imin ier (növ.), 1. üvaria. 
Assing, Ludmilla, német írónő, A. Róza Mária 

irónő leánya, szül. Hamburgban 1827febr.22.,megh. 
1880 márc. 25. elmebetegen. Egy ideig Grimelli 
olasz katonatiszt neje volt, kitől elvált; atyja 
halála (1842) után nagybátyjának, Varnhagen von 
Ensének (1. o.) házában élt Berlinben, hol az iroda
lom s tudomány legkitűnőbb képviselőivel ismer
kedett meg. Első művei négy életrajz: Gráfln Elise 
von Ahlefeldt (1857); Sophie v. Laroche (1859); 
Piero Cironi (1867) ós Fürst Hermann von 

Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendői 
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Püekler-Muskau (1868, 2 köt.). Nagybátyja ha
lála után kiadta annak naplóit és leveleit, mely 
kiadványok számos egyéniséget, köztük a porosz 
királyt is becsületökben sértették, miért is a kri
tika igen élesen fordult a kiadó közléseinek kímé
letlensége ellen, az ügyészség pedig két ízben is 
perbe fogta és elitéltette őt. De A. ekkor (1861) 
már Firenzében élt, honnan csak 1866. tért vissza, 
midőn már kegyelmet kapott volt. Ezenfelül még 
kiadta Pückler herceg (1. o.) levelezéseit és naplóit 
(1873—76, 9 köt.), lefordította Mazzini iratait 
(1868, 2 köt.) és Cironi könyvét az olasz sajtóról 
(1863). 

Assiniboia, egykori kerülete Kanadának Al-
berta, Sascatchewan, Manitoba, É.-Dakota és Mon-
tana közt 233,920 km2 területtel, ((woi) 67,385 lak. 
1905-ben Alberta, Athabaska, A. és Sascatchewan 
kerületeket két tartománnyá: Albertavá és Sascat-
chewanná alkották. 

Assiniboin v. Stony-river, 700 km hosszú fo
lyó Kanada BNy.-ü'észében.AManitoba-tótólNy.-ra 
fekvő dombokon ered, D.-nek, majd K.-nek folyik, 
Winnipegnél az É.-i Eed-riverbe ömlik. Legna
gyobb mellékfolyója a Qui Appelle, az angolok 
Calling-riverje. Nem hajózható. Róla nevezték el 
az A. nevű indiánus törzset, a dakoták (1. o.) legnyu
gatibb ágát. Számuk összesen valami 3000, akik 
közül 1700-an (Vöröskő-A. és Felső A.-törzs) Mon-
tana államban, a többiek (az erdők és a prairiek 
A.-jai) pedig Manitobában laknak; kő-indusoknak 
(Stone Indians) is hívják, mivel a húst izzó kövek 
segítségével puhítják meg. 

A s s i s e s (franc,angolassizes, ejtsd.- esszájz). Ere
detileg minden ünnepélyes ülés (sessio). Jogi mű
nyelven : 1. Angliában az ítélő esküdtszék, de az 
esküdtszéket összehívó bíróság (court of jurisdic-
tion) is s általában a királynő parancsára tartott 
törvényszéki ülések. — 2. Franciaországban az es
küdtszék. — 3. A. de Jérusalem: BouUlon Gott-
fried által a keresztes vitézek által 1099. elfoglalt 
szent város részére készített statútumok. 

Assisi (Asisi), város és püspöki szókhely Perugia 
olasz tartományban, vasút mellett, festői környék
kel, (i9oi) 7100 lak. A város Propertius római köl
tőnek születéshelye (Asisium), de különösen neve
zetessé vált mint Szt. Ferenc szülővárosa, ki itt 
alapította rendjének első kolostorát. A zárda temp
loma gót stílusban 1228—52. épült s a szentnek 
holttetemét őrzi. Kitűnő képek, melyek Cimabue-
tól, Giottotól stb. erednek, díszítik a templomot. 
Egyéb érdekes épületek: Santa Chiara gót temp
lom (a XIII. sz.-ból), a Santa Maria degli Angeli-
templom (a XVI. sz.-ból Vignolától), amely magá
ban foglalja a Portiunkula-kápolnát (Hilarius, 
Viterbo és Overbeek értékes fesményeivel), a kö
zépkori Rocca Grandé erősségnek, egy Minerva-
templomnak, római vízvezetéknek és etruszk fa
laknak romjai. A. igen látogatott búcsújáróhely. 
Irodalmát 1. Ferenc (szentek). V. ö. Tóth Rezső, 
Olasz faluk és városok, Budapesti Szemle 1904 
és Magyar Könyvtár 429. sz. 

Assisi-i Szent Ferenc, 1. Ferenc (szentek). 
Ass i s t en te s s o l i o pont i f i c io , 1. Pápai 

trónállók. 
Ass i s t ent ia (lat.), segódkezés, a r. kat. és gör. 

egyházban az istentiszteletet végző pap mellett 

segédkező papi személyzet. — A. passiva a kat. 
egyházban, 1. Házasságkötés. — A. a jogban, 1. 
Karltatalom. — Orvosi értelemben 1. Asszisztens. 

Asslar-Klein-Altenstadten, község Koblenz 
közig. ker. Wetzlar j.-ban a Dili és vasút mellett, 
(1905) 2084 lak., gőzmalom-, gőzfűrésszel és fagya-
potgyártással. 

Assling, kisk. Kronau karinthiai ker. kapitány
ságban a Száva balpartján, vasút mellett, 900 lak., 
márványbányával és vaskohóval. 

Assmann, Richárd, német meteorológus, szül. 
1845. Magdeburgban, eleinte az orvosi pályán mű
ködött, később a természettudományokat művelte. 
1880—85. a Magdeburger Zeitung obszervatóriu
mát vezette, majd 1886. a berlini meteorológiai in
tézet főtisztviselője, 1899. az intézet reinickendorll 
aeronautíkaiobszervatóriumának vezetője és 1905. 
óta az önállóvá lett és Lindenbergbe áthelyezett 
aeronaut. obszerv. első igazgatója. Szerkesztője a 
Wetter c. folyóiratnak s társszerkesztője a Fort-
schritte der Physik és a Beitráge zur Physik der 
freien Atmosphare c. folyóiratoknak. Legnagyobb 
munkája: Wissenschaftl. Luftschiffahrten (Ber-
sonnal együtt, Braunschweig 1899—900, 3 k.). 

Assmannshausen, község Wiesbaden porosz 
kerületben, a Rajna mellett, (1900) 1028 lak. Itt 
terem az assmannshauseni bor, a legjobb rajnai 
vörösbor; van mellette 35° C. meleg vizű ásvány-
forrás is. Közelében római és középkori fürdők 
romjai láthatók. 

Assmus, Róbert, német festő, szül. Stuhmban 
1842, megh. 1904. Tájképeinél, melyek sok ízben 
magyarországi tájakat is ábrázolnak, ismertebb 
főleg a Leipziger Illustrierte Zeitung számára ké
szítettillusztrációinak nagy tömege. 1870—71-ben 
a német-francia háborúban mint e lap rajzolója 
vett részt. 1877—78. jelent meg nagy díszmüve 
Elszász-Lotharingiáról. 

Assner, 1. Ferenc, pozsonyi rézmetsző. AXVIII. 
sz. vége felé működött. Dugonics: Régi Trója, 
Mészáros Ignác: Kartigám és Gyöngyösy István 
munkáihoz (1796) készített címlapokat és képmel
lékleteket. 

2. A. Lipót, az előbbinek testvére vagy atyja, 
szintén rézmetsző. Pozsonyban munkálkodott 1760 
—80 között. Önálló lapjai közül ismeretesek a 
Magyarok bejövetele, a pozsonyi királydomb és 
különféle céhlevelek. 

Asso , növénynevek mellett Ignacio Assy y 
dél Rio nevének rövidítése. 

Assoc ia ted P r e s s (ang., ejtsd: asszoséted), 
amerikai távirati iroda, mintegy 800 amerikai 
lap által közösen fenntartott tudósító vállalat. 

Associat io (lat.), 1. Asszociáció. 
Assoc ia t io i d e a r u m (lat.), 1. Eszmetár

sulás. 
Assoc ia t ion en par t i c ipa t ion (tranc), a 

régibb francia felfogás szerint alkalmi egyesü
lés, az újabb szerint oly társaság, ahol a részese
dós arányát harmadik személyekkel szemben titok
ban tartják. L. Alkalmi egyesülések. 

Assoc ia t ion i n t e r n a t i o n a l e d e s Aca-
d é m i e s , 1. Akadémia. 

Assoc ia t ion l i t t é r a i r e e t art is t ique 
i n t e r n a t i o n a l e (Nemzetközi irodalmi és mű
vészeti egyesület), magánszemélyek által alapí-
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tott párisi egyesület, melynek célja a szerzői jo
gok nemzetközi védelmét előmozdítani, valamint 
oda hatni, hogy a szerzői jog valamennyi állam
ban egyformán állapíttassák meg. 

Associé (franc, ejtsd: ásszoszié), valamely keres
kedelmi társaságnak tagja; vannak beltagok, kik 
egész vagyonukkal, és kültagok, kik csak az üz
letbe adott betétükkel felelősek. L. Kereskedelmi 
társaság. 

Assole iuent (franc, ejtsd: feszóimáa), a szántó
föld beosztása táblákra, forgók szerint, 1. Vetés
forgó. 

Assollant (ejtsd: ásszoiáü), Jean Baptiste Alfréd, 
francia író, szül. Aubussonban (Creuse) 1827., meg
halt Parisban 1886. Előbb Parisban s másutt tanár-
kodott, majd Amerikába ment s visszatérve Scé-
nes de la vie des États-Unis (1858) cím alatt elbe
széléseket adott ki, melyeknek élénk előadása és 
helyi színezete általános feltűnést keltett. Külö
nösségekben tetszelgő regényíró s elkeseredett 
lelkű, németgyűlölő politikai író volt. Munkái: 
Brancas (1859) ; Deux amis en 1792 (1859); ffls-
toire fantastique du célébre Pierrot (1860); Vé-
rité! vérité! (1863); Pensées diverses (1864); Les 
aventures du eapitaine Corcoran (18G7); Le docteur 
Judassohn (1873). 

Assoluto (ol.) a. m. abszolút, feltétlen ;prima 
donna assohiia az első énekesnő, akivel egy-
rangú másik énekesnő nincs a társulatban. 

A g S O m m o i r (franc, ejtsd: ásszommoár), furkÓS 
bot, husáng, gyilkos eszköz, átv. ért. kemény 
csapás, szerencsétlenség. Zola egyik regényének 
címe, melyben a pálinka gyilkoló szer. 

Assonance (franc), 1. Asszonánc. 
Assongsong, sziget, 1. Asuncion. 
Assort iment (franc, ejtsd : ásszortimán), áruk

nak szakszerűen összeállított gyűjteménye vagy 
készlete. 

Assos, régi hely a kisázsiai Mysiában, a tenger 
partjához, az adramyti öbölhöz közel, jelentékeny 
romokkal, melyeket 1881—1883 között ame
rikai archeológusok fedtek fel. Clarké az Másban 
említett Pedasos-t, Schliemann az ugyancsak ho-
merosi Chryset kereste A.-ban. Görög időben mint 
a lesbosi Methymna gyarmatosítása kezdi történe
tét. A város falai, melyek részben a Kr. e. IV. 
sz.-ból erednek, a görög erődítési munkák legjobb 
állapotban megmaradt emlékei. A. volt a sztoa 
bölcsének, Kleanthesnek szülőhelye. 

Assteas, alsóitáliai vázafestő, aki a Kr. e. IV. 
sz.-ban valószínűleg Paestumban dolgozott és a 
vázafestés (1. o.)ú. n. campaniai irányának egyik 
fő képviselője. 

Assuay (Azuay), Ecuador délamerikai köztársa
ságnak déli tartománya, Peruval határos, területe 
29,288 km2, (1900) 132,400 lakossal. Nagyobbára az 
Andok takarják; lakosai jobbára már civilizált 
indusok, akik földniíveléssel és még inkább állatte
nyésztéssel foglalkoznak; ezenkívül pamutból és 
gyapjúból értékes szöveteket és cserépedényeket 
készítenek. Becses régiségei vannak az inkák ko
rából. Fennsíkjain gyakran pusztító viharok dúl
nak ; 3900 m. magasságban a tenger szine fölött 
még láthatók a Cuzco és Quito közt vonuló 150 km. 
hosszú inka-útnak romjai. Főhelye: Cuenca. 
(30,000 lak.). 

Révfií Nagy Lexikona. 11. Köt. 

Assu lae , a tengeri síínök vázát alkotó mész
lemezkék neve, melyek geológiailag is fontosak. 

A s s u m p t i o (lat.), 1. Assumtio. 
Assumpt íon i s tn (Peres de V Assompt'wn), 

francia kongregáció, 1840. alapította d'Alzon, 
nimes-egyhm. ált. helynök Franciaországban, 
Szt. Ágoston szabályai szerint. Rendkívüli tevé
kenységet fejtett ki a sajtóterén. Számos újságja 
és folyóirata közül a La Croix naponkint közel 
200,000, ennek vasárnapi kiadása »/, millió pél
dányban jelent meg. A kongregációt 1900 jan. 
24. feloszlatták. XIII. Leó ekkor megbízta őket 
a keleti egyházakban való misszióval, a keleti és 
nyugati egyház egyesítésének célzatával. Európá
ban 20, Kis-Ázsiában 6 állomásuk van, sőt Chile
ben és Ausztráliában is működnek. Két női A. 
kongregáció is van. 

Assumt io v. assumptio (lat), feltevés, felfo
gadás ; A. Beatae Virginis, Mária mennybevitele. 

Assur, Asszíria sémi neve ; a birodalom legré
gibb fővárosa, amelynek helyén ma a Kal'at-Ser-
gat romhalom emelkedik, ugyanezt a nevet vi
selte. 

Assnrance (franc, ejtsd: ásszüransz), biztosítás, 
biztosíték, merészség. 

Assurbanipal (a görög írók Szardanapal-l&), 
Asszíria királya Kr. e. 668—626-ig. Uralkodása 
minden tekintetben dicsőséges volt, de éppenség
gel elévülhetetlenek azok az érdemei, amelyeket 
az asszír-babiloni irodalom fenntartása körül szer
zett. Neki köszönhetjük, hogy az ó-babiloni iro
dalomnak oly számos maradványát birjuk új-
asszír másolatban (Kujundzsiki könyvtár). De 
egyéb vállalataiban is szerencsés volt. Egyiptom, 
Tirhaka, ethiópiai király legyőzetése után, az 
asszírok kezébe esett ósaDeltatartományfönökei 
Assurnak kénytelenek voltak hűséget esküdni. 
Urdamani, Tirhaka utóda, Egyiptomnak vissza
foglalására gondolt, de sikertelenül. Csak Pszam-
metikh-nek, I. Neko fiának Kr. e. 6G3-ban sike
rült Egyiptom függetlenségét isméthelyreállítani. 
Eközben messzire elágazó szövetség keletkezett 
Asszíria ellen, amelynek élén A. testvére, Samas-
sum-ukin, Babilónia királya állott. Ezt a lázadást 
is leverte. Szippart, Kuthát, Babilont és Borzippát, 
Babilónia legfontosabb helyőrségi városait rémítő 
ostromlásokkal kiéheztette; az éhség oly nagy 
mérveket öltött, hogy a megostromlottak gyer
mekeik húsából táplálkoztak és a kétségbeesés 
végre oly nagy fokra hágott, hogy Samas-sumu-
kint testőreivel együtt a tűzbe vetették és a vá
rost az ellenségnek átszolgáltatták. Egész Babi
lónia a szomszéd arameusi állammal együtt A. 
hatalma alá esett. Elam sem kerülte ki a bünte
tést ; az asszír csapatok végigpusztították és meg
semmisítették az egész országot. Most kikiáltatta 
magát Babilónia királyává ós Kiniladan néven 
Kr. e. 647-től 626-ban bekövetkezett haláláig kor
mányozta az országot. 

Assuree-vona2ak, ama sima, hullámos és min
tázott vonalak, melyeket váltókon, értékpapiro
kon, a szám v. érték beírásának helyén szoktak 
elhelyezni, hogy az utólagos vakarás v. más úton 
való hamisítás megnehezíttessék. 

Assurnazirpal, Asszíria királya Kr. 884—860. 
Elfoglalt több, a Chabur ós az Eufrátesz között 
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levő várost; azután Ahuni, az Eufrátesz mindkét 
parigán elterülő Bit-Adini fejedelme ellen vonult 
és hatalmába kerítette az erős Kaprabi hegyvá
rat. Tyros, Szidon, Biblosz, Aradosz és sok más 
város meghódoltak és gazdag ajándékokat nyúj
tottak neki. A. uralkodásával az asszír művé
szet új korszaka kezdődik. Kalakhban azt az óriási 
palotát építette, amely Nimrud északnyugati palo
tája néven ismeretes. B palota termeinek dombor
művei, amelyek jelenleg nagyrészt a British Mu-
seumban vannak, az asszír művészet egész tar
talmát és összes formáit kinyilatkoztatják. 

Assyr ia , 1. Asszíria. 
Asszab, kikötőváros, 1. Asszáb-öböl. 
Asszab-öböl, a Vörös-tengernek DNy.-i végén, 

a Dankali-parton az ó. sz. 12° 50' és a k. h. 38° 
10' alatt. 1870-ben környékét a Rubattino olasz 
gőzhajó-társulat a bennszülöttektől megvásárolta 
és 1880. az olasz kormánynak átengedte. Ez az A. 
birtokbavételével Eritrea gyarmatnak megve
tette az alapját. Az A. hiányt szenved ivóvízben. Az 
öbölben több sziget fekszik (Omm el Bachar és 
Rasz el Raml). Ezekkel együtt területe 632 km8. 
A partvidék homokos, belsejét vulkáni kőzetek 
fedik. A víz ritkasága dacára a növényzet elég 
sűrű. A gyér lakosság szegény, dankalik. Fő
helye Asszab, 1000 lak., amely a tőle 1 km.-nyire 
fekvő Buia falunál jó kikötővel rendelkezik és 
amelyet Masszáuával telegráfvonal köt össze. A 
behozatol főeikkei: liszt, só, szappan, cukor, pa
mutkelmék és dohány; a kivitelé: gyöngy.gyöngy-
ház, aranypor és állati bőrök. V. ö. Licata, Assab 
e i Danachili (Milano 1885). 

Asszagaj, 1. Aszagaj. 
Asszál {Birket el A., méztó, vizének ragadós

sága miatt), tó, 11 km. átmérővel, az ó. sz. 12° ós 
k. h. 60° alatt, Kelet-Afrikában a Tadzsurra-öböl 
közelében 174 m.-nyire fekszik a tenger szine 
alatt, vize nagyon sós; a só kijegecedik és az 
Adal és Szomali körül lakó népeket sóval látja el. 

Ásszálá (áuat), 1. Óriáskígyók. 
Asszam, tartomány Brit-Indiának K.-i részé

ben, Bengal, Bhután, Tibet és Birma határán. 
Területe 120,915 km2 É.-i része a Himalája lábá
nál a Bramaputrának széles alluviális síksága, 
amelyet a Ganges doltavidékétől a Khaszia hegy
ség választ el. A Khaszia hegység, valamint A. 
déli hegyvidékei a hátsóindiai hegyrendszerhez 
tartoznak. Legmagasabb csúcsai a Maotherichan 
(1920 m.) és a Sellong (1963 m.). Az E.-i lejtők 
lankásak, a D.-iek meredekek, szakadékosak s 
erősen kidolgozták a bővizű patakok. Ez a terü
let a legcsapadékosabb vidéke a földnek, mert az 
ázsiai nyári monszun közvetlenül éri, ós a hegy
ség egyúttal azt felemelkedésre kényszeríti. Evi 
közepes csapadékmennyiség Cserrapundzsiban 
11,789 mm. A. évi közepes hőmérséklete 23—24° 
C, a mocsaras síkságok nagyon egészségtelenek. 
Növényzete igen gazdag, a hegyeket zárt őserdők 
borítják, jellemző fái a Ficus religiosa, Phoenix 
silvestris, Tectona grandis (tik-fa), a banánafa, ez 
alatt babérfák, magnóliák és a rotang-pálma bo
zótja. A tea vadon terem. Állatvilága tropikus, az 
őserdőkben, mocsarakban tigris, leopárd, rinóce-
rosz, elefánt ól, ez utóbbinak összefogdosása ál
lami monopólium. A folyókban sok a krokodilus, 

továbbá vadon él a páva és a tyúk. A hegyekben 
előforduló vasat és szenet csak újabban kezdik 
kihasználni, amióta a Dibrugarh-Gauhati vasút
vonal kiépült. Terményei főleg rizs, cukornád, 
gyapot, dohány, tea. Legkeresettebb ipari termék 
a selyemszövet és az elefántcsont dísztárgyak. 
Lakosainak száma kb. 6 millió, népsűrűség 50. 
Őslakói az asszamiták, keverék nép, tibeti és 
mongol keveredés, ősfoglalkozásuk a földmívelés, 
még ma is a lakosság 97%-a a mezőkön lakik. 
A kormányzó székhelye Sellong. Nagyobb váro
sai Szadija, Szibszagar, Tecpur, Gauhati, Goal-
para, mind 20,000-nél kevesebb lak. A. Kamara-
pura néven a Kr. u. VII. sz.-ban független ki
rályság volt, a XII. sz.-ban 12 apró államra osz
lott, de még így is fenn tudta tartani független
ségét a delhii mongol császárokkal szemben. 1815-
ben Birma alattvalója lett, 1826. Alsó-A., 1828. 
Felső-A. is angol birtokká lett. 1874 óta közvet
lenül az indiai alkirály uralma alatt áll. V. ö. 
Wittiamson, The Lohit-Bramaputra between Ás
sam and South-Estern Tibet G. J. 1909 ; Papers 
relating of the Provinces of Bengal and Ássam 
(London 1905.) 

Asszamar, a cukor száraz desztillációjakor, a 
kenyér és hús sütésekor keletkező anyag, amely
nek kis mennyisége az ételhez elegyedve annak 
kellemes pörkölt ízt kölcsönöz. Sárga, higrosz-
kópos, keserű ízű szirup. 

Asszami, az indiai árja-nyelvek egyike. Közel 
rokona a bengálinak, do sok benne a tibeti és 
birmai elem. L. Asszam. 

Asszán, a jeniszei-osztjákokhoz tartozó nép, 
1. Osztják. 

Asszanálás (lat.), egészségessé tétel a káros 
anyagok eltávolításával, pl. a talaj A.-a alagcsöve-
zós, fertőtlenítés által. 

Asszaszinok, az iszmá'üiták neve alatt ismere
tes túlzó siita felekezetből (1. Si'iták) elágazott mo-
hammedán szekta, melynek alapitója a XI. sz.-ban 
a perzsa származású Haszán ibn Szabáh. Az isz-
má'ilita mozgalom alapján keletkezett fátimidák 
dinasztiájában 1078—80. években kitört egyenet
lenségek idejében Egyiptomban tartózkodván, az 
udvari párt ellenségei mellett kifejtett politikai te
vékenysége miatt Egyiptomból száműzték. Hazá-
jába,Perzsiába tért vissza,ahol sikerült neki hitval
lása számára, melynek tanait írásban is összefog
lalta, számos hivőt toborzani és az 1086-ban ha
talmábakerített Alamut nevű várban Kazvin köze
lében propagandája számára központot alkotni. 
Dacolvaaz akkortájt hatalmas szeldzsukokkal, ko
rának összes hatalmi tényezőit rettegésbe ejtette 
különféle avatási fokokra oszló hívőinek orgyilkos 
tőre előtt. Hivői képzeletét csalárd módon és külö
nösen kábító italokkal (hasis) felcsigázván, «a hegy-
vénének)) (sejkh al dzsebel) nevezett nagymeste
rüknek feltétlen engedelmességet esküdtek és 
parancsára a legnagyobb veszélyek közt a leg
vakmerőbb gyilkosságokat hajtották végre. Innen 
egyik elnevezésük «fidávi» a. m. «az életét (mások 
javára) feláldozó». A hasis szótól ered az A. elne
vezése és az assasin szónak e jelentése: orgyilkos. 
Lassan-lassan Alamuton túl terjesztve hatalmát, 
Perzsiában, Khorászánban és a Libanonban szá
mos erős várat kerített birtokába, melyekből az 
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A. névleg az egyiptomi fátimidák fennhatósága 
alatt mindinkább függetlenebb módon érvényesí
tették hatalmukat. 1124-ben Haszánra egyik hely
tartója, Buzurg Ummid következett az uralkodás
ban ; utána 1138. fia, Mohammed. Ennek fia, II. 
Haszán (1162—1166), ki atyját megtagadva, ma
gát a fátimida család egyik ágából származottnak 
mondta, az A. teológiai alapját tovább fejlesztve 
nyiltan ellentétbe helyezkedett az iszlám alaptör
vényeivel, melyeket az iszmá'iliták magasabb 
fokain amúgy is alaposan megingattak. Utána 
mégcsak fia, II. Mohammed (1166—1210) tartotta 
fenn elődje vallásos álláspontját, míg ennek utódai 
ismét Haszán ibn Szabáh rendszeréhez tértek 
vissza. A mongolok betörésével az A. hatalma 
egyre gyengült. Alamut utolsó fejedelmét, Rukn-
aldint, a mongolok khánja 1256-ban kivégezteté; 
de Szíriában tovább is fenntartották hatalmukat, 
és a mongolok kiűzetése után Baibarsz egyiptomi 
szultánnak hódoltak meg, ki 1273-ban utolsó váru
kat, Kahfot is elragadta tőlük. Az egyiptomi szul
tánoknak még rendelkezésükre állottak orgyil
kos mesterségükkel, de gazdáikkal együtt minden 
befolyásuk megszűnt és azontúl minden politikai 
jelentőség nélkül csakis mint homályos vallásos 
szekta tengődtek. Maradókaik még most is talál
hatók az apró szektákban bővelkedő Libanonban; 
hitük, miként a siita felekezetből elágazó egyéb 
szektáké is, Ali istenítése, a lélekvándorlás stb. 
körül forog. Dogmáikat szigorúan titkolják az 
idegenek előtt. A perzsa A.-tól származik a keleti 
Indiában, úgymint Zanzibárban és egyebütt is 
csekély számmal találhatóKhodsák szektája, mely
nek Indiában élő főnöke (Agha Khán) származá
sát Haszánra vezeti vissza. E méltóság jelen kép
viselője, egy gazdag, európai műveltséggel biró 
főúr, az ifid mohammedánok közt az angol ura
lom legelőkelőbb szószólója. Fénykorukban az 
A. nem csekély befolyást gyakoroltak koruk nagy 
eseményeire, a keresztes hadjáratokkal kapcsola
tos harcokra és politikai változásokra. II. Mo
hammed alatt egyik hadvezérük, Rasid al-din 
Szinán alakja magaslik ki, ki az alamuti fejede
lemtől csaknem teljesen független hatalomra ver
gődött a szíriai A. egy nagy része fölött. Ügyes 
körültekintésénél fogva hívei mindentudó prófé
tának tartották. I. Amalrik alkudozásokba bo
csátkozott vele, Núr ed-din sikertelenül harcolt 
ellene, Szaladdin pedig kénytelen volt vele béke
szerződést kötni. Vakon engedelmeskedő híveit 
Montferrati Konrád meggyilkolására használta 
fel. V. ö. Gruyard ós Defrémery cikkeit a Jour
nal asiatique-ban (1854—60). 

Asszentálás (lat.) a. m. beleegyezés; továbbá 
katonai szolgálatra való besorozás, 1. még Állítás. 

Asszertorikus (lat.) a. m. állító, kijelentő, A. íté
let : midőn valamit tény gyanánt kijelentünk, pl. a 
Föld bolygó, a Nap nem az; míg a problematikus 
Ítéletben a tényt lehetségesnek, az apodiktikusban 
pedig szükségesnek mondjuk. Az eskünél az A. 
eskü annak biztosítása, hogy a megtett kijelentés 
igaz, ellentétben a promisszorikus esküvel, hogy 
igaz vallomást fogunk tenni. 

Asszesszor, 1. korábbi birói szervezetünkben 
a bírósághoz a király által kinevezett ülnök, ki
nek az országgyűlésen is szavazata volt. — 2. A., 

az ev. ref. egyház szervezetében tanácsbiró. — 3. 
A., a róm. kat. szentszéki bíróság tagja. 

Asszibiláció, hangváltozás, mely szerint egy 
torokhang sziszegő hanggá változik át, mert utána 
i vagy / következik vagy következett valaha. így 
lett a latin faciat-ból (melyet eredetileg fakiat-nak 
ejtettek) az olasz fctecia s a francia fasse. 

Asszignáció (lat.) a. m. utalvány (1. o.); asszig-
nál, utalványoz. 

Asszignációs bank, Oroszországban II. Kata
lin cárnő alatt felállított bank, amely az államje
gyek (bankasszignáciők) kibocsátásával volt meg
bízva. 1780-tól kezdve leginkább ezek a jegyek 
szolgáltak Oroszországban folyópénzül. A jegyek 
árfolyama egyre hanyatlott. 1839-ben a kormány 
devalvációt rendelt el, kimondván, hogy 3y s papi
rosrubel csak 1 ezüstrubel fizetőerej ével bír.Az A.-ot 
1848. szüntették meg; jegyeit később a hitelrubel
nak, nevezett új államjegy váltotta fel. 

Asszignáta, 1. Assignata. 
Asszimilál (lat.) a. m. hasonlóvá tesz, átsajátít. 

Asszimiláció, 1. Anyagforgalom, Átsajátítás és 
Hasonulás. 

Asszini, folyó a francia Elefántcsont-gyarmat
ban, torkolatánál a franciáknak 1843 óta ugyan
olyan nevű telepük van, amely egyike a gyarmat 
tekintélyesebb helyeinek. Amióta, azonban Kis-
Basszamban (jelenleg Bouet) nagy kikötőt építe
nek, hanyatlóban van. 

Asszír, tartomány Ny.-Arábiában, 1. Aszír. 
Asszirétok, a kurdok r(l. o.) katonai kasztja. 
Asszíria, Babilóniától ÉNy.-ra, a Tigris balpart

ján elterülő ország, amelynek Ny.-on Mezopotá
mia, É.-on a Máziosz-hegység (a Taurusz hegység 
egyik nyúlványa), K.-en a méd hegyek voltak a 
határai és csak Assur, az ország fővárosa épült a 
folyam jobbpartján. Az ország legrégibb neve, 
amely nyilván a sumír nép idejébe nyál vissza, 
A-usar; ezt a nevet utóbb a sémi asszírok Assur-
rá változtatták át. A. legrégibb városainak egyike 
Ninive: már Gudia említi nevét ós Kr. e. 1800., 
mielőtt még a nagy asszír birodalom létezett, Is-
tar istennő ninivei temploma már messze földön 
híres volt. A város akkor még nem viselte a sémi 
Ninive nevet, hanem a sumír Ghanna-ki («Ghanna, 
az ősi víz nagy istennőjének helye») nevet. A ku-
jundzsiki ós nebbi-junuszi romhalmok, Mosullal 
szemben, jelzik a helyet, hol egykor Ninive állott, 
az a nagy város, amelynek gazdagságát a próféta 
bő vizű halastóval (Nahum II, 8) és kalmárait az 
ég csillagaival (Nahum III, 16) hasonlítja össze. 
E romokkal borított terület nagy része ma már föl 
van tárva. James Rich, Emil Bottá, Henry Layard, 
Hormuzd Rassam, William Loftus és George 
Smith azok, akik mindannyian dicsőségesen ki
vették a maguk részét az egykori Ninive romjai 
föltárásának munkájából. Ninivét azonban volta
képen Layard fedezte föl és 6 bukkant reá az itt 
elrejtett sok ezernyi irott agyagtáblákból álló 
könyvtárra, a világ legrégibb könyvtárára is. Nem 
kevesebb, mint nyolc asszír palotát, köztük a ni
nivei nagy Szanharib-palotát juttatta napfényre. 
Ehhez járulnak a gyönyörű szép domborművek 
százai, amelyek egymagukban képesek lettek 
volna arra, hogy felfedezőjük neve örök időre fe
lejthetetlen maradjon. Ninivétöl délre volt Kalhi 
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városa, amelynek helyén ma a Nimrud romhalom 
emelkedik. A törmelék egykori paloták egész so
rát takarja. Már Layard hármat tárt föl közülök: 
Assurnazirpal ÉNy.-i palotáját, II. Salmanasszar 
központi palotáját (ahonnan a híres fekete obeliszk 
is előkerült) és Aszarhaddon DNy.-i palotáját. 
Kalhi-t I. Salmanasszar (kb. 1300. Kr. e.) alapí
totta és Assurnazirpal (884—8G0. Kr. e.) a lassan
ként nagyhatalommá emelkedett asszír birodalom 
székvárosává tette. Említendő még Dur-Sarru-
kin «Szargon városa», amelyet ma a khorszabadi 
romok képviselnek a Khoszar folyó balpartján, kb. 
5 órányira ÉK.-re Moszultól. Az első, aki itt ásatni 
kezdett, Bottá természettudós volt (v. ö. Monument 
deNinivec.múvét.Paris 1849-51); 1851—1855-ig 
folytatta Victor Place építész ezt az ásatást és si
került Szargon régi városának óriási bikaszobrok
kal díszített falait és kapuit felfedeznie (v. ö. Ni-
nive et Assyrie c. művét, Paris 1867).Végre meg
említjük a Nimrudtól észak felé levő Balavat vá
rost, ahol Bassam szerencsésen ráakadt a pom
pás bronzkapukra, amelyek domborművei II. Sal
manasszar uralkodása első kilenc évének történe
tét kimerítő módon ábrázolják. 

A. lakói sémiták voltak, tehát a hébereknek, 
föníciaiaknak, araboknak stb. legközelebbi roko
nai. Pöldmíveléssel foglalkoztak, de kereskedel
mük is igen kiterjedt volt; emellett jól értettek 
az állattenyésztéshez, szerették a vadászatot ós 
nem hanyagolták el a bányászatot sem. Nagyon 
szerettek vadállatokra, kivált oroszlánokra va
dászni. Általában bátrak és vitézek voltak, kitar
tók a háborúban és vakmerők minden veszéllyel 
szemben. A hadsereg zsoldosokból állott. Amint 
egy államot legyőztek, a király a legyőzött had
sereg egy részét azonnal csapataiba sorozta be. A 
hadsereg különféle csapatnemekre oszlott. A leg
nehezebb és legfélelmetesebb csapat hadiszerekkel 
volt ellátva, egyúttal ez volt a legelőkelőbb is; az 
emlékek a harcoló királyt mindig hadiszekerén 
állva ábrázolják. A szekéren, amely elé két lovat 
fogtak, rendesen csak egy kocsis és egy harcos 
foglalt helyet. Voltak nehéz fegyverzetű vitézek, 
akik nemcsak lándzsával és karddal voltak föl
fegyverkezve, hanem sisakot, pajzsot és páncélt 
is hordtak. Az íjjászok a könnyebb csapatokat al
kották. Nagy tiszteletben részesültok a zászlók is, 
amelyek a harci csapat kíséretéhez tartoztak; 
magasrangú szekérharcosokra voltak bízva, akik 
közvetlenül a királyt követték. A csapatok felsze
relésének a költségeit a király viselte. A király 
országának korlátlan uralkodója volt. A fonto-
sabbügyeket mindazonáltal birodalmának nagyjai 
elő terjesztette tanácskozás céljából, amely tanács
kozásokon gyakran az ország tudósai és papjai 
is részt vettek. Jól kifejlett volt az ország igaz
ságszolgáltatása. A törvénykezés a papok ke
zébe volt letéve, a tárgyalásokat nyilvánosan ve
zették ; minden peres ügyet azonban a királyhoz 
lehetett felebbezni és megvesztegethető birák sú
lyos büntetéseknek voltak alávetve. Szerződés 
csak abban az esetben birt teljes joghatállyal, ha 
írásbelileg fogalmazták meg, pontosan keltezték 
és tanuk aláírásával, lehetőleg pecsétjükkel is, lát
ták el. Az okmányt rendszerint agyagból való bo
rítékba tették, amelynek külső oldalára a szerződés 

másolatát írták, hogy Ily módon kettős példány 
legyen a kezükben. A házasság érvényességének 
alapvető föltétele a házassági szerződés volt. A 
házasság az egynejüség rendszerén alapult s szi
gorúan büntették a házasságtörést. Nagy gondot 
fordítottak a gyermeknevelésre és arra is töreked
tek, hogy az ifjú korán nősüljön, nehogy áldoza
tul essék ledér hölgyekkel való túlságos érintke
zésnek. A női fajtalankodás külön Istar-tisztelet-
nek szolgált alapjául, mert Istar, a szerelem isten
nője, egyúttal a prostituáltak védistennője is volt 
és nem ritkán találhatjuk az istennőt o védencei 
körében. Éppen azért ezeket nemcsak «samhati»-
nak, azaz «örömleányok»-nak, hanem «harimáti»-
nak, azaz <>szentoltek»-nek is nevezték. 

Az asszírok vallása asztrális vallás volt. Hitük
ben ésistentiszteletökbenaHold, Nap ós csillagok 
játszották a főszerepet. De a látható égitestek 
nem voltak az istenek maguk, hanem csak azok 
az ember előtt látható elemek, amelyekben a vi
lágosság istenei kinyilatkoztatják magukat. A. 
legfőbb istene Asur volt, ő volt A. nemzeti istene. 
De említendők még: Samas, a napisten, aki vilá
gosságot és igazságot nyújt; Szin, az asszírok 
holdístene; lstar, Szin és Samas testvére, akik
kel együtt egy istenháromságot alkot; Ramrnan, 
a vihar, zivatar és eső istene; lammuz, aki a 
tavasz fiatal istene és Istar szeretője, stb. Az is
tenek tiszteletére templomot építettek, amelyek
ben papok végezték az istentiszteletet, mely áldo
zatokból és imádságokból állott. A szellemekben 
való hit is nagyon ki volt fejlődve. Az ember min
den baját ezeknek a szellemeknek tulajdonították. 
De hittek a halhatatlanságban és feltámadás
ban is. 

Az asszírok írása ékírás volt, vagyis vízszin
tes, függélyes és ferde ékekből összeállított írás. 
Vízszintes folytatólagos sorokban balról jobbra 
írtak. íráseszköznek rendszerint puha anyag szol
gált, amelyet használat után a napon szárítottak; 
néha aszfaltot is használtak. Az asszír ékírásnak 
polifon jellege van, amennyiben az ékírású je
gyek nagy részének nemcsak fogalomértéke, ha
nem szótagbeli értéke, gyakran több ilyen értéke 
is volt. Ez olyan jelenség, mely arra a következ
tetésre vezet bennünket, hogy az asszír ékírás 
feltalálói semmiképen sem lehettek sémiták. Az 
ékírás első megfejtője Grotefend György Fri
gyes, göttingai gimnáziumi tanár volt, akinek 
1802. sikerült ezen írás titkaiba behatolni. Az 
asszír írás szótag-, nem pedig betűírás; ez az írás 
ugyanis nem ismer tiszta mássalhangzókat, ha
nem szótagokat, amelyek mássalhangzó és ma
gánhangzó összetételéből állanak; pl. nincsen 
tiszta b, hanem csak ba, bi, be, bu, ab, ib, ub je
gyek vannak. Azonfelül vannak olyan jegyek is, 
amelyek összetett szótagoknak felelnek meg, a 
mássalhangzó -+- magánhangzó -(- mássalhangzó 
képlet szerint. 

De valamint a nyelvben, vallásban és az egész 
kultúrában, úgy a művészetben is világosan ki
domborodik a babilon-asszír faj egysége (1. Asszír 
művészet). Az asszír paloták elrendezését és föl
építési módját a legjobban ama királyi palota ré
vén ismerjük, amely a mai Khorszabad helyén, 
Dur-Sarukin, a II. Szargon által a hegyoldalba 
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épített vár nyugati körfala mellett emelkedett. 
Az asszír építőművészet fótörekvése a hatalmas 
kompozícióra és a pazar díszítésre irányult. A 
templomok és paloták külső falterületeit, valamint 
azok belső falainak legnagyobb részét szobrászati 
dísz borította, sőt még a padlók gazdag díszit-
ményeiis gyakran csodálatos szépségű, motívumo
kat tüntetnek föl. A. művészetének tulajdonké-
peni története csak Assurnazirpal uralkodásá
val (Kr. e. 884—860) kezdődik. A Kr. e. VII. sz.-
ban, a szargonidák alatt A. művészete újra föllen
dült. Szargon khorszabadi palotájában 26 pár ala
bástromból faragott emberfejű szárnyas bikát ta
láltak, amelyek mindegyike remekmű a maga 
nemében. A domborműveken feltűnik a szabadabb 
stílusra való törekvés. Ez a leghatározottabban 
nyilvánul a mai Kujundzsik helyén fölfedezett 
müvekbon, amelyek jelenleg a berlini múzeum és 
a British Museum legnagyobb kincsei közé tar
toznak. Az ábrázolás frissesége, a természet meg
figyelése bámulatra méltó. Assurbanipal ural
kodása alatt (Kr. e. 668—626) következett be a 
legnagyobb virágzás korszaka, amely azonban 
egyúttal utolsó is volt. Ez a virágzás főleg nagy
szerűen nyilvánul az állatok ábrázolásában. De 
már két évtized múlva (Kr. e. 660.) egész A. le 
volt igázva és a négy székváros: Ninive, Dur-
Sarukin, Kalah és Assur, amelyek évszázadokon 
át rendkívül fejlett kultúrának voltak a közép
pontjai, a föld színével vált egyenlővé. 

Meglehetős tág körű volt az asszír irodalom. 
Igen tanulságos ebben a tekintetben aKujundzsik-
ban fölfedezett ékírásos emlékek nagy gyűjte
ménye, amelyet Assurbanipal király, a görögök 
Szardanapalja gyűjtetett és állíttatott föl Ninivé-
ben és amely jelenleg a Kujundzsiki Könyvtár né
ven ismeretes. Ez akönyvtár, melyet most a British 
Museumban őriznek, nem csak történelmi feljegy
zéseket és kereskedelmi okmányokat tartalmaz, 
hanem az asszír irodalom valamennyi ágát ma
gában foglalja és azért a legnagyobb jelentőségre 
tarthat igényt. Különösen vonatkozik ez az igen 
gazdag filológiai irodalomra, amely arról tesz bi
zonyságot, hogy az asszírok élénk érdeklődést 
tanúsítottak nyelvük grammatikai szerkezete 
iránt és nagy súlyt foktettek nyelvük tanulmá
nyozására. Nagyszámmal maradtak fönn a költé
szet termékei. Megenilitendők első sorban az imád
ságok és az istenekhez intézett himnuszok, ame
lyek bizonyos tekintetben a szentírás zsoltáraira 
emlékeztetnek. A legérdekesebbek a legendák, 
eposzok és mithoszok, amelyek még töredékes 
formájukban is, ahogy fönnmaradtak, általános 
jelentőségre tarthatnak igényt (Gilgamos-eposz). 
Nagyon sokfélék a történelmi szövegek, ame
lyekhez az ú. n. évkönyvek és a közigazgatási 
lajstromok is tartoznak. Ide kell számítanunk a 
levélirodalmat is, moly azért is különös fontos
sággal bir reánk nézve, hogy megismerkedünk 
általa A.-nak különösen a Kr. e. VII. sz.-ban élt 
legkiválóbb főniéltóságaival, tisztjeivel, tisztvise
lőivel, papjaival, csillagászaival és orvosaival. 

Ami végre az asszír időszámítást illeti, ez a 
legrégibb idő óta lunisolar éven alapult és a nap
tár tökéletesen egyenlő volt a babilóniaival. Évü
ket vagy a királyok uralkodási évei szerint szá

mították vagy az újév napján a közigazgatás 
élére lépő tisztviselők szerint. 

Irodalom. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de 
l'Orient classiqae, Paris 1895; C. Bezold, Kurzgefasster 
Überblick über die babylonisch-assyrische Literatur, Leip
zig 1886; u. a., Ninive und Babylon, Leipzig 190»; 
Keilinschriftl. Bibliothek, Sammlung von assyr. u. Baby
lon. Texten in Umschrift u. Übersetznng, 5 Bde, Berlin 
1896; Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'Antiquité 
II., Paris 1884; L. Messerschmidt, Die Entzifferung der Keil-
schrift. Alté Orient, V. 2, Leipzig 1903; M. Jastrow, The 
religion of Babylonia and Assyria, Boston 1898; H. V. 
Hilpreeht, Die Ausgrabungen in Assyrien n. Babylonien, 
Leipzig 1904; Mahler Ede, Babylonia és Assyria, Buda
pest 1906. 

Asszíriái fehér. Csemegeszőllő. Fürtje közép-
nagy, tömött; bogyói nagyok, gömbölyűek, zöl
des-sárgák, levesek, koránérők, de nem igen tar
tósak. Hosszú művelést igényel. 

Assziriológia, az asszír-babiíoni ókor nyelvé
nek, irodalmának, történetének, vallásának ós 
kultúrájának vizsgálatával foglalkozó tudomány. 
Kutatásainak körébe tartozik az a számtalan em
lék, amely sok ezer éves törmelék alul fölszaba
dulva, Mezopotámia földjén napvilágra került, 
első sorban az az óriási ékírásos anyag, amelyet 
agyagból, kőből és fémből készült emlékekre, vala
mint templomok ós paloták falaira véstek ós kar
coltak. Ezekhez járul az égetett agyagból készült 
táblácskák megszámlálhatatlan tömege, amely a 
babilóniaiak ós asszírok sokféle irányú tudomá
nyos irodalmát (asztronómiai és asztrológiai szöve
gek, mennyiségtani, lexikográfiái, történelmi és 
földrajzi tartalmú okmányok) és szépirodalmi ter
mékeit (eposzok, legendák, mithoszok, himnuszok, 
varázsigék, állatmesék stb.) tartotta fönn szá
munkra ós a babilóniaiak és asszírok vallási meg
győződéséről és tudományos működéséről egy
aránt tanúságot tesz. Az A.-nak, mint tudomány
nak első és legkiválóbb művelői voltak: az angol 
Henry Bawlinson, a francia Jules Oppert és a 
német Eberhard Schrader. Ma már az A. tudo
mányának épülete olyan biztos és terjedelmes 
alapon emelkedik, hogy az A. a tudomány legna
gyobb és legfontosabb diszciplínái közé sorolható. 
V. ö. Priedr. Delitzsch, Assyr. Lesestücke (Leip
zig 1885); u. a., Assyr. Granimatik, 2. Aufl. (Ber
lin 1902); u. a., Assyr. Handwörterbuch (Leipzig 
1895); Bruno Meissner, Assyr.-babylon. Chresto-
mathie für Anfánger (Leiden 1895); Keilinschriftl. 
Bibliothek, 5 köt. (Berlin 1896); Mahler Ede, 
Babylonia és Assyria (Budapest 1906); Giesswein 
Sándor, Mizraim ós Assur tanúsága, 2 köt. (Győr 
1887). 

Asszír, művészet (két képmelléklettél.) Mezo
potámia É.-i részének művészete Babilónia régibb 
művészetéhez csatlakozik (1. Babilóniai művészet). 
Története lényegébon a Kr. e. IX. sz. elejétől a VII. 
sz. végéig, Assurnazirpal idejétől Asszíria bukásáig 
tart. Az A. emlókei,az asszír királyok szókvárosai
ból maradtak fönn. Évezredes törmelék és földréteg 
alól ásták ki őket a XIX. sz. első felében francia ós 
angol kutatók, akiknek leletei nagyrészt a párisi 
Louvreba és a londoni British Museumba kerültek. 
Csak kevés maradt fönn az ország régi fővárosá
ból, a tigrisparti Assurból (ma Kal'at-Sergat). Sok
kal többet nyújtottak a későbbi fővárosok: Ninive 
(a mai Kujundzsik, és Nebi-Junus községek terüle
tén), Kalah (ma Nimrud), Imgur-Bel (ma Balavat) és 
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Dur-Sarrukin (ma Khorzabad). Az A. a nagyszerű 
királyi paloták alkotásában láttafő célját és a temp
lomok a palotáknak mintegy függelékei voltak. 
Ámbár a Tigris vidéke nem volt híjával az épít
kezésre alkalmas kőanyagnak, az asszír királyi 
paloták is, mint a babilóniai épületek, nagyrészt 
vályogból, napon szárított téglából épültek és ennek 
következtében helyenkin t a felismerhetetlenségig 
elpusztultak, azonban főleg Szárgon király (722— 
705) palotája, mely a mai Khorzabad helyén terült 
el és amelyet a francia Bottá és Flandin, majd 
Place nagy gonddal ásott ki, eléggé részletes ké
pet ad a királyi palotákról (1. a képmellékletet). 
Mesterséges terasszon emelkedett a palota, kiterje
déséhez aránylag csekély magasságban. A födött 
helyiségek — mintegy 200 kisebb-nagyobb terem, 
szoba és folyosó — több mint 20 udvar körül vol
tak elrendezve. A belső helyiségek a nyílt udva
rokhoz képest aránylag szűkek voltak, a falak 
roppant vastagok. A hagyományos téglaépítészet 
époly kevéssé engedte meg a belső tér erősebb ki
képzését, mint a magasba való emelkedést. Azért 
az asszír építészet, mint az ókor keleti népeinek 

Epületeket ábrázoló asszír fi jini rmu 

építészete általában, a téralkotás szempontjából 
még kezdetleges. A zárt helyiségek lapos mennye
zettel, vagy dongaboltozatokkal lehettek födve; 
asszír domborművek ábrázolásai arra vallanak, 
hogy a" kupolaszerű boltozást is alkalmazták (1. az 
ábrát).Hatalmas, többnyílású, pártázatos tornyok
tól szegélyezett kapuzatok vezettek az épületcso
port belsejébe, melynek részei, rendeltetésöknek 
megfelelően (fejedelmi lak, hárem, gazdasági épü
letek, stb.), különböző módon voltak kiképezve és 
egymástól elkülönítve. A palota területén emelke
dett a templom, vagy inkább babilóniai módra 
lépcsőzetesen épített tömör torony, mely egyúttal 
csillagvizsgáló céljára is szolgálhatott és melynek 
egyes emeletei, az egyes isteneknek szentelve, kü
lönböző színű égetett és mázas téglával voltak 
burkolva. Általában a vályogból épült falaknak ma
radandóbb és tetszetősebb anyaggal való burkolása 
nagy szerepet játszott az asszír építészetben. Szí
nes mázú téglaburkolat mellett mázas téglákból 
előállított valóságos mozaikfrízek (khorzabadi 
hárem), képes ábrázolásokkal díszített téglák és 
stukkóra festett képek is előfordultak. A falak 

sának legelőkelőbb és leghatásosabb módja 

azonban az volt, midőn a királyi paloták külső és 
belső falait mészkőből vagy alabástromból faragott 
domborművekkel borították. Nagy számmal ma
radtak fönn ilyen domborművek Szárgon palotáj án 
kívül Assurnazirpal kalahi, Szanherib és Assur-
banipal ninivei palotáiból; jelenleg a Louvre és a 
British Museum legnagyobb kincsei közé tartoz
nak (a berlini múzeumban is). Ezek a dombormű
vek frízszerüen összefüggő hosszú sorozatokat 
alkotnak. Főcéljuk, hogy az uralkodó életét, tetteit 
dicsőítsék, folyamatos egymásutánban, krónika-
szerűén, gyakran ékírásos magyarázó szöveg kí
séretében. Mindenütt az uralkodó alakja emelke
dik ki a környezetből; ő a hőse, középpontja az 
ábrázolt eseményeknek. Hadi szekéren vonul az 
ellenség ellen, melyet hihetetlen számmal pusztít 
el; szekéren vagy lovon száll szembe az orosz
lánokkal ; az ő tetteit dicsőítik a dalnokok az ün
nepi lakomán, ö mutat be hálaáldozatot az istenek
nek. A kevéssé kiemelkedő domborművek rendel
tetése, hogy ezeket az eseményeket világosan, 
érthetően, részletesen előadják. Ezzel a törekvés
sel függ össze a domborművek sajátos stílusa. 
A legapróbb részletig ábrázolják a hosszú, nehéz 
ruhákat, a gondosan ápolt hosszú hajat és szakállt, 
emellett azonban konvencionálisak az ábrázolás 
eszközei. Az alakok rendesen szigorú oldalnézet
ben jelennek meg, de lépő helyzetben is mindkét 
lábuk egész talppal érinti a földet. A lábfej oldalsó, 
a törzs szemközti, az arc ismét oldalsó nézetben 
van bemutatva, a szem golyója egész kerekségé-
ben látszik: mind olyan vonás, mely a test egyes 
tagjainak csak legjellegzetesebb oldaláról való 
föltüntetésóre szolgál, akár a szerves valóság ro
vására is. Még ott, ahol az A. realizmusa a leg
erősebb, legönállóbb, az állatalakok mély megfigye
lésről tanúskodó ábrázolásaiban is föltűnő a 
stilizáló eljárás, mely a valóságtól tudatosan el
térve erősen kiemeli és élesen elválasztja egy
mástól a test egyes részeit, formáit. Mind emberi, 
mind állatalakoknál jellemző e tekintetben a fejlett 
izomzat föltüntetése. Ezek a vonások az asszír 
szobrászatot általában jellemzik; fejlődéssel leg
inkább a térbeli környezet ábrázolásában találko
zunk. A régibb domborműveken az alakok és cso
portok elrendezése egyszerűbb, rendesen egy síkra 
szorítkozik. Szárgon khorzabadi domborművein 
az alakok már egymás mögött állanak és egymást 
elfödik; még későbbi domborművek már tájakat 
is ábrázolnak, de nem távlatilag, hanem konven
cionális módon egymás fölött elrendezve. A fönn
maradt domborművek nagy száma mellett a 
szobroké aránylag csekélynek mondható, de ezek 
sorában vannak az A. legismertebb alkotásai, 
azok a hatalmas szobrok, melyek a paloták bejára
tánál voltak fölállítva és amelyek különböző lé
nyek alkatrészeiből voltak szerkesztve. A király 
védő szellemének hatalmát fejezi ki a bikatestü, 
oroszlánlábú, emberfejű szárnyas szobor, mely 
célzatával, monumentális kifejezésével az egyip
tomiak szfinxére emlékeztet. Asszír domborműve
ken s egyéb díszítményeken, gyakran azú.n. cszent 
fá»-val kapcsolatban fordulnak elő az asszír növé
nyi ornamentika jellegzetes elemei, a rozetta és 
palmetta, melyek valószínűleg az egyiptomi művé
szetből származnak, de eltérő kiképzést nyertek.— 
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Az asszír paloták romj aiból sok fegyver, ékszer, ön
tött és domborított bronz, ezüst és arany tárgy, 
elefántcsontfaragvány került elő, melyek az ipar
művészeti technikák fejlettségéről tesznek tanú
ságot. Bő felvilágosítást nyújtanak ebből a szem
pontból a domborművek ábrázolásai is (bútorok, 
hímzések, díszes fémművek, stb.). V. ö. Perrot-
Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité II. (Paris 
1884); F. H. Weissbach, Das Stadtbild von Baby-
lon (Leipzig 1904). 

Asszír nyelv és irodalom, 1. Asszíria. 
Asszisztens (lat.), segéd vm. hivatalban v. hiva

tásban ; pl. orvosok a kórházakban, v. a magán
gyakorlatban, műtéteknél. Asszisztencia, segéd-
kezés, jelenlét. 

Assziut, egyiptomi város, 1. Szint. 
Asszociáció, társulás (magyarul rendesen 

eszme- vagy képzottársulás, mely kifejezés, mint 
azonnal ki fog tűnni, hamisan vonja meg a tár
suláshatárait), lelki jelenségeknek az a sajátsága, 
melynél fogva az, amely újonnan a tudatba ke
rül, mást vagy másokat a tudatba idéz, reprodu
kál. Ennek alapján mondjuk, hogy az egymást 
fölidézni tudó (reprodukáló) jelenségek valamikép 
kapcsolatos, társult jelenségek. A fölidéző jelen
ség lehet valamely líj benyomás, szemlélet, él
mény ; a fölidézett mindig olyan, amely egyszer 
tudatos volt és a fölidéző jelenség folytán ismét 
tudatossá válik, ismét tudatba kerül. Ép ezért a 
társulás az emlékezet (1. o.) alapja. De a fölidéző 
képzet is lehet emlékezetbeli, pl. ha valamit el
mondok, amit a múltban láttam, tapasztaltam, 
betanultam stb. Milyen ez a társulás ? Hogy a lelki 
jelenségek közt mily természete van ennek a 
kapcsolatnak, arról semmi egyebet nem tudunk, 
mint azt, hogy a jelenségek egymást reprodu
kálják ; de ha feltesszük, hogy minden lelki jelen
ségnek valamikóp agyvelő-jelenség felel meg, 
akkor különbséget fogunk tenni amaz agyvelö-
állapot közt, mely a tudatos lelki jelenségnek szol
gál alapul és amaz agyvelő-állapot közt, mely a re-
producibilis, de még nem reprodukált jelenségnek 
szolgál alapul és akkor mondhatjuk, hogy emez 
mintegy diszpozíció amahhoz. Ha tehát két lelki 
jelenség asszociálva van, akkor, ha az egyik tu
datossá, mintegy élővé válik, ez az élet átsugár
zik a vele kapcsolatos diszpozíciókra ós ezeket is 
a tudat életére kelti. (így a tűz elharapózik az 
égőtől a nem égőre, mely vele szomszédos; a 
természetben ily fokozatos terjedése valamely 
állapotnak számtalan formában ismétlődik.) Lé
lektani tekintetben azonban ezzel semmivel se 
tudunk többet a társulás mivoltáról. A társulás
nak két fő törvényét ismerjük, az érintkezés (eon-
tiguitas) és a hasonlóság törvényét. Lelki jelen
ségek, melyek vagy egy időben, vagy egymás
után voltak jelen a tudatban (érintkeztek), ezzel 
azt a tulajdonságot szerezhetik, hogy egymást 
reprodukálják. Hasonlókép reprodukálhatják egy
mást, amelyek hasonlítanak egymáshoz, részben 
vagy egészben. Az A. többi eseteit (pl. az ellen
tétet) ezek egyikére lehet visszavezetni (az ellen
tót pl. egyik neme a hasonlóságnak; az okságot 
Hume az érintkezésre vozeti vissza). Ez a két 
törvény azt jelenti, hogy érintkező vagy hasonló 
lelki jelenségek egymást mintegy mechanikusan I 

fölidézik, aktivitásunk hozzájárulása nélkül; ez 
a fölidézés ránk kényszeríti magát, mi e közben 
teljesen passzivok vagyunk. Vannak a pszicholó
gusok közt, akik az A.-t a lelki élet fő törvényévé 
teszik, akik azt tartják, hogy lelki életünk bizo
nyos elemekből (képletekből) áll, melyek közt az 
egyedüli kapocs az A., tehát egyéb se történik 
bennünk, mint ezeknek az elemeknek a képződése 
és az elemeknek A.-ja. Először fejti ezt ki követ
kezetesen Dávid Hume, akit eme felfogás (az A.-s 
pszichológia) megteremtőjének tekinthetünk. Ter
mészetes, hogy e nézet képviselői minden aktivi
tását a léleknek tagadják ós ami annak látszik, 
a komplikáltabb társulás esetének iparkodnak fel
tüntetni. Az ellenkező felfogás vallóit, akik az A. 
nagy jelentőségét nem tagadhatják ugyan, de 
nem egyedüli lélektani elveknek tekintik, mert a 
lélek bizonyos aktivitását, sajátszerű önállósá
gát is elismerik, újabban appercepciós pszicho
lógusoknak szokás nevezni. Az A.-s pszichológia 
főképviselői Hume után Hartley és Priestley a 
XVIII. sz.-ban, újabban pedig James Mill, John 
Stuart Miü, Herbert Spencer,Bain, Lewy, Ziehen 
stb. Az A.-s pszichológusok többnyire f őtörvényük 
teljes egységére törekesznek s azért vagy az 
érintkezési törvényt a hasonlóságóra, vagy emezt 
amarra iparkodnak visszavezetni. John Stuart 
Mill egyenesen a gravitáció törvényével egyen-
rangunak tekinti. A külső világot ez, a belsőt 
amaz tartja össze. Az újabb lélektan megszünteti 
a réginek azt a korlátozását, mely az A.-t csak a 
képzetekre szorítja. Minden fajta jelensége a lelki 
életnek társulhat minden fajtával, képzetek kép
zetekkel, képzetek érzelmekkel, képzetek vagy 
érzelmek mozgási képekkel, innervációkkal, aka
rásokkal stb. Az A. óriási fontossága a lelki élet 
alakulásában kétségbevonhatatlan. A. útján kép
ződnek azok a többé-kevésbé szoros kapcsolatok 
a lelki életben, melyek minden magasabb rendű 
lelki tevékenységnek alapul szolgálnak. Minden
nemű szokásaink nem egyebek, mint megszilár
dult A.-k. Minden készségünk ugyancsak az. Járni, 
beszélni, írni, olvasni, rajzolni, stb. mind szilárd 
A.-k, melyek talapzatul szolgálnak minden sza
badabb lelki működésnek. A nevelés végleg A.-k 
megszilárdítására törekszik. Az emberek lelki 
élete közt felmerülő különbségek részben azokon 
az A.-kon fordulnak meg, melyek kialakulhattak 
bennük. Mindegyikünknek vannak sajátos A.-
rendszerei, melyek meghatározzák, hogy bizonyos 
alkalmakkor mi jut eszünkbe, mily képzeteket, 
érzelmeket stb. idézünk föl egyes adott esetekben. 
Mily ragyogó A.-i vannak egy Petőfinek egy ter
mészeti kép láttára, mily gazdagok Aranynak 
metaforái, mily hatalmas Shakespeareben vala
mely szenvedély keltette képsorozat! A képze
tek befolyására nagy hatása van az indulatnak, 
föltéve, hogy nem a lelki életet bénító az ereje. 
Kedves, eleven társaságban csak úgy ostromol
nak bennünket az A. útján föltóduló képzetek. 
Hasonló ereje van bizonyos italoknak, kávénak, 
ópiumnak stb. Némelyik i!y bódító szer bizonyos 
fajtáját az A.-knak váltja ki. Csöndben, éjszaka 
élénkebb az A.-k lefolyása. Nagyok az egyéni 
különbségek e tekintetben. Némelyekre a csönd 
nyomasztó hatású, vannak, akik hevesen föl s alá 
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járva élénkítik képzeteik lefolyását stb. Nagyon 
tanulságos írók, költők A.-it megvizsgálni, hogy 
lelküket megérthessük. Amit fantáziának neve
zünk, az jórészben A.-n alapszik, képzeteknek oly 
asszociatív jelentkezése, melyek valamely gon
dolat, alapérzés, terv egységét előkészítik. Neve
zetes jelenségek az A. terén a hipnózisban meg
figyelt jelenségek, hogy bizonyos képzetek felidé
zése kizáratik, esetleg pedig bizonyos képzetek 
a hipnotikus állapotok közt levő éber állapotok
ban teljesen kiesnek, de a hipnózisban folytatólag 
fölmerülnek. Hasonlót tapasztalunk álmokban, 
amelyek az A.-k igen sajátos eseteit mutatják. 
Végül megfigyelték, hogy bizonyos esetekben az 
A.-k őrült sebességgel kergetőznek, vagy pedig 
csodálatos egyidejűségben mintegy egyszerre je
lentkeznek pl. vízbe fulladok mintegy egész éle
tüket kiterítve látják maguk előtt. A lélektan 
még távolról sem merítette ki ezt a gazdag té
mát. — A., mint állattani mesterszó két vagy 
több állatnak állandó társulását jelenti. 

Asszociációs centrumok, a nagyagy velő kér
gének azon részei, melyekhez sem érző, sem 
mozgató rostok nem mennek, hanem csak a szom
szédos kéregrészekkel vannak összeköttetésben; 
ezek a székhelyei a tulajdonképeni lelkitevékeny-
sógnek. Az agyvelő felületének kb. s/s részét fog
lalják el, s három régióra oszthatók: az elülső, 
középső és hátsó asszociációs mezőre. Az elülső 
úgylátszik az egyén énjével összefüggő képzetek 
székhelye; oly egyének, kiknél valamely betegség 
folytán elpusztult, nem tudják az «ón», az igaz és 
nem igaz, a megtörtént ós elképzelt dolgok ha
tárait megszabni. A hátsó A. elroncsolódását 
röviden azok a tünetek jellemzik, melyeket lelki 
vakság (1. o.) néven foglalunk össze. 

Asszociált mozgások azok, melyek mindig 
együtt járnak, az egyik előidézi a másikat. Ilyen 
viszony van pl. a szem mozgásainál, melyet 
Hőgyea Endre tanulmányozott. 

Asszociatív a. m. egyesítő, társító, egybekötő; 
asszociatív elv, 1. Összeadás és Szorzás. 

Asszociatív tényező, a művészi élvezetkeltés
nek az a ható elemo, mely a közvetlen érzéki be
nyomást kisórő képzettársításból ered. Pechner 
óta (Vorschule der Aesthetik I. II., Leipzig 1876) 
van erről szó esztétikában. Szerinte a direkt té
nyezőt, az alak, szín, hang közvetlen hatását 
nyomon kíséri és kiegészíti az A., eredményéül 
mindannak, ami az omlékezetben felhalmozódott 
gazdag anyagból az előbbiekhez tapad. 

Asszonánc (francia : assonance, összecsengés), 
magánhangzói rím, a rím egy kevésbé tökéletes 
faja, mely valószínűleg megelőzte a teljes rímet, s 
abban áll, hogy a rímszóknak pusztán magánhang
zói egyeznek meg, míg a mássalhangzók egyezé
sére nincs tekintet (pl. ember—tenger). A valódi rí
met máig is teljesen pótolja az A. oly nyelvekben, 
melyekben a hangzók kiejtése tiszta és minden 
szótag, az utolsó is, szabatosan, teljesen hangzik. 
Ezért a spanyolban az A. a rímelés rendes módja, 
külön műforma; főleg a románcok rímelése A.-ban 
áll. Nem pótolhatja azonban az A. a rímet az oly 
nyelvekben, minő a német, melyben a szók jelen
tősebb eleme nem a hangzó, hanem a mással
hangzó s a nem hangsúlyos hangzók kiejtése 

hanyag. A. bizonyos értelemben van nálunk is, 
mert nyelvünk kedveli a hangzókat, sőt verselé-
sünkben a magyar A. célszerűbb ós fontosabb is a 
teljes rímnél, mint az Arany János Valami az 
A.^ról című tanulmányában kifejtette (1854), s 
ez elvet költeményeiben alkalmazta is, amint erre 
népdalok, sőt műköltők is példákat adtak volt. 
Különben nálunk az A. nem külön módja a ríme
lésnek, melyet következetesen alkalmaznának, 
hanem a teljes rímek közé vegyül, mint kevésbbé 
teljes rím s nem is elég hozzá a hangzók egye
zése, hanem a mássalhangzók rokonsága is szük
séges. Greguss nem is nevezi A.-nak, hanem ma
gyaros rímnek. 

Asszony, 1. Nő. 
Asszonyía, kisközség, Győr vm., pusztai j.-ban, 

(i9oo) 521 magyar lakossal; vasúti állomás, posta-
ós táviróhivatal. Régi község, már a XIII. sz. 
elején fordul elő. 

Asszonyfalva, 1. (Prauendorf, Pma), kisköz
ség Nagyküküllő vm. medgyesi j.-ban, a Viza 
patak mellett, (i9oo) 1319 német, magyar ós 
oláh lakossal, gabona- ós bortermesztéssel, neve
zetes megerősített temploma; vasúti állomás, u. p. 
és u. t. Kiskapus. Határában háromszoros sánccal 
körülvett táborhely látható. V. ö. Ipolyi a., arch. 
közi. II - 2. A. (Szecsel), kisk. Torda-Aranyos 
vm., alsójárai j.-ban, közel ajárai patakhoz, mely 
mellett hegytetőn várromok láthatók. Van (1900) 
657 oláh lakosa s erdős határa, Ny. foló innoa 
gyönyörű erdős bércek láthatók, melyek már a 
Muntyele maré hegytömeg jelentékeny magas
ságú (1600—1800 ra.) részei. 

Asszonynépe, kisk. Alsó-Fehér vm. nagy-
enyedi j.-ban, (1900) 604 oláh ós magyar lakossal; 
u. p. Magyarlapád, u. t. Nagyenyed. 

Asszonypataka, Nagybánya (1. o.) hajdani neve. 
Asszonyságok díja, legrégibb magyar verse

nyünk, amely 1828. alapíttatott. Gr. Széchenyi 
István kezdeményezésére magyar hölgyek adták 
s adják össze ma is. A távolság kezdetben 2000 
pozsonyi öl volt, 1884. a 2400 ín.-ben állapítot
ták meg, mely később 2600 m.-re emelkedett. A 
budapesti tavaszi meetiugen kerül dűlőre, s 4 
éves és idősebb lovak futhatnak érte. 

Asszonyvására, nagyk. Bihar vm. székelyhídi 
j.-ban, (1900) 1186 magyar lakossal, ref. templom
mal a XVIII. század végéről, postával, vasúti meg
állóhely; u. t. Székelyhíd. Hajdan a királyné 
birtoka és vásároshely volt; Pusztafalu nevű 
helyen egykori románstilü templomának romjai. 

Asszuán (Eszvan, a régiek Syene-jé), az ugyan-
ily nevű felsőegyiptomi tartomány, (1907) 232,813 
lak.; székhelye aNilus partján, melynek itt van
nak utolsó vízesései, vasút mellett, Elefantino 
szigettel átellenben, pálmaerdők között, (1907) 
13,540 lakossal. A. környéke régiségekkel van 
telve: a Fáraók s a Ptolemaiosoktól épített, ma 
homokkal borított templomokkal s palotákkal, a 
rómaiaktól s araboktól emelt erődítésekkel és fa
lakkal. Figyelemre méltók továbbá a 6 km. hosszú 
vörös gránitbányák, melyekből az obeliszkek és 
az egyiptomi s az etiópiai templomok óriási szob
rai készültek. A folyó balpartján terülnek el Syeno 
katakombái. Délre számos termékeny és bájos 
sziget van, köztük a régiek Elefantinója, hol a 
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rómaiak idejében a híres Nilométer állt és Philae 
(1. o.). Miután az ókorban észrevették, hogy a Nap 
a leghosszabb napon Syeneben nem vet árnyékot, 
itt vonták a ráktérítőt. Az angolok, hogy az 
Egyiptom termékenységéhez és ennek növelésé
hez szükséges vízmennyiséget biztosítsák, Cromer 
lord tervei szerint a városnál 1898—1902. óriási 
gátak közé beékelt és hatalmas zsilipekkel ellátott 
vízmedencét építettek, amely 85 millió koronába 
került és 1065 millió m3 vizet képes befogadni. 
A legújabb időben e medence vízfogó képességét 
annyiban növelni akarják, hogy sziklafalait 6 
m.-rel emelni fogják, aminek következtében 
Philae sziget régi értékes műemlékei is víz alá 
kerülnének. 

Asszumál (lat.), eredetileg: fölvesz; továbbá: 
elfogad, átvesz, érvényesnek ismer el. 

Asszurbanipal, 1. Assurbanipal. 
Asszurnazirpal, 1. Assurnazirpál. 
Asszúszegfü (tóv.), 1. Tunica. 
Ast, Georg Anion Friedrich, német bölcsész, 

szül. Gothában 1776., megh. 1841 okt. 31. 1802-
ben magántanára a filozófiának s filológiának Jé
nában, majd Landshutban a klasszika filológia 
tanára, ahonnét az egyetemmel együtt Münchenbe 
ment. Művei: System der Kunstlehre oder Aesthe-
tik (1805); Wissenschaftliche Darstellung der 
Grammatik,HermeneutikundKritik(1808);Grund-
linien der Philosophie (2. kiad. 1809), melyben 
Schelllnget követi. Grundriss der Gesch. der 
Philosophie (2. kiad. 1825), mely az első kisérlet 
a filozófia történetében észszerű szükségességnek 
a kimutatására. Hauptmomente der Geschichte 
der Philosophie (1829). Platón körül is érdemeket 
szerzett: Platon's Lében und Schriften (1816); 
Lexicon platonicum (1834—39). 

Ásta, ma Asti (1. o.). 
Astacus Fabr. (Potamobius Samouelle, aiiat), 

1. Folyami rák. 
Astakos, 1. régi város Bithyniában, megarai 

gyarmatosok alapították, s minden valószínűség 
szerint a hagyományunkban gyakran emlegetett 
Olbiával egy. Az V. sz. közepén (Kr. e.) az athéni 
tengeri szövetséghez tartozik, s ez időben bizony
nyal athéni kivándorlók is gyarapították lakos
ságát. 264-ben Kr. e.Nikomedes A. lakóit az általa 
alapított Nikomedeiába telepítette át. — 2. A., város 
Akarnaniában, a kephallenebeliek telepítése, 
amelyeta peloponnesosi háború idejében ésazzaí 
kapcsolatban emlegetnek történeti forrásaink. 

Astarkhanidák, egy az Oxuson túli tartomány
ban uralkodó család, melyet Kasim 1466. alapí
tott. Előbb az alsó Volga táján kormányozták az 
asztrakáni khánságot, de a moszkvai nagyfeje
delmek által szorongattatván, 1554. Szamarkand 
vidékére vonultak vissza, ahol 1599—1785-ig 
uralkodtak. 

Astarot, több palesztinai (Jordán melléki) 
városnak neve az Ószövetségben. Egyik közülök 
Ognak, a mesés királynak volt a székhelye; de 
ezt — forrásaink bizonytalansága miatt — nem 
lehetséges lokalizálni. 

Astarte (héb. Aslóret), a legkiválóbb föníciai 
istennő, kinek tisztelete Babilóniából ós Asszíriá
ból a Szidóniákhoz került és melynek Palesztiná
ban való elterjedése ellen a próféták állandóan 

küzdenek. A. Baal, a napisten neje, a szerelemnek 
és a nemzésnek istennője s mint ilyennek szent 
állatja a galamb volt. (L. az ábrát.) A hold istennőjé
nek is tekintették s szarvakkal ábrázolták, innen 
származik az Asterót Karna-
jim helynév (kétszarvú A.) is. 
Papjai nőtlenségben, papnői 
szüziességben éltek. Ezzel 

szemben a szüzek megszeplő-
sitése és az ezért szedett díjak
nak templomi célokra való 
felajánlása, de véres önkínzás 
és kiheréltetés is hozzátarto
zott az istennő tiszteletéhez. 
Később A.-nak hívták bárme
lyik város Baaljának nejét. Az 
arameus Attargatis (korrum- • 
pálva: Derketo) templomát 
Askalonban a makkabeusi Astarte. 

Juda rombolta le. Görög mon
dák szerint Derketo (Astargatis) Szemiramisnak 
volt az anyja. 

Astar te (állat), a szífós kagylók (Siphoniata) 
rendjébe, az Astartidae családba tartozó kagyló
nem, meglehetősen körforma, összenyomott, vas
tagfalu, sima v. koncentrikusan barázdált héjjal. 
Kagylószegélye befelé görbült. Felbőre sötét. Záró
foga mindkét oldalon kettő van, melyek közül a 
jobboldali első nagy és vastag. Elő faja mintegy 
20 ismeretes a hideg tengerekből, míg kihalt 
faja a 300-at is meghaladja s ezek a szilurban 
léptek fel először, a jura- és krótarótegekben 
legtöbb élt. 

Astas ia , 1. Asztázia. 
A s t a s i i d a e Butschli (állat), az ostoros ázalék-

állatkák (Mastigophora) osztályába tartozó állat
nem. Egyetlen neme (Astasia Duj.) ismeretes. 

Asten, Friedrich Emil von, csillagász, szül. 
Kölnben 1842 jan. 26., megh. Szt.-Pótervárott 
1878 aug. 15. 1871-ben a pulkovai csillagvizs
gáló adjunktusa. Meghatározta az Uranus hold
jainak pályáit és az Uranus tömegét. Főbb művei: 
Resultate aus Struve's Beobaehtungen der Ura-
nustrabanten (Petersburgl872); Über die Theorie 
des Encke'schen Cometen (u. o. 1872—1878), 

Astenberg, 1. Kahler Astenberg. 
Aster L. (növ., gerepcsín), a Compositae 

(Fészkesviráguak) családban a sugaras fészkesek 
génusza, melynek 200 faja felerészben közép- és 
északamerikai, felerészben dólamerikai,európai és 
ázsiai. 1—2 éves, gyakrabban évelő füvek, néha 
cserjók osztatlan, épszélű v. fürészes szélű leve
lekkel. Virágfészkük közepes nagyságú v. nagy, 
bugában álló v. egyenkint végálló. A termése 
összenyomott, bóbitája sertéi 2—3 sorosak. Ha
zánk közönségesebb fajai: A.amellusL. (csillag-
gerepcsín), apró, merev szőröktől érdes; nyelves 
virágai liláskékek, a csövesek sárgák. Szereti a 
mészköves helyeket. A. alpinus L. (havasi ge
repcsín), a Kárpátokban, havasok és magas he
gyek mészkőszikláin. A. tripolium L. (pozsgás 
gerepcsín, szikcsillag), nyelves virágai kékek, a 
csövesek sárgák. Terem szikes mezőkön, Alföl
dünkre kiválóan jellemző, ahol leginkább igen 
keskeny levelű, alakja található (A. pannonicus 
Jacq.). Mindkét alak leveléből szódát gyártanak. 
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A. lynosiris (L.) Bemh. (aranyf ürtíi gerepcstn), 
fészkei fürtösen sátorozok, aranyszín sárgák, a 
nyelves virágok ritkán vannak meg. Terem na
pos, szikár dombokon az egész országban. A. 
bellidiastrum (L.) Scop. (százszorszép gerepcsín), 
egy fészkű., szára levéltelen. Nyelves virágai fe
hérek v. pirosasak, a csövesek sárgák. Terem az 
északnyugati hegyvidéken. 

Aster, 1. Ernst Ludioigvon, porosz tábornok, 
szül. Drezdában 1778 október 5., megh. 1855 febr. 
10-én. 1806-ban részt vett a franciák ellen viselt 
hadjáratban. Torgau megerősítésének terve által 
magára vonta Napóleon ügyelmét. Mint vezérkari 
őrnagy részt vett az 1812-iM orosz hadjáratban; 
1813. mint Thieleman tábornok vezérkari főnöke 
tüntette ki magát, 1815. pedig mint a 2. hadtest 
vezérkari főnöke harcolt Ligny és Bolle-Alliance 
mellett s több ostromban is részt vett. 1837-ben az 
államtanács tagja és a porosz erősségek főfel
ügyelője lett. Koblenz várát és Ehrenbreitstein-t 
ő erődítette meg az új porosz erődítési rendszer 
szerint. Igen képzett tiszt és kitűnő matema
tikus volt. 1849-ben nyugalomba vonult. Több 
jeles katonai munkát is írt, melyek Nachge-
lassene Schriften c. alatt jelentek meg Berlin
ben 1856—61. 5 köt. V. ö. Eilers, Betrachtungen 
und Urtheile des Generals v. A. üb. die politische 
kirchliche und paedagogische Parteibewegung un-
seres Jahrhunderts (Saarbr. 1859, 2 köt.); Kur-
zer Lebensabriss des königlich preussischen Gene
rals Ernst Ludwig v. A. (Berlin 1878). 

2. A., Kari Heinrich, az előbbinek öccse, né
met katonai író, szül. Drezdában 1782 febr. 4., 
megh. 1855 dec. 23-án. Legnevezetesebb müve: 
Die Lenre vom Festungskrieg (Dresden 1812— 
1819) 2 kötet. Említésre méltó még: DieGefechte 
und Schlachten bei Leipzig im Október 1813 
(Leipzig 1852—53). 

Asteria, több görög szigetnek mithikus neve, 
de mindenekelőtt Delosé, melyről azt regélték, 
hogy a szerelmes Zeus elöl a tengerbe menekülő 
A.-nak, Koios és Phoibe leányának, Leto nővéré
nek átváltozásából keletkezett. Az átváltozási 
monda többféle variánsban maradt reánk; néme
lyek szerint nem csillagnak képében (v. ö. az A. 
nevet), hanem mint fürj került A. a vízbe, s ez 
okból Ortygia (= fürj-sziget) volt Delos eredeti 
neve. 

Aster ias L. (áiiat), a tengeri csillagok (Aste-
roidea) osztályába s itt az Asteriadae családba tar
tozó tengeri állatnem, melynek fajai főleg a mér
sékelt és hidegövi tengerekben tenyésznek; kö
zönségesebb fajai: az A. glaciális M. 0. Pr. az 
európai tengerekből 0—66 fonál mélységig eresz
kedik le; A. Mülleri Norman az ószakeurópai 
tengerekből; A. rubens L. a Földközi-tenger kivé
telével a többi európai tengerből. 

Asterion, a görög mithológiában többszörösen 
visszatérő férfi-név, melynek viselői részben 
Zeus Asteriosnak (a csillag képében tisztelt Zeus-
nek) hüposztázisai (emberesített személyesítői). 
így A.-nak hívták azt a krétai királyt, ki Európát 
elvette, s ennek Zeustól született fiait: Minőst, 
Sarpedont és Rhadamanthyst adoptálta. 

Aster ion (gör.), antropológiai kifejezés, 
a. m. csillagpont; az a pont, ahol a falcsont, ha

lántékcsont és nyakszirtcsont egymással találko
zik. L. Koponya. __ 

Asteriseus Mönch. (n8v.), 1. Odontospermum. 
Aster i skos , 1. Aszteriszkosz. 
Asterocarpns Göpp (n6v.), 1. Asterotheca. 
Astero idea (áuat), tengeri csillagok; a Tüskés

bőrű állatok (Echinodermata) körének egyik osz
tálya. L. Tengeri csillagok. 

Asterol , szerves kéneső készítmény, vöröses 
por, dezinficiens; nem mar és a fémtárgyakat 
sem támadja meg. 

A s t e r o l e p i s , ásatag páncélos hal, mely a 
devon időszakban élt. 

Asterope, a 233. planetoid neve. 
Asteropl iy l l i tes Brogn. (növ.), a zsurlók 

fosszilis alosztályának, a Calamarialesnek gé-
nusza, a devonban és carbonban. 

Astero theca Presl.,AsterocarpusQ;'öj>T).{rúv), 
a harasztiólék fosszilis génusza. Ismeretes az alsó 
earbonból, gyakori a productiv carbonban és az 
alsó permben s a triászban még megtalálható. 

Asthen ia , 1. Aszténia. 
Asthenop ia (gör.), a szemek gyors elfára

dása írás-olvasás vagy már közeli nézést kivánó 
munka végzése közben. Az alkalmazkodási ké
pesség elégtelenségétől eredő A. különösen 
messzelátó szemüeknél, a belső szemizmok gyen
geségétől eredő pedig inkább közellátóknál for
dul elő. Ritkább az ideggyengeségen alapuló A. 
neuraszteniás, hisztériás embereknél. Az A. meg
felelő szemüvegek viselésével és a szemek pihen
tetésével legtöbbször megszüntetheti!. 

A s t k m a , 1. Asztma. 
Asti, Alessandria olasz tartományban, azugyan-

ily nevű járásnak szókhelye, a Borborénak a Ta-
naróba ömlésénél, vasút mellett, (1901) 38,045 
lak., püspöki székhely, gót székesegyházzal, 22 
egyéb templommal, régi várral, több palotával, 
rokkantak házával, színházzal, szőUőműveléssel, 
(vino d'Asti, Asti spumante), selyemiparral, pamut-
árúgyárakkal, Umberto király emlókszobrával. AI-
fieri költőnek születéshelye, kinek 1862. itt emlék
oszlopot állítottak. A. a rómaiak idejében Ásta 
Pompeja volt. V. ö. Grassi 8., Storia della citta di 
Asti (2. köt. 1891). 

Astié, Jean Frédérk, francia protestáns teoló
gus, szül. Nérae-ban (Lot-et-Garonne) 1822., megh. 
Lausanneban 1894 máj. 20. Filozófiát ós teológiát 
tanult s filozófiai és teol. tanár lett Lausanneban. 
A. művei: Esprit d'Alexandre Vinet (Paris 1861, 
2 köt.); L'explieation de l'évangile selon saint Jean 
(Genf 1862—64, 3 köt.); Histoire de la république 
des Etats-ünis (Paris 1865, 2 köt.); La théologie 
allemande contemporaine (Genf 1874); Mélanges 
de théologie et de philosophie (Laus. 1878); Le 
Vinet de la légende et celui de l'histoire (Paris 
1882). 1868-tól kezdve Vuilleumier-vel a Revue 
de Théologie et de Philosophie-t adta ki. 

Ast igmat isnras , 1. Asztigmatizmus. 
Astii emelet, pliocenbeli (harmadkori) rétegek 

Olaszországban. 
Ast i lbe Ham. (növ.), a Saxifragaceae (Kőrontó-

félék) család génusza, melynek 6 faja az északi fél
gömbön él. Európában nem fordulnak elő. Rhizo-
más növények, nagy, összetett levelekkel. A virág 
kicsi, fehér, vöröses v. zöldes.nagy bugákban álló. 
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Az A. Thunbergii (Sieb. et Zucc.) Maxim. Kíná
ban, az A. japonka (Morr. et Deone) Miqu. Japán
ban elterjedt dísznövény. Az A. riwüaris Hamilt. 
(i. az ábrát) a Khasia-hegységből gyönyörű, 1 

Astübe. 

m. nagyságú levelei s nagy bugavirágzata miatt 
kedvelt s egyike a legszebben ható bokroknak. 
Nem nagyon érzékeny, friss, tőzeges talajban jól 
tenyészik; télen át tanácsos betakarni. Szaporít
ják gyöktörzs-elosztás által. 

Astley Bridge (ejtsd: esztii brids),- város Lancas-
ter angol grófságban, vasút mellett, 5 km.-nyire 
Bolston le Moorstól, (1901) 7458 lak. 

Aston Manor (ejtsd: esztn menner), Birmingham
től V> km.-re, ennek külvárosa, (1901) 77,310 lak. 

Astor, John Jacob, amerikai milliomos, szül. 
Heidelberg mellett Walldorfban 1763 júl. 17-én, 
megh. New-Yorkban 1848 márc. 29-én. 1783-ban 
Amerikába költözve, kereskedésbe fogott s csak
hamar nagy vagyonra tett szert, úgy hogy halá
lakor fiára 20 millió dollárt hagyott. Egyik fiók
üzletének helyén keletkezett várost Oregon állam
ban tiszteletére nevezték el Astoriának. Ő alapi-
New-Yorkban az A.-könyvtárt, mely több mint 
250,000 kötetből áll. V. ö. Partow, Life of J. J. 
A. (New-York 1885). Pia, William (1792—1875), 
50 millió, unokája John Jacob (megh. 1890 febr. 
23.) 100 millió dollárt hagyott hátra. 

Ástóret, 1. Astarte. 
Astorga (a rómaiak Asturia Augusta-ja), az 

ugyanily nevíí járás székhelye León spanyol tar
tományban, a Tuerto és vasút mellett, (1900) 5573 
lak., püspöki székhely. Csokoládégyártással és 

lenszövéssel; a rómaiak idejéből való körfalak
kal, a XV. sz.-ban épült gót székesegyházzal; az 
Osorio-család kastélyának romjaival, Paseo Nuevo 
nevű szép sétahellyel. A. Asturiának volt fővárosa. 

Astorga, Emanuele d', olasz zeneszerző, szül. 
Palermóban 1681 dec. 11., Prágában kolostorban 
halt meg 1736 aug. 21. Családnevét, úgy látszik, 
kénytelen volt elhallgatni; a spanyolok ellen fel
lázadt atyja kivégeztetése után az árva a spanyol 
astorgai kolostorban nevelkedett. Onnan kapta 
nevét is. Jeles énekes lett; 1705 óta bejárta fél 
Európát; Boroszlóban 1726-ban adták Daphne c. 
operáját. Irt klasszikus szép egy- és többszólamú 
énekeket, Stabat mater-t (újabban Rob. Pranz adta 

ki) és egy töredékül ránk maradt requiemet. V. ö. 
Riehl, Musikalische Charakterköpfe. 

Astoria, Clatsop county székhelye Oregon ame
rikai államban a Columbia mellett, nem messze 
annak a Csendes-tengerbe való szakadásától, (1900) 
8381 lak., gabona-exporttal. A.-t 1811. Astor prém
kereskedő ügynökei alapították. A Columbiában 
nagy számmal fogott lazacokat innen exportál
ják ; e halakból konzerveket is csinálnak A. gyá
raiban. 

Astra , a nagyszebeni Asotiatinnea pentru 
literatura romina si cultura poporului romin c. 
egyesület (1. 0.) összevont neve. 

Astraea, 1. Astraia. 
Astraea, az 5. planetoid neve. 
Astraea E. H., korall, mely a régibb harmad

időszak tengeri üledékeiben gyakori. 
A s t r a e i d a e (állat), 1. Gsillagkorállok. 
Astraga lns L. (növ.), Phaca L., bóka, csődfű, a 

Papilionatae (Pillangós-viráguak) génusza, mely
nek mintegy 1600 faja az északi félgömbnek kü
lönösen a mérsékelt és melegebb tájain van elter
jedve ; vannak délamerikaiak is, de Ausztráliában 
teljesen hiányzanak. Egy v. többéves füvek, sűrűn 
ágas félcserjék v. cserjék, tüske nélküliek, v. igen 
dúsan tüskések s a tüskék módosult levélnyelek
nek felelnek meg. A levelek páratlanul v. ritkán 
tenyeresen szárnyasak, pálhátlanok. A virág ibolya
színű, bíborvörös, fehéres v. világossárga, fürt-, 
füzér-, ernyő- v. fejecskevirágzatban álló. Hüvely
termése nyeles v. ülő, hosszanti fallal 2 rekeszre 
osztott. Benne számos vesealakú mag van. Közön
ségesebb európai fajok: A. glycyphyllos L. (édes
levelű bóka), gyökere édes, levele jó, tápláló ta
vaszi takarmány. A. cicer L. (hólyagos bóka), vi
rágzata tojásalakií, sárga; termése erősen felfú
vódott. Iparilag a legfontosabbak a tragántmézgát 
szolgáltató fajok, melyeknek hazája Blő-Ázsia, 
keletre csaknem a Perzsa-öbölig. Rendszertanilag 
mind a Tragacantha szekcióba tartoznak, fe
hér szőrüek, tüskések, hegyvidékeken teremnek. 
Egyike a legelterjedtebbeknek az A. gummifer 
Labill., a Libanontól Armeniáig. Az A. heratensis 
Bge. tragántját Khoraszán hegyeiben kutira név 
alatt nagy mennyiségben gyűjtik. A Peloponnesus 
hegyein az A. parnassi Boiss. v. cyllenea szintén 
tragánt-mézgát szolgáltat. A tragánt-mézga perzsa 
neve kettira, A mézga, a növény megsértése nél
kül, magától is nagymennyiségben fakad ki. Leg
becsesebb a fehér, áttetsző lemezekben kialakuló 
levéltragánt. Ez a szár alsó részén júliusban és 
augusztusban ejtett hosszanti bemetszésböl tör 
elő. A tragánt-mézga officinális, pilulák és más 
tészták kötőanyagaként szerepel, jobb fajtáit 
nyomdafesték sűrítésére, tov. selyemárúk és csip
kék appretálásához használják, a cukrászok pedig 
apró figurák előállítására. A silányabb fajtákat 
cipőfényesítőnek használják. Egyes A.-fajok édes 
váladékot izzadnak ki, mely a perzsák kedvelt 
nyalánksága, mannája (gezengebin, gezendjebin). 
Az A. baeticus L. (spanyol tragánt v. kávébükköny) 
most Európában kávé helyett használatos (svéd 
kávé). 

Astraia (lat. Astraea), Zeus és Themis, más 
mondai verzió szerint Astraios és Eos leánya, ki 
az arany-korban (1. 0.) élt Diké néven az emberek 

Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Az alatt keresendő! 
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között, de a vaskorszak bekövetkeztével a földet 
otthagyta s a csillagok közé helyeztetett. 

Astraios, Krios és Burybia fla, Eos (a hajnal) 
férje, a szelek (Argestes, Zephyros, Boreas és 
Notos) és a csillagok atyja. 

Astrant ia (Tourn) L. (növ.), zápóca az üm-
belliferae (Brnyősök) család gónusza, melynek 5 
faja van Európában és Ny .-Ázsiában. Többéves fü
vek, tenyeresen karélyos vagy osztott levelekkel. 
Legismertebb, közópeurópai faj az A. major L. 
Ernyője egyszerű, a gallér levelei olyan hosszúak, 
mint az ernyő, fehér és piros tarkázatuak és zöld 
főerttk van. Virágai fehérek vagy pirosasak. Más 
fajo-ikal együtt gyakran kerti növény. 

Astrapaea hindi, (uöv.), 1. Dombeya. 
Astrée, Honoré d'Urfé híres pásztorregénye, 1. 

Francia, irodalom. 
Astr i lda (állat), vékonycsőrü díszpintyek, mely

nek fajai különösen Ausztráliában, Afrikában és 
Dél-Ázsiában rendesen társasán élnek. Kereske
désben bengalisták-nak. hívják. Szépszinezetü 
szobamadarak (pl. A. undulata Reich., A. cinerea 
Reieh. stb.). Alig nőnek kanárimadár-nagysá
gúra. L. Díszpintyek. 

Astrocaryuin Cr. W. Mey. (növ.), a pálmák 
génusza, melynek 29 faja Mexikótól Brazília D.-i 
részéig van elterjedve. Á legtöbb az Amazon folyó 
mellékén él. Magas, középnagyságú v. törzsetlen, 
de okkor is hatalmas, szárnyas levelű., tüskékkel 
borított pálmák. Az A. vulgare Mart. gyümölcsé
nek héjából az amiara nevű kövér olajat (tucu-
inaolaj) sajtolják. 

Astrolabe-expedició, 1. Tengeri tudományos 
expedíciók. 

Astrolabe-öböl, Uj-Guinea nagy öble. A Vil
mos-császár földje fogja körül. Kikötőkül szolgál
nak a Henrik Herceg és a Frigyes Vilmos-kikötő. 

Astro lab ium (gör.), elavult csillagászati mű
szer, melyet Hipparchos használt először a csil
lagok hosszúságának és szélességének meghatá
rozására. Lényegileg megegyező az armilláris 
szférával. L. Asztronómiai műszerek. 

Astro latr ia , 1. Gsillagimádás. 
Astroni, kráter, 1. Pozzuoli. 
Astronium Jacq. (növ.), az Anacardiaceae csa

lád génusza, melynek 9 faja tropikus és subtró-
pikus Dél-Amerikában él. Pák; levelük páratlanul 
szárnyas, átellenes, épszélü v. fürészes levélkék
kel. Apró virágaik hosszú bugát alkotnak. Min
den fajnak igen tartós és vaskemónységü, sötét 
barua gesztje van. Az A. graveolens Jacq. (que-
brachada, tibigara) igen erős szagú nedvet tar
talmaz. 

Asíroplij-ton (állat), a kígyókarú tengeri csil
lagok (Ophiuroidea) egyik neme, melynek karjai 
faalakulag elágaznak. Legismertebb faja az A. 
arboresccns Ag. a Közép-tengerben ól; testének 
átmérőjo 2'5 cm. 

Astroscopium, 1. Koniglobium. 
Astruc (eítsd: asztriik), Jean, orvos, a modern 

bibliakritika megalapítója, szül. Sauveban (Fran-
ciaorsz.) 1684., megh. Parisban 1766. Abból a kö
rülményből, hogy Mózes I. könyvében némely fe
jezet az Istent Elohim, más fejezet pedig Jehova 
(Jahve) néven emlegeti, azt következtetto, hogy e 
könyv különböző forrásokból van összeállítva. 

Müvének címe: Conjectures sur les Memoires Ori-
ginaux dönt il parait que Moyse s'est Servi pour 
Composer le Livre de la Genese (Bruxelles 1763). 

Astruiu (lat.), csillag, csillagzat. 
Astrup, 1. János Rasmus, norvég nagykeres

kedő és politikus, szül. Moldében 1832., megh. 1898 
febr. 19, Sörensen N. G. földijével szövetkezve, 
az 50-es évek derekán Barcelonában faüzletet 
kezdett, melyet 1872. Stockholmba helyezett át. Mi
dőn 1885. mint gazdag ember Norvégiába vissza
tért, Sverdrup elnöksége alatt a közmunkák mi
nisztere lön. Mint határozott híve a radikál-szepa-
ratisztikus törekvéseknek, szoros összeköttetésben 
állt a svéd radikálisokkal. 

2. A. Eivind, norvég sarkutazó, szül. Krisztiá
niában 1871 szept. 17., megh. mint öngyilkos 
Dovrefjeld-en 1895 dec. Részt vett Peary grönlandi 
expedíciójában, mely alkalommal végig szánkáz
tak a Mc. Cormickbai-től az ÉK.-i Indepence-
öbölig. 1893-ban újra elindult Peary vei Grönlandba, 
ahol A. négy hetes szánkó-expedicióban a Melville-
öböl 210 km. hosszú É.-i partvonalát kutatta fel. 
Műve: Blandt Nordpolens Naober (Az északi sark 
szomszédjainál, Krisztiánia 1895). 

Astur Beclist. láiiat), a ragadozó madarak (Ac-
cipitriformes) rendjébe tartozó héják egyik neme. 
L. Héja. 

Astura, 1. folyócska Közép-Olaszországban; az 
Albán hegységben ered s Rómától DK.-re ömlik 
aTirrheni-tengerbe; 37 km. hosszú. 2. Torkolatá
nál van a Prangipánok várának romja, egy torony. 
Itt gyilkolták meg Cicerót, kinek A.-ban nyara
lója volt; itt betegedett meg halálosan Tiberius s 
ide menekült a sváb Konradin a Tagliacozzo mel
lett vívott csata után (1268), hol Frangipán árulása 
folytán az ellenség kezébe korült. 

Asturia, É.-i Spanyolország egykori tartománya 
a Viscayai-öböl ós a Kantabri-hegyek közt. A ten
ger, León, Galícia és a Montanes de Santander 
határolták. Két részre oszlott, Oviedoi ós Santil-
lanai A.-ra. 1823-ban az előbbibői Oviedo tarto
mány lett, az utóbbi pedig Sautauder alkotó
része. Az Á.-iak erős, bátor, becsületes és munkás 
emberek; hazájukban szétszórtan laknak; sokan 
külföldön mint kocsisok és inasok keresik kenye
rüket. Régi keresztényeknek (Christianos viejos) 
nevezik magukat és külön dialektust (louguajo 
bable) beszélnek. A. már a rómaiak idejében is 
ismeretes volt; csak 22. Kr. e. hódolt meg Augas-
tusnak, aki Hispánia Terraconensisbe olvasztotta 
be. A xeres-de-la-fronterai ütközet után egész 
Spanyolországból egyedül A. maradt szabad és 
ha a Pelayoról ós az Ansenai-barlangról szóló el
beszélés monda is, tény, hogy Spanyolországnak 
a mórok uralma alól való felszabadulása innen 
indult meg. Froüa alapította 761. Oviedót, az A.-i 
királyság székhelyét, amely a Dueróig terjedt és 
később León és Kasztilia királyságokba olvadt 
be. Hogy ezeknek bölcsője volt, annak emlékére 
a spanyol trónörökös az A.-i herceg címét nyerte 
el. E címet Don Enriquez kapta először 1388. 

Asturiai herceg, a spanyol trónörökös hiva
talos címe. Spanyolországban a trónutódlás ve
gyes s amennyiben a királynak flgyermeke nin
csen, a trón a legidősebb leányt illeti, aki trón-
örökösnő idejében az A.-nö címet viseli. 

Amely szó XH alatt nincs meg, Asa vagy Az alatt keresendői 
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Astutiosus (lat.), ravasz, fortélyos, furfangos. 
Astyages (Ktesias sz. Astyigas; a babiloni 

emlékeken: Istuvegu), méd király, ki mint Kya-
sares fla 35 éven át (584— 550. Kr. e.) uralkodott 
s kit ez uralmától Kyros (1. o.), a nagy perzsa 
király fosztott meg. 

Astyanax, Hektor és Andromache fla, kit szülei 
fculajdonkép Skamandriosnak hívnak, de a nép 
atyjának tiszteletére A.-nak (= a vár ura). Trója 
bevétele után a görögök a vár ormáról ledobják 
a gyermeket, hogy atyjának boszulója ne lehes
sen. Csak későbbi mondák szerint él A. tovább 
is és lesz alapítója egy új Trójának. 

Astydamas, Morsimos tragikus költőnek és 
Aischylos nőtestvérének fla, kezdetben Isokrates 
szónoknál tanult, majd a tragédiaírásra adta ma
gát s 240 darabot írt, melyekből puszta címek 
maradtak. Két A.-t is emlegetnek (Nanck, Trag. 
Graec. fragm. 603.1.). 

Astylospoiigia, ásatag ősszivacs, melynek 
váztüi kovasavból valók. A szilur időszakban élt. 

Astyuoiiius (áiiat), a bogarak rendjébe, a cin-
cérek családjába tartozó bogárnem. L. Cincérek. 

Astyoche, Laomedon és Strymo leánya, kit nő-
testvéreivel együtt a Tróját ostromló görögök 
rabságba vetettek és Alsó-Itáliába hurcoltak, hol 
azonban a foglyok elégették a görögök hajóit, 
hogy azok kénytelenek legyenek az idegen vidé
ken megtelepedni. 

Astypalaia, sziget a Sporadok közül (megarai 
gyarmat), amely a monda szerint A.-tól, Phoinix 
leányától, Európa nővérótól kapta a nevét. 

Asu, a kelta mithológiában Bsu (Jupiter) isten, 
l. Kelta mithológia. 

Asuncion (Nuestra Senora de la), 1. Paraguay 
köztársaság fővárosa, a Paraguay folyó meredek 
balpartján, vasút mellett, (1905) 60,259 lak., élénk 
kereskedéssel, melynek fő cikkei: bőr, dohány, 
cukor, rum, narancs és paraguay-tea ; 1908-ban 
kikötőjét fölkereste 1320 és elhagyta 1184 hajó; 
kiválóbb épületei a cabildo, ahol a kongresszus 
tartja üléseit, a székesegyház, az elnöki palota. 
Alapítója 1536. de Ayolas Jüan; 1620-ig az összes 
La Plata-melléki spanyol gyarmatoknak volt fő
helye. — 2. A., 1. Oiudad de la A. — 3. A. (v. As-
songsong), a német Mariana-szigetek egyike, me
lyen egy 870 m. magas működő vulkán van. 

Asur, az asszírok tulajdonképeni nemzeti is
tene, aki mint az ország legfőbb istene szerepelt. 
Éppen azért nemcsak atyja és királya volt az 
isteneknek, hanem «népének ura» is. Zászlaja 
alatt vonultak a háborúba és ő is leánya, a har
cias Istár kíséretében indult a harcba. 

Ásúra (ar.), a mohamedánok naptára 1. hónap
jának (muharrem) 10. napja, melyet az iszlámban 
bűnbánó napul ünnepelnek. B nap jelentősége a 
zsidóságból (hosszú nap, a zsidó naptár 1. hónap
jának 10. napja) van átvéve ós az iszlám kezdő 
idejében egyszersmind szigorú böjtnap is volt. 
Később, midőn Mohammed a zsidó elemeket mind
inkább visszautasította, az A. böjtjét megszüntette 
és a Ramadán havára határozta a böjtölést. A síi
táknál az A.-napon nagy gyászt ülnek; e napra 
teszik Húszéin kínszenvedésének és halálának 
emlékét, melyet drámai előadásokkal (tá'zija) is 
megjelenítenek. 

Ásvány (1. a színes képmettékletet), a Föld szi I árd 
kérgét alkotó szervetlen, homogén, szilárd vagy 
cseppfolyós természetes test. Homogén annyit 
tesz, hogy egész kiterjedésében egyforma fizikai 
és kémiai tulajdonságú, vagyis minden részecs
kéje egyforma szerkezetű; tehát határozott, vegy-
képlettel kifejezhető, kémiai összetételű. Az Á.-ok 
az állatokkal és növényekkel szemben szervetle
nek, azaz nem szervezetek, sem ilyenek életfolya
matának képződményei. Mindezek alapján meg-
különböztetendők az A.-októl a kőzetek (nem ho
mogének) és a kövületek (szerves eredetűek), to
vábbá az oly kristályok, melyek az ember közre
működésével keletkeztek; de viszont bevett szo
kás szerint — az A.-okhoz sorozzák a szerves 
eredetű fosszilis szenet, borostyánkövet stb. át
alakulási termékeit növényi tömegeknek. 

Az Á.-ok alakja (1. Kristály). Az Á.-ok főleg 
kristályos testek (a cseppfolyósokon kívül), csak 
csekély mennyiségben amorfok (I. o.) pl. az opál. 
Az A. mint kristályos test, amennyire keletkezé
sének körülményei megengedték, mint sík lapok 
által határolt kristályegyén jelenik meg ; ritkán 
egyenként (legjobban kifejlődve bennőtten), in
kább — fennőtten — csoportokba összenőve (s 
ekkor csak az egyének szabad végei határoltak 
sík lapokkal), de még inkább szemcsés, rostos, 
szálas, héjas, lemezes, pikkelyes halmazokban v. 
tömötten, azaz mikrokristályos tömegben. A tö
mött Á. mikroszkóp alatt megint csak szemcsés, 
rostos stb. halmaznak látszik. Az egyes szem
csék, rostok stb. megaDnyi térbeli kifejlődésük
ben akadályozott kristályegyónek. A tömött Á. 
alakja lehet gömbölyded, veseidomú, fürtös, hen
geres, cseppköves és földes — ha részecskéi 
laza összefüggésüek; —képezhet héjas v. kérges 
bevonatot más Á.-on, lemezeket, hasadékokat 
kitöltve v. utánzó alakokat. Az amorf Á.-ok ha
sonló alakúak, mint a tömöttek, de azzal a jel
lemző különbséggel, hogy belsejük sem nem szem
csés, sem rostos stb., szóval nem egyének hal
maza ; v. pedig külső alakjuk esetleges, a környe
zet által megszabott; nem hasadnak határozott sík
irányban, hasadási felületük üvegszerű v. földes. 

Az Á.-ok fizikai tulajdonságai részben a kris
tályos szerkezettel függnek össze (1. Amorf), 
részben attól függetlenek, mint a fajsúly. Az 
előbbiekre nézve az az általános törvény érvé
nyes, hogy a kristálytanilag equivalens irányok
ban^. Kristály) eme tulajdonságok is egyformák. 
Az egyes Á.-fajokra jellemző fizikai tulajdonsá
gok a koMzióval (1. o.) összefüggő rugalmasság, 
szívósság (tenacitas), hasadás, törés, keménység; 
továbbá az optikai, hőtani, villamossági ós mag-
nességi tulajdonságok. Az A.-ok fajsúlya (1. o.) 
— fs — a vízre vonatkoztatott relatív fajsúly, 
tehát egy viszonyszám, amely azt fejezi ki, hogy 
hányszorta nehezebb abizonyos térfogatú Á., mint 
az ugyanakkora térfogatú víz. A fajsúly igen tág 
határok között ingadozik; a legnagyobb faj-
súlyuak a termés irídium (fs. = 21-57— 23-46), a 
termés platina (14—19), a termés arany (15-6— 
19-3); a legkönnyebbek közül való az aszfalt 
( l-l-1-2) és a petróleum (06-0-9). A legelter
jedtebb Á.-ok fajsúlya -• a kőzetalkotókó — ál
talában 2-5—3-5. — Az Á.-ok különböző mérték-
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ben rugalmasak; a deformációval szemben kifej
tett ellenállását az Á.-nak nevezik rugaaslmság-
nak. A rugalmassággal összefüggésben áll a szí
vósság. Szívósság — külső mechanikai beha
tásra való reagálás — tekintetében lehet az A. 
rideg, ha késsel karcolva megpattan s a részecs
kék széjjelrebbennek, pl. a galenit s általában az 
Á.-ok legnagyobb része ; lágy, ha a részecskék 
(por v. lemezkék, pikkelyek) a mélyedmény men
tén és a késen maradnak, pl. a grafit, zsírkő, 
gipsz. Sok A.-nál por nélküli barázda keletkezik 
csupán; ez esetben az éléről forgács metszhető le 
s ha ez kalapácsütésre széttörik, az Á.-t engedé
kenynek mondjuk, pl. az argentit; ha nem törik, 
hanem széjjellapul, akkor nyújthatónak nevez
zük. Lehet az A. közönségesen Itajlékony, ha meg
hajlítható, pl. a klorit és rugalmasan hajlékony, 
ha hajlítás után eredeti alakját újra fölveszi, pl. 
a csillám. — A lmsadás a kristályos szerkezettel 
áll összefüggésben (tehát csak kristályos testek 
hasadhatnak tulajdonkópen, amorfok nem). A 
kristályos testben ugyanis lehet a kohéziónak 
maximuma és minimuma; ha ezek között elég 
nagy a különbség, akkor azon sík irányában, 
amely merőleges a minimális kohézió irányára, 
a feszítő erő hatására a test könnyebben szét
válik oly módon, hogy a hasadási felületen sikok 
lesznek. Ha a feszítőerő nem hat merőlegesen a 
kohézió-minimum irányára, vagy ha a kohézió
maximum ós minimum között nem elég nagy a 
különbség, akkor a törés nem lesz sík felületű; 
az ilyen szabálytalan formájú törési felületet ne
vezzük rövidesen az Á.-ok törésének. Ez lehet 
kagylós, pl. az üvegnél, egyenetlen (kvarc), egyenes 
(ritkább, pl. kalcedon), horgas, szálkás (anhidrit), 
földes (kréta). Az Á.-ok keménységét (1. o.) 1—10-ig 
terjedő számokkal fejezzük ki (minél nagyobb a 
szám, annál nagyobb a keménység, K.). 

Az általános optikai tulajdonságokhoz tartozik 
az Á. fénye. Az Á. felületét érő fény részben vissza
veretik, részben az Á. belsejébe hatol, ahonnan 
egy része újból visszaverődik s a felületről reflek
tált fénnyel együtt hat, mint az illető Á. sajátsá
gos «fénye». fiz minőség szerint lehet fémfény, 
pl. az arany, galenit •pirit fénye; gyémántfény, 
teljesen átlátszó ós erősen fénytörő A.-oknál, pl. 
a gyémánt, anatáz; üveg fény pl. a szilikátok na
gyobb részénél; gyöngyházfény, a kitűnően hasadó 
A.-oknál, pl. a csillám; zsírfény, pl. a kősó
nál ; selyemfény, rostos Á.-oknál, pl. rostos gipsz, 
aszbeszt. A fény erőssége a felület alkotásától 
simaságától) és a test struktúrájától függ; lehet 
az Á. erősfényu, gyengefényt, csillámló vagy 
fénytelen. Az átlátszóság a róteg vastagságától 
és a fény erősségétől függ; a szokásos kifejezé
sek: átlátszó, áttetsző, az éleken áttetsző stb. 
maguktól értetődnek. A Röntgen-sugarak átbo-
csátása is különböző, ami a drágakövek megkü
lönböztetésénél bir fontossággal, mert a követ 
nem kell kivenni a foglalatból s megsértése nél
kül végezhető a próba. — Már kevésbbé jellemző 
tulajdonsága az A.-nak a színe, mely az abszor
beált és reflektált fény keverékéből áll elő. Lehet 
az Á. színe idiokromatikus, mikor az az Á. anya
gának megfelelő, tehát annak saját színe (pl. a 
cinóber, hematit és rézgálic színe), vagy allokro-

matikus (festett), ha az A.-ban levő idegen anyag
tól származik a szín (pl. a kvarc, fluorit, apatit). 
Van olyan Á., mely egyben különböző színű; pl. 
némely turmalin-kristály belül vörös, kívül zöld 
színű. A festőanyag lehet egyenletesen elosztva, 
mint oldat, vagy pedig helyenként tömörebb, 
amidőn az A. felhős, pettyes, sávos, erezettnek 
látszik, pl. az achát, ametiszt stb. A híg elosztású 
festőanyag már a napfény hatására elpusztul, pl. 
a smaragd, az almazöld krizoprász, a vörös vana-
dinit színe; más esetben 200—300 fokra való fel
melegítés folytán tűnik el a szín, pl. a fluorit-, az 
ametisztnél. A színénél jellemzőbb az Á.-ra a 
karca, vagyis finom porának a színe, amelyet 
rendesen érdes porcellánlemezhez való dörzsölés 
által szokás előállítani. így pl. a feketeszinű he
matit karca (pora) meggy vörös, a limonité okker
sárga. Lehet továbbá az Á. a felületén végbe
menő kémiai változás folytán befuttatva. Egyéb 
(kristály-) optikai tulajdonságait az A.-oknak, mint 
a kettőstörés, fluoreszcencia, foszforeszcencia, iri-
zálás, opálizálás stb., 1. részint külön, részint Kris
tály alatt. 

Az Á.-ok hőbeli (a hősugárzás és hővezetés) és 
kristályoptikai tulajdonságai között analógia van, 
minthogy mindkétféle tulajdonság a kristályos 
szerkezettel áll összefüggésben. A hősugarak — 
a fény spektrumában a vörösön innen eső suga
rak — is különböző hullámhosszuságuak, ennél
fogva a hősugárzás tekintetében is az optikaiak
hoz hasonló tünemények lépnek fel. Ennélfogva 
van höátlátszp v. diatermán ós hőátlátszatlanv. 
adiatermán Á.; az előbbiek azok, melyek a hő-
sugarakat átbocsátják, az utóbbiak pedig bizo
nyos vastagságon túl már nem bocsátják át. De 
lehet a diatermán közeg olyan, hogy minden hő-
sugárt átbocsát, akkor az Á. höszíntelen, vagy 
csak bizonyos hősugarakra nézve átlátszó, míg a 
többieket abszorbeálja, akkor az A.-t hőszínesnek 
(termokroitikusnak) mondjuk. Mondhatni, min
den fény-átlátsztalan ^. adiatermán, de nem 
minden átlátszó diatermán. Általában kevés a 
diatermán Á. Például a közönséges timsó a fény 
tekintetében teljesen színtelen, a hő tekintetében 
színes; diatermán és egyszersmind színtelen a 
szilvin, kósó, a szfalerit. Hővezetés tekintetében 
van jól vezető és rosszvezető Á.; az előbbiek hideg 
tapintatuak (minthogy gyorsan hűtik a kezet), pl. 
a fémes Á.-ok, a márvány, az utóbbiak melegek, 
pl. a borostyánkő ós a gipsz. A hővezetés egy
forma sebességgel történik amorf és szabályos 
rendszerű ásványoknál, de nem egyformán kü
lönböző tengelyhosszuságú kristályoknál (erre és 
a hőokozta kiterjedésre nézve 1. Kristály). A heví
tésre beálló halmazállapotváltozásról 1. Olvadás. 

Mágneses tulajdonság tekintetében csak kevés 
A. fejt ki mágneses vonzást (attraktorikusok), pl. 
némely magnetit (természetes mágnes), nyomok
ban némely termés platina és a pirrhotin. Mágnes 
azonban a legtöbb vastartalmú A.-ra (retraktori-
kusok) hat, amelyeket e tekintetben pára- és 
diamagnetücusokra (1. o.) lehet felosztani. — Vil
lamosság tekintetében az Á.-ok részint jó, részint 
rossz vezetők. Különböző hatásokkal lehet az Á.-
okban villamosságot gerjesztem. Villamossá lesz 
az Á. dörzsölés által, például a kvarc+ , a boros-
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tyánkő —; nyomás által (piézoelektricitás), pl. a 
kalcit az ujjak közt erősen pozitívvá lesz; fény
sugarak hatására (fotoéléktricitás) pl. a fluorit; 
hősugarak hatására (áktinoelektricitás) pl. a 
kvarc. Melegítésre villamos áram keletkezik (ter-
moelektriátás) némely vezető Á.-ban, mint ami
lyen a pirit; höváltozás folytán némely nem ve
zető kristály villamossá lesz (piroelektricitás) 
oly módon, hogy az egyik vége (sark) +, a má
sik — lesz; ez esetben analóg sarknak nevezik 
azon sarkot, amely felmelegítésre, tehát hőemel-
kedésre, pozitívvá, avagy lehűlés alkalmával, hő-
csökkenésre, negatívvá válik; a másik, vagyis 
azon sark, mely a felmelegítés folytán negatívvá, 
avagy hőcsökkenés után pozitívvá válik, antilog 
sarknak neveztetik. A piroelektricitás csakis 
olyan kristályoknál fordul elő, melyek poláris ki-
fejlödésú szimmetriatengellyel birnak, tehát a 
nem holoedereknél (1. Kristály), mint pl. a kvarc, 
turmalin stb. 

Némely n.-nak fiziológiai tekintetben is van 
jellemző tulajdonsága, pl. a kősónak, rézgálicnak 
stb. sajátságos íze van, az agyagra rálehelve sa
játságos szagot érzünk; némely Á.-nak a tapin-
tata zsíros, pl. a kősó, steatít, vagy sikamlós, pl. a 
tajtókkő, vagy érdes, földes stb. 

Az Á.-fajok, mint már említve volt, határozott 
összetételű anyagok. Az A. anyaga és kristály
alakja (e kettő közötti vonatkozást 1. Polimorfiz
mus, Izomorfizmus, Mwfotrópia és Entrópia 
alatt) állapítják meg az Á.-fajt. Az A.-fajok cso
portosítása is kémiai elvek alapján történik, így 
a két legelterjedtebb, nevezetesen Dana és Groth 
rendszerében is. James Dwight Dana (A System 
of Mineralogy. Descriptive Mineralogy, sixth edi-
tíon by Bdward Salisbury Dana, New-York 1900, 
két appendixxel) csoportosítása a következő: 

I. Terméselemek. 
II. Szulfidok, szelenidek, telluridek. arzénidek, 

antimonidok. 
III. Szulfósók. 
IV. Haloidsók. 
V. Oxidok. 

VI. Oxigénsók: 1. karbonátok; 2. szilikátok, 
titánátok; 3. niobátok, tantálatok; 4 foszfátok, 
arzéniátok, vanadátok, antimoniátok, nitrátok; 
5. bórátok, uránátok; 6. szulfátok, krómátok, tel-
lurátok: 7. volframátok, molibdátok. 

VII. Organikus savak sói. 
VIII. Hidrokarbon vegyületek. 
Groth P. (Tabellarische Übersicht der Minera-

lien nach ihren kristallographisch-chemischen 
Beziehungen; IV. Auflage, Braunschweig 1898) 
az A.-okat tíz osztályba sorozza, az osztályokon 
belül rendeket (ill. alrendeket) s ezeken belül cso
portokat különböztet meg: 

I. Elemek. 
II. Kén-, szelén-, tellur-, arzén-, antimon- és 

bizmutvegyületek. A) rend : A metalloidok szul
fidjai stb.; B) rend: A fémek szulfidjai stb.; G) 
rend: Szulfósók. 

III. Az elemek oxigénvegyületei. A) Oxidok; 
B) Hidroxidok; G) Oxiszulfidek. 

IV. Haloidsók. A) Egyszerű kloridok, jodidok, 
bromidok és fluoridok; B) Kettős-kloridok és fluo-
ridok; G) Oxi-kloridok és fluoridok. 

V. Nitrátok, jodátok, karbonátok, szélenitek, 
mangánitok, plumbátok. A) Salótromsavas és jód-
savas sók; B) Szénsavas sók; G) Szelénes és 
tellurossavas sók; D) Mangánsavas és ólomsa
vas sók. 

VI. Szulfátok, krómátok, molibdátok, volfra
mátok, uránátok. 

VII. Bórátok, aluminátok, ferritek stb., arzéni-
tek, antímonitok. 

VIII. Foszfátok, arzóniátok, antimoniátok, va
nadátok, niobátok, tantálátok. 

IX. Szilikátok, titánátok, zirkoniátok, thórátok, 
stannátok. 

X. Szerves vegyületek. 
Az Á.-ok anyagának megállapítása vegyelem-

zésen (1. o.) alapszik. Nehézséget okoznak e mű
veletnél az Á.-ok inhomogénitása (idegen anya
gok, zárványok); ez esetben az idegen testeket 
fizikai vagy kémiai úton el kell távolítani. A 
vegyelemzés ezután az anorganikus analitikai ké
miában szokásos eljárások szerint végeztetik, se
gítségül használva az Á. meghatározási módsze
reket — amilyeneket Weisbach, Puchs stb., de 
különösen Kobell dolgozott ki — és ujabban a 
mikroszkópot. V. ö. Fuchs C. Anleitung z. Be-
stimmen d. Mineralien, 5. kiad. (Giessen 1907); 
Kobell-Oebbeke, Tafeln z. Bestimmung d. Mine
ralien (15. kiad., Münch. 1907); Weisbach, Tabel-
len zur Bestimm. d. Mineralien (7. kiad., Leipz. 
1906); Kobell-Zimányi, Táblázatok az ásványok 
meghatározására (Bpest 1896); Behrens, Anlei
tung z. mikrochem. Analyse (Hamburg 1895). 

Az A.-ok képződése háromféle módon történik: 
1. Megömlesztett állapotból; ilyenek az eruptív 
kőzetekben az elsődleges alkatrészek, pl. a kvarc, 
ortoklász, plagioklászok, augitok stb., melyek 
gyakran zárványokat tartalmaznak, többek kö
zött a keletkezésükre jellemző üvegzárványokat. 
2. Vízoldatból és pedig vagy közvetlen kiválás 
útján, pl. a karbonátok, vagy kémiai folyamatok 
folytán (csapadék), pl. a vízben oldott szulfátok 
mint oldhatlan szulfidek, vagy villamos áram ha
tására (mint valószínűleg a termésfémek) vagy 
élő organizmusok közvetítésével. A vízoldatból 
kivált A.-ok is tartalmaznak- gyakran folyadék
zárványokat sík lapok által bezárt űrben (ezek az 
ú. n. negatív kristályok). 3. Szublimáció folytán 
gázállapotból, pl. egyes kloridok, a kén stb. Az 
ily módon képződött Á.-okból sokoldalú elválto
zások folytán más Á.-ok keletkeznek, pl. vulkáni 
gázok behatására (az ú. n. pneumatolitok éspneu-
matohidátogének), vagy víz, vízgőz, fény, nyomás, 
stb. hatására (1. Metamorfizmus). Az A.-ok képző
dését részben megvilágítják a szintetikus eljárá
sok, melyekkel már sokféle Á.-t, pl. gyémánt, ru
bin, kvarc, földpát, augit, biotit stb. sikerült mes
terségesen előállítani. V. ö. Meunier, Les mé-
thodes de synthése en mineralogie (Paris 1891). 

Az Á-ok előfordulása (1. Kőzet és Paragene-
zis). A gyakori Á.-ok vagy egymagukban képez
nek földréteget, mint pl. bizonyos körülmények 
közt a mészpát, gipsz stb., vagy mint a nagyobb 
része több fordul elő együttesen, még pedig az 
eddig ismert 800—900 iv.-faj közül mintegy 40 
mint lényeges kőzetalkatrész, a többi csak mint 
esetleges járulék található zárvány, telér, éry 
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iömzs gyanánt, fészekben, űrben és kivirágzás-
ként (1. ezeket külön). A tömegét tekintve inten
zívnek mondjuk az A. előfordulását, ha nagy tö
megben található, pl. a kvarc, mószpát; extenzív
nek, ha, bár csekély mennyiségben is, de minden
felé lelhető, pl. a íöldpát, pirit. Az Á.-fajok föld
rajzi elterjedéséről úgy, mint az élő szervezetek
nél, nem lehet szó; azon földrajzi helyet, ahol 
éppen valamely A. előfordul, a lelőhelyének mond
ják. Valamely vidék Á.-okban való gazdagsága a 
geológiai szerkezetével összefüggésben áll. Á.-fa-
jokban bővelkedik azon hegyvidék, amely főleg 
eruptív kőzetekből és kristályos palákból áll, 
ellenben — ,különösen fiatalabb — üledókkőzetek 
szegények Á.-okban. Némely Á. nagyon közön
séges bizonyos helyen, másutt alig vagy éppen 
nem található, pl. az enargitDél-Amerika több he
lyén közönséges rézérc, másutt ritkaság ; a krio-
lit termőhelye majdhogy csak Arksutfjordra 
(nyugati Grönland) szorítkozik, a zinkit pedig 
csupán csak Sterling-Hill és Mine-Hillből (New-
Jersey) ismeretes. 

Egyes Á.-ok haszna (1. Bányászat, Kohászat) 
általánosan ismeretes. A hasznosakhoz tartoznak 
az ércek (1. o.), amennyiben becses fémeket ol
vasztanak ki belőlük, a sók egész sora (pl. a káli
sók, kizorit, borax, szasszolin stb.) mint nagy
iparinyersanyagok, műtrágya, a drágakövek^, o.), 
az organoidok, a technikai célokra és egyéb fara
gásokra használt kövek. L. még Kőzet N .ö. Saclis, 
Tabellarische Übersicht der technisch nutzbaren 
Minerale (Wien 1908); Herrmann, Steinbruch-
Industrie und Steinbruchgeologie (Berlin 1899). 
Az Á.-ok elnevezését 1. Ásványnevek. Az A.-ok 
tanulmányozását megkönnyítik a gyűjtemények. 
A leghíresebb ásványgytijtemények Európában 
a londoni, a bécsi, a berlini és a budapesti (Nem
zeti Múzeum). V. ö. Prendler W., Mineralien-
Sammlungen (Leipzig 1908). 

Ásvány, kisközség Győr vm. tószigetcsilizközi 
j.-ban, (i9oo) 1856 magyar lak.; u. p. Káró, u. t. 
Hédeivár. Hajdan a Héderváryak birtokai közé 
tartozott; 1658. mezőváros volt, ekkor épült temp
loma; a templomban lévő keresztkút márvány
medencéje a XIV. sz.-ból való. 

Ásványbarna, mangánbarna (Mineralbister). 
A gyapot festésére használatos barna festék. 
Alkalmazása úgy történik, hogy a megfestendő 
gyapotot mangánósóoldattal átitatják, majd kló-
ros mészfürdöbe áztatják. 

Ásványbőr, 1. Bőr. 
Ásványcserzés, 1. Bőr. 
Ásványelemzés, az ásványok vegyelemzése, 

1. 4.svány. 
Asványér (Mny.),_ ásványos anyagokkal kitöl

tött érhasadék. L. m~. 
Ásványfehér, természetes v. mesterséges úton 

készített báriumszulfát (BaS04). Mesterségesen 
készített Á. baritfehér, permanentweiss, blanc íix 
néven is kerül forgalomba. Színe nem sötétedik 
meg, mint az ólomfehéré. 

Ásványfekete, őrölt agyagpalából készült má
zoló festék. 

Ásványfestékek. Az Á. részben a természetben 
készen fordulnak elő, részben anorganikus anya
gokból mesterségesen készülnek. Természetes Á. 

a következők : a) Fehér festékek: a kréta, a gipsz, 
a kaolin, a fagyag (Talk). b) Veres és sárga fes
tékek : a cinóber, a veres okra (vasoxid vagy vas
hidroxid), a sárga okra (kalciumkarbonáttal és 
agyaggal kevert vashidroxid; terra di Siena), 
jaune de Mars (vashidroxidnak timfölddel vagy 
kalciumszulfáttal való keveréke), c) Barna festé
kek : umbra (timföld vas- és mangánhidroxiddal), 
kölni umbra (földes, finomszemcsés barnaszén). 
d) Zöld festékek: a vasnak, alumíniumnak, magné
ziumnak és alkaliáknak vizet tartalmazó szilikát
jaiból állanak. Mesterségesen készített Á. a kö
vetkezők : a) Fehér festékek : ólomfehér (bázisos 
ólomkarbonátok keveréke), cinkfehér (cinkoxid), 
permanens fehér (kénsavas bárium), antimon
fehér (antimonoxid), b) Vörös festékek : cinóber 
(merkurszulfid), minium (ólomsesquioxid), anti-
moncinóber (antimonoxiszulfurát Sb6S808), króm-
veres (krómsavas ólom), jodcinóber (merkurid-
jodid), rézoxidul, kolkothar (vasoxid), realgár (ar-
zéndiszulfid), Cassius-bibor (valamely alapanya
gon finoman elosztott arany), pink-coulour (in
differens tűzálló alapanyagon finoman elosztott 
krómoxid vagy krómoxidul). c) Sárga festé
kek : krómsárga (krómsavas ólom), kadmium-
sárga (kénkadmium), uránsárga, nápolyi sárga 
(ólomantimoniát), kasszeli sárga (ólomoxiklorid), 
antimonsárga (az ólomantimoniátnak az ólom- és 
bizmut oxikloridjaival való keveréke), cinksárga 
(cinkkromát), sárga ultramarin (báriumkromát), 
auripigment (arzéntriszulfid), kobaltsárga (salót-
romossavas kobaltoxidkálium), mussziv arany (cin-
(ón-)szulfld). d) Zöld ós kék festékek: ultramarin, 
schweinfurti zöld, mitiszzöld, rézrozsda (Grün-
span, ecetsavas réz), brémai kék és brémai zöld 
(rézhidroxid), braunschweigi zöld, hegyikék vagy 
ásványkók (bázisos rézkarbonát), Scheele-zöld 
(rózarzenitnek és rézhidroxidnak a keveréke), 
Casselmann-fóle zöld (bázisos kénsavas réz), Gen-
tole-féle zöld (ónsavas réz), egyiptomi kék (vas
oxid, timföld, káli, nátron), olajkék, neuwiodi 
zöld; smalta (kobaltüveg), kobaltultramarin (kn-
baltoxid és timföld), kobaltoxidul, coelin (kobalt-
sztannát túlmennyiségü ónsawal), kobaltzöld v. 
Rinmann-féle zöld (cinkoxid-kobaltoxid vegyület), 
berlini kék (párisi kék) (vascianurcianid), króm
zöld (krómoxid), mangánzöld (báriummanganát). e) 
Barna festékek: mangánbarna (Bister,mangánoxid 
és szuperoxid keveréke), Van Dyck-barna (vasoxid), 
korom. Ezeket a festékeket más elnevezések alatt 
is hozzák a forgalomba, csaknem minden festék
gyár más nevekkel jelöli termékét. Ezeket az Á.-et 
gyakran szépítik, azaz élénk színű oldott kát
rányfestékekkel átfestik. Nálunk is készítenek 
ilyen jóminőségü Á.-et. V. ö. J. G. Gentele, Lohr-
buch d. Farbenfabrikation; Post, Chemische Tech-
nologie. 

Ásványfestészet (néni. Mineralmaierei), Keim 
müncheni festékgyáros találmánya, amelynek az 
az előnye, hogy a falra v. vászonra festett kép 
ellenáll a légkör, a savak, a nedvesség és a tűz 
káros hatásainak. Az Á. számára előbb gondosan 
elő kell készíteni a falat vagy vásznat finom 
kvarchomokkal, mésszel, porrá őrölt márvány
nyal, végül vízüveggel. A kép festésére külön 
e célra preparált ásványfestékek szolgálnak. A 

Amely szó As alatt nincs meg, Asz vagy Xx alatt keresendő! 
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kész képet rögzítöfolyadékkal vonják be, befeje
zésül pedig szénsavas ammóniákkal kezelik. Az 
eljárást a feltaláló Die Mineralmalerei (Wien 
1881) c. művében írta le. 

Ásványforrás, az olyan forrás, melyből ás
ványvíz fakad. Van sós, keserű, savanyu, vasas, 
kénes stb. ásványforrás, aszerint, aminő a vize. 
L. Ásványvizek és Forrás, az Á.-ok radioaktivi
tásáról, 1. Rádium. 

Ásvány fürdő, 1. Ásványi/izek. 
Ásványgyapot (salakgyapot), megömlesztett 

salakból vagy kőzetből gyártott, főleg fonalakból 
álló (tkp. üveg-) tömeg, mely úgy készül, hogy 
erős légárammal vagy gőzsugárral az olvadékból 
golyócskákat fújnak ki, amelyek fonalakat eresz
tenek maguk után. Mint igen rossz hővezetőt hő
szigetelő és tűzbiztonsági buroknak használják 
gőzhengerekhez, csövekhez, jégszekrényekhez, 
pénzszekrényekhez vagy tölteléktömltőszövet-
nek pl. kábelekhez, folyadékok szűréséhez, vagy 
dróthálózattal bevont lemezek, alakjában falbur
kolatnak. 2—3 cm. vastag Á.-lemezzel bevont 
faajtók nagyobb biztonságot nyújtanak tűzvész 
ellen, mint a vasajtók. 

Ásványgyűjtemény, 1. Ásvány és Egyetemi 
ásványtani intézet. 

Ásványi hamuzsír, a stassf urti kálisókból elő
állított káliumkarbonát (1. o.). 

Ásványindigó, molibdénkék, kék molibdén-
oxid MoOj, 2Mo03, nH20. Előállítható molibdén-
savból redukáló anyagokkal (stannóklorid, cukor, 
hidrokénessavsók). Vízben szép kék színnel ol
dódó, rendkívül tartós festék. 

Ásványiszap, tőzegszerü növényi, főleg ás
ványvízzel átitatott humuszanyag, tartalmaz 
ezenkívül hangyasavas, ecetsavas, propionsavas 
sókat, különböző ásványtörmeléket és szervetlen 
(különösen vas-) sókat. Tőzegiszapfürdőkhöz hasz
nálják oly módon, hogy fedél alatt szellős helyen 
kiterítve szárítják, majd megőrölve szitálják és 
ásványvízzel föleresztik. V. ö. Helmkampff, Moor 
und Moorbáder (Leipzig 1903). 

Ásványkaméleon, a káliummanganát régi neve. 
Ásványkék, 1. Párisi kék. 
Ásványlakk v. ombolya, kárpit- és faience-fes-

tésre használt festék. 
Ásványleihelyek, azon földrajzi helyek, ahol 

vm. ásvány előfordul. Az ásvány «lelhelye» ós 
«terniőhelye» (az a hely, ahol keletkezett) nem 
mindig födi egymást, 1. Ásvány. Hazánk ásvá
nyainak lelhelyeiről összefoglaló jegyzéket állí
tott össze Tóth Miké e címen: Magyarország 
ásványai, különös tekintettel termőhelyeik meg
állapítására (Budapest 1882). 

Ásványnevek. A még nem ismert ásványfaj-
uak annak első ismertetője szokott nevet adni. 
Az elnevezésre nézve azonban nincsenek ponto
san megállapított elvek, ezért nagy az önkény az 
elnevezésben, továbbá minthogy különböző lei
helyeken fölfedezett s újnak vélt ásványfajok 
idővel azonosnak, legföljebb lényegtelen eltsrésü 
válfajnak bizonyultak, ezért is sok a szinonima. 
(A szinonimák közül való válogatásban — leg
alább az újabb ásványokra nézve — irányadó a 
prioritás elve, különben pedig azok a nevek hasz
nálatosak, amelyek már bevették magukat — kü

lönösen nálunk — a közhasználatba.) Általában 
vagy valamely tulajdonság után nyerte nevét az 
ásvány, pl. a hematit vérvörösszínü porától, a 
tetraedrit tetraéderes kristályalakjáról, a súlypát 
(barit) a nagy fajsúlya után; az agalmatolit 
(képkő) a használatára vonatkozik, az ortoklász, 
plagioklász, klinoklász elnevezések a hasadáson 
alapszanak; melanit, pisztácit a színre utalnak, 
stb.; vagy (-it, -in, -lit) képzők segítségével a lel-
hel.vről neveztetik el az ásvány, pl. Űrvölgy-it, 
Nagyág-it, Rézbány-it, Dognácska-it, stb.; vagy 
mineralógusok, mithológiai személynevek és más 
érdemes személyiségek tiszteletére, pl. Kren-
ner-it, Szabó-it, ül. Aegirin, ül. Lóránd-it 
(br. Eötvös Lóránd), Semsey-it, Andor-it (Semsey 
Andor) stb. V. ö. Ghester A. H., Dictionary of 
the Names of Minerals (New-York 1896); Kobell, 
Die Mineralnamen (München 1853);-Z*Vawc&e,Über 
die mineralogische Nomenklatur (1890). 

Ásványolaj (petróleum, kőolaj, kenőolaj), azaz 
jobban mondva az Á.-ok, mert a különböző helye
ken előforduló Á.-ok kémiai és fizikai szempontból 
nagyon eltérőek egymástól, a természetben elő
forduló, sokféle szénhidrogénvegyületnek, melyek 
különböző homológ sorozatba tartoznak, a keve
rékei. Minden jelenlévő sorozat fölötte sok tagjá
val van képviselve; a legalacsonyabb forrpontú 
tagok gázalakuak, a legmagasabb forrpontú tagok 
szilárdak, avagy nehezen folyók ós a rendes nyo
máson bomlás nélkül nem desztillálhatok. Ezen 
szénhidrogének meUett csekély mennyiségben 
oxigén-, nitrogén- és kénvegyületek is kimutatha
tók az Á.-okban. Az Á.-ok már a legrégibb időben is 
ismeretesek voltak. Már Herodot beszél egy «He-
gyiolajrób>, melyet huüa balzsamozására használ
tak. Plutarch, Plinius, Dioskorides és mások meg
említik az Á.-at mint tüzelőanyagot. A tényleges 
ipari feldolgozása a Á.-nak nem régi keletű, mert 
csak a XIX. sz. második felében kezdték iparilag 
feldolgozni. Azon időben kezdték meg a mélyfú
rásokat és azóta a felszínre kerülő mennyisége év
ről-évre emelkedik. 

Az a mód, amely szerint az A.-ok a természetben 
keletkeznek, még a mai napig nincs teljes bizton
sággal megoldva; még ma is csak feltevésekre 
alapítva magyarázhatjuk a keletkezésüket. Eleinte 
az a nézet uralkodott, hogy az Á. a szén képző
désénél fellépő melléktermék, vagy a szón száraz 
desztillációsának a terméke. 1877-ben Mendelejeff 
az Á. keletkezését olyképen magyarázta, hogy az 
a víznek a föld belsejében levő izzó fém-, főleg 
vaskarbidokra való hatása által keletkezik. Ezen 
elmélettel ellentótben sok kutató az Á.-nak szerves 
eredetét bizonyította. A legfontosabb elmélet ezek 
közül az Engler-Höfer-elmélet, mely az Á. erede
tét nagy mennyiségű állati anyag bomlására 
vezeti vissza. Ezen elmélet támogatására Höfer 
a következőket hozta fel: 1. Az A. eredeti lei-
helyén mindig sok állati, semmi vagy nagyon kevés 
növényi maradékok fordulnak elő. 2. Az A. vagy 
paralfmképzésre szolgáló bitumenpalák mindig 
gazdagok áüati és majdnem mindig mentesek v. 
nagyon szegények növényi maradékokban. 3. A 
növényi maradékokban gazdag kőzetek legna
gyobb részben nem bitumenesek. 4. Áüati mara
dékok átalakulhatnak Á.-t szolgáltató szénhidro-

Révai Nagy Lexikona. II. Tcöt. IS 
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Az ásványolaj n e v e 

Nyugat-Virginia j 0'796j „agyon Tiiago«J 
Pennsy lvan ia . . 
Bradford 
Galícia : S tarzana -
Olaszorsz.: Borzosandoninno 

Galícia : Schodnica 
Románia 
Kanada 
Észak-Amerika : Indiana . . . 
Ausztrália . 
Baka . . . 
Galicia. 
Jáva — 
Birma ._ — 
Ölheiin Hannover . . . 
Japán . . . — — — 

génekké. 5. Fraas Oszkár württembergi geológus 
észlelte, hogy a Vörös-tenger partjain, a korallzá
tonyok mögötti sekély vízben hátramaradó hullái 
a tengeri állatoknak a tropikus nap heve közben
járásával és a sós víz jelenlétében sajátságos bom
lásnak indulnak, mely bomlásnak terméke hasonló 
az Á.-hoz. Höfer feltevéseit Bngler kísérletileg is 
igazolta és megtoldotta 
azzalakijelentéssel.hogy 
növényi zsírfeleségek is 
alkalmasak Á. képzésére. 

Hathatós támogatást 
nyert az A.-nak a szerves 
anyagokból való keletke
zésére alapított elmélet 
Biot-nak abban a, felfede
zésében, hogy az Á.-ok op
tikailag aktivok. Walden 
ugyanis kimutatta, hogy 
az ásványolajok nem ke
letkezhettek fémkarbidok 
ós víz egymásra hatá
sából, mert az ily módon 
keletkezett termékek op
tikailag mindig hatásta
lanok és inkább növényi 
vagy állati anyagok bom
lási termékének kell len-
niök, mert csak ezek
ből keletkezhetnek opti
kailag aktív termékek. Ugyancsak Walden mu
tatott rá arra, hogy bizonyos körülmények, minők 
pl. a magas hőmérséklet, vehemens, gyors le
folyású vegyfolyamatok következtében optikailag 
hatásos termék nem keletkezhetik, amiből azt 
következtethetjük, hogy az A. képződése relatív 
alacsony hőmérsékleten ós tetemes nyomás alatt, 
de nagyon r lassan, évezredeken keresztül ment 
végbe. Az Á.-okat a mostani nézet szerint két fő 
csoportba sorozhatjuk, aszerint, hogy a szén
hidrogének legnagyobb része a paraffinsorozatba 
(CnH2n+2), vagy a naftének sorozatába (CnEfen) 
tartoznak. Legcélszerűbb azonban az egyes lelő
helyek szerint csoportosítani az A.-okat. 

Hogy az Á.-ok mire használhatók fel technikai
lag ós minő értékkel bírnak, arra nézve a részleges 
desztilláció ád legjobb felvilágosítást. Általános
ságban az A.-okat értékesítésük szempontjából a 
következő csoportokba oszthatjuk be: az első cso
portba tartoznak azok az Á.-ok, melyek csak fűtő
anyagnak, utak portalanítására vagy ezekkel ha
sonló célokra használhatók fel. Ezek az Á.-ok a 
legolcsóbbak. A második csoportba tartoznak azok, 
melyek kevés alacsony forrpontú anyagot tar
talmaznak, tehát kevés benzint és kőolajat (vilá
gító olajat, petróleumot) szolgáltatnak és ezek 
magas hőfokon forró részletei is csak csekély jó
ságú kenőolaj előállítására alkalmasak. A harma
dik csoportba azon Á.-ok tartoznak, melyek kevés 
benzint, közepes mennyiségű kőolajat és nagy 
mennyiségű, értékes kenőolajat szolgáltatnak. A 
negyedik csoportba tartozók nagy mennyiségű 
benzint,még több kőolajat és közepes mennyiségű., 
de értékes kenőolajat és paraffint szolgáltatnak. 
Az egyes csoportokra példaképen felhozhatjuk a 
következő Á.-okat: Az első csoportba a kaliforniai 

A.-ok, a másodikba a német A.-ok, a harmadikba az; 
orosz Á.-ok, a negyedikbe a pennsylvaniai Á.-ok 
tartoznak. Áz ár megállapításnál a benzinen, kő
olajon és kenőolajon kívül, a paraffint is tekintetbe 
veszik. Hogy az egyes Á.-ok különböző desztil-
látumokból mennyit tartalmaznak, arra nézve a 
következő táblázat szolgáljon felvilágosításul: 

III 

tartalma térszázalékban 

K ö n n y ű á s v á n y o l a j 

0-812 
0-817 
0-825 
0-827[ 

közepes 
1 3 0 0 
10-94 
10-20 

1-83 
18 25 sfitét 

N e h é z á s v á n y o l a j 

49-20 
47-98 
47-57 
6 3 9 3 
60-95 

11-21 
13-02 
12-77 
1 2 0 1 

6'98 

I 0-835 
I! 0-837 

közepes 
sötét 

0*844 nagyon (ötét 
0'849| 

sö té t 
nagyon sötét 

17-39 
1-01 
4-87 
5 0 0 
1-20 
0-96 
4-62 
1-50 

sötét 
nagyon sötét | 0 3 7 

3 8 0 5 
4 9 5 7 
37-66 
33-64 
42-51 
37-26 
38-65 
35-10 
23-62 
17-19 
1 8 7 1 

1 9 0 8 
23-87 
23'43 
85-47 
26-46 
26-67 
2 3 1 9 
3 1 7 9 
30-67 
29-48 
2 5 9 1 

25-111 
27-3ffi 
29-33' 
21-78; 
12-81Í 

24-65f 
25-36: 
84-001 
35-17 
2 9 1 2 
34-25; 
33-32Í 
30-2»; 

magas 
aeglahstoBen 

magas 
kevés 
magas 
magas 

nagyon magaa 
nagyon korés 

kevés 
magas 
nyomok 

kevés 
44'50? kiválóan sok 
5 2 4 4 gyenge nyomok 
54-28 nagyon keyés 

Nyers benzin alatt értjük azt a párlatot, mely 
130° C-ig átdesztillál; az alacsony fajsúlyú (0830 
alatt) A.-nál nyerskőolajnak mondjuk a 130° és 
300° C. között desztilláló részt, melyhez még 
hozzáadjuk a 300° és 320°, C. között desztilláló 
rész felét. Magas fajsúlyú Á.-nál pedig a 130° és 
250° C. között desztilláló rész, hozzáadva a 250<> 
és 300° C. között desztilláló rész fele adja meg a 
nyers kőolajat. Ezen adatok természetesen nem 
vonatkoznak a gyakorlatban elterjedt Cracking-
(megbontó) desztlilációra. Akőolajflnomitó gyárak 
rendesen kis, a nagyban való gyártást hűen 
utánzó, készülékben határozzák meg az egyes 
párlatokat ós ezen eredmény szerint értékelik az 
Á.-okat. 

Az egyes országok Á. termelése 1907. tonnák
ban kifejezve a következő volt: 

Egyesült -Ál lamok _ . . . 22.149,862 
Oroszország _ 8.247,795 
Szumátra, Jáva, Borneo 1.178,797 
Galicia . . . _ . 1.175,974 
Románia .. . . . 1.129.097 
India . 
Japán 
Mexikó .. . . . _ 
Kanada 
Németország 
Pern 
Olaszország 
Többi országok 

579,316 
268,129 
133,355 
106,200 
106,379 

8,732 
7,450 
4,000 

Az Egyesült-Államok az össztermelésnek 63 
százalékát, Oroszország termelése pedig 23 száza
lékát teszi. Az Egyesült-Államokat öt csoportba 
oszthatjuk fel az Á. termelése szempontjából. 
Ezen csoportokba tartozó Á.-ok minőség tekinte
tében nagyon eltérőek egymástól. Az öt csoport a 
következő: 1. «Appalaehian Field» (Ny.-i New-
York, Pennsylvania, K.-i Ohio, Ny.-i Virgina, Ken-

Amely szó A s a lat t nincs meg , A s s v a g y - * * a lat t keresendő! 
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tucky). Ezen csoportba tartozó A.-ok majdnem 
teljesen kénmentesek, nagy mennyiségű, könnyű 
desztillátumot (benzint) és kőolajat tartalmaznak. 
2. «Lima Indiana Field» (Ny.-i Ohio, Közép-Indi-
ana). Ezen Á.-ok sok kénvegyületet tartalmaznak. 
3. «minois Field»-en kéntartalmú vegyületekben 
szegény Á.-ok fordulnak elő. 4. «Mid Continent 
Field-en» (Oklahoma, É.-i Texas) előforduló Á.-ok 
túlnyomó részben tisztátalanok. 5. «Gule Field» 
(Texas, Louisiana) Á.-ai sok kénhidrogént tartal
maznak, ami gőzzel könnyen eltávolítható. Ezeket 
az Á.-okat főleg tüzelőanyagnak használják, tisztí
tásuknál a terpentinolajat helyettesítő anyagot 
nyernek. Az említett területeken kívül még Kali
forniában, kis mennyiségben Wyoming, Colorado, 
Missouri és Michigan-ban is hoznak Á.-t felszínre. 
Ezek az Á.-ok alárendelt szereppel birnak kőolaj
gyártás szempontjából, leginkább tüzelőanyagnak 
használják. A kaliforniai Á.-ok általában nagyon 
sürfiek és sok aszfaltot tartalmaznak; leginkább 
tüzelőanyagnak valók. Az amerikai vasutak na
gyon sok nyers Á,-t és csak nagyon kevés raffi-
nálás után visszamaradt részt használnak fel. 
1907-ben 13.855,691 hordó Á.-t használtak fel 
mozdonyok fűtésére. 

Az egyes északamerikai kerületek Á.-terme-
lése a következő volt 1907-ben: 

Colorado 331,851 hordó 
Illinois _ 24.281,973 
Indiana ... — ... 5.128,037 • 
Kalifornia - 39.748,375 
Kansas, Oklahoma ... ... ... ... 45.933,649 
Kentucky, Tennessee - ... 820,844 > 
Louisiana - ... 5.000,221 « 
Michigan, Missouri 4 000 « 
New-York ... - ... 1.212,300 
Ohio - . . 12.207,448 < 
Pennsylvania 9.999,306 • 
Texas 12.322,696 
Utah, Wyoming 9,339 « 
Nyugat-Virginia ... 9.095,296 ' 

Irodalom. Engler, Die neueren Ansichten über die Ent-
stehung des Brdols, Berlin 1907; Höfer, Das ErdSl und 
seine Verwandten, 2 Aufi., Braunschw. 1906: Raknsin, 
Die Untersuctmng des Erdöls und seiner Prodnkte, Braun-
schweig 1906; Kissling, Das Erdöl, seine Verarbeitung u. 
Verwendung, Halle 1908; Thompson, The oil ílelds of 
Russia and Russian petróleum, London 1904; Tassart, 
Exploitation du pétrole, Paris 1908; Kwjatkowsky-Raku-
sin, Anleitung zur Verarbeitung der Naphta und ihrer 
Prodnkte, Berlin 1904; Petroleum, Zeitschrift tűr gesamm-
ten Interessen der Petroleumindustrie (hrsg. von Schwarz, 
Berlin). 

Ásványolajadó. A nyers ásványolaj, amint a 
földből kikerül, sem világításra, sem motorok 
hajtására nem alkalmas. A világításra alkalmas 
ásványolajt (petróleum) és a motorbenzint a nyers 
ásványolajból finomítás (lepárlás) útján állítják 
elő, amely kiválasztja a kátrányt, paraffint, foto
gént és solarolajt. A finomított ásványolaj sűrű
ségét (finomságát) sűrűségmérővel (araeometer-
rel) állapítják meg. A -}- 4 E° víz sűrűsége = 
1000. Mentől kisebb az ásványolaj sűrűsége, annál 
finomabb az. A jól világító petróleum sűrűsége 
okvetlenül kisebb 880, a jó motorbenziné pedig 
770 sűrűségi foknál. 

A finomított ásványolaj igen alkalmas fogyasz
tási adótárgy, mert a nagy gyártelepeken történő 
forgalom könnyen ellenőrizhető. Közgazdasági 
szempontból azonban az Á. aggályos, mert a 
világítás megadóztatása különösen a szegény 

néposztályt sújtja, a motorbenziné pedig ipari 
érdeket sért. A beszedés könnyüségénél fogva az 
Á.-t mégis több állam (pl. Magyarország, Ausztria, 
Oroszország, Franciaország) alkalmazza. 

Hazánkban az Á.-ról az 1882. XVIII., 1896. 
XIV. és 1896. XV. t.-cikkek intézkednek: 

A finomítás (tisztítás) útján előállított ásvány
olaj, melynek sűrűsége Reamur szerinti -f-12° 
hőmérséklet mellett 880 foknál nem nagyobb, 
100 kilogrammonként (tiszta súlyt véve) 13 ko
rona fogyasztási adó alá esik. 

Az olvasztó- v. kivonatszerül szolgáló, úgyszin
tén a motorok hajtásához és ásványolaj-aknák 
tisztításához felhasználandó ásványolaj (benzin), 
ha sűrűsége + 12 R° mellett 770 foknál cseké
lyebb, a fogyasztási adó alól fel van mentve. Az 
Á. a termeivényeknek a gyártelepről való elszál
lítása alkalmával fizetendő. A gyárból kikerült 
ásványolaj a gyártelepen kívül csak az ellenőr
zési kerületen belül vonható ellenőrzés alá, mely
nek szélessége a gyártelep határaitól nézve egy 
ponton sem lehet 5 kilométernél nagyobb. Ezen 
ellenőrzési területen túl az ásványolaj forgalma 
szabad. 

Ásványos érc, az ércek egyik osztálya Zay 
Sámuel Magyar Mineralógiá-j&ba,n. 

Ásványrendszerek, 1. Ásvány. 
Ásványreszelő, sellak és smirgli összeolvasz

tása ós sajtolása által nyert, fémek és üveg resze
lésére és csiszolására használt eszköz. 

Ásványsárga, kasseli sárga. Ólomglót ós szal-
miák összeolvasztása által kapott citromsárga 
színű festék. Összetétele+PbO-r-PbCl8 képletnek 
felel meg. 

Ásványsavak. Mindazok a savak, melyek sze
net nem tartalmaznak alkatrósz gyanánt. A leg
fontosabbak a sósav, a kénsav, a salétromsav és a 
foszforsav. 

Ásványszén, 1. Kőszén. 
Asványszesz. Az etiléngázból előállítható kö

zönséges v. etilalkohol. Á.-nek azért nevezik, mert 
az etilén a kőszénből készülő világítógázban elő
fordul. Hoffmann (1723) Á. v. spiritus mineralis-
nak nevezte a savanyú vizekből kipezsegő szén
dioxidot. 

Ásvány-szintézis, 1. Mesterséges ásványok és 
Kísérleti geológia. 

Ásványszóda, kriolitból előállított szóda, 1. 
Nátriumkarbonát. 

Ásványtan (Mineralógia, régebben Oryktog-
nózia), a természetrajz azon ága, mely az ás
ványokkal foglalkozik. Mint leiró természettudo
mány két ágra oszlik: az egyik az általános A., 
mely egyrészt az ásványokat magukban — el
vonva természetes környezetüktől — tanulmá
nyozza, kutatva azok alakbeli, fizikai és kémiai 
tulajdonságait (ide vágó fejezetek a geometriai és 
fizikai kristálytan és az ásványkémia), másrészt 
kiterjeszkedik az ásványok előfordulásának körül
ményeire, képződésük történetére s mindama vál
tozásokra, melyeknek alá vannak vetve; a másik 
rész a különleges v. leíró Á. (ásványflziográfla), 
mely az ásvány faj okát bizonyos rendszerbe fog
lalva írja le. 

Az A. története régi időkre vezet vissza. Kez
dete egyes technikailag fontos ásványok, neve-
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zetesen drágakövek, ércek, épület- és szoborkövek 
regisztrálásában állott. Aristoteles már rendszert 
csinál, amennyiben az ásványokat feloszlga orylcta 
(kövek) és metalleuta-Yve. (ércek). Theophrastos 
(Kr.e. 390—300) adrágaköveketlrjale, Dioskorides 
Kr. e. 50 körül) és Galenos (Kr. u. 150 körül) az 
orvosilag fontos ásványokat ismertetik. Plinius 
(23—79) História naturálisának 5 kötete foglal
kozik az ásványokkal. A középkorban Avicenna 
(980—1036) arab tudós az ásványokat kövekre, 
olvasztható anyagokra, éghetőkre és sókra oszlja. 
Az ásványokkal legelőször foglalkozott tudomá
nyosan Agricola(\ 490—1555)joachimsthali orvos, 
kinek Á.-i munkái (De natura fossilium 1546 és 
De re metallica) korszakot alkottak. Számos ész
leletet tett az ásványokon egyes külső tulajdon
ságairól (fény, szín, hasadás, fajsúly) és felállí
tott rendszere nagyon sokáig volt érvényben. Fel
osztja az ásványokat földekre, konkréciókra, kö
vekre és fémekre. Bariholin B. dán tudós 1670. 
közöl észleleteket a mészpát hasadási alakjáról, 
kettős töréséről és savakkal való pezsgéséről. 
Steno (1631—1686) ós Guglielmini (1655—1710) 
a kristályok sávozásáról és az ólszögek állandó
ságáról irtak. Linné (1707—78) befolyása ós ha
tása a mineralógiára nem volt nagy ; már kortár
sai ellenezték felállított ásvány-rendszerét. Egyre 
szaporodtak az észleletek az ásványok kémiai tu
lajdonságait illetőleg. Boyle (1627—1691), Becher 
(1635—72), Bromell (1679—1731), Henkel (1679— 
1744), főkép pedig a svéd Wallerius (1709—85) és 
Cronstedt (1702—65) tettek egyes fontosabb észle
leteket. Utóbbi a forrasztócsői észleleteket szedte 
rendszerbe, a forrasztócsőt legelőször a föntebb 
már említett Bariholin alkalmazta. Az ásványok 
kémiai vizsgálatának tudományos alapját Berg-
mann (1735—84), Scheele (1742—86) és Gahn 
(1745—1818) ugyancsak svéd tudósok vetették 
meg az ásványok pontosabb kémiai elemzésével. 
De ezen irány régebbi főbb képviselői Franciaor
szágban Vauquelin(1763—1829), Németországban 
Klaproth (1743—1817), utóbbi Beitrage zur che-
mischen Kenntniss der Mineralien clmü munká
jában (1795—1815) számos becses adatot szolgál
tatott. Még tovább fejlesztették az Á. kémiai irá
nyát Fuchs (1774—1856), Berzelius(1779—1848), 
Rose Henrik (1795—1864), Rose Gtisztáv (1798— 
1873), Mitscherlieh (1794—1863), Rammelsberg 
(1813—1899), stb. Aminthogy Svédországban jutott 
legelőször érvényre az ásványok kémiai tanulmá
nyozása, úgy Franciaországból indult ki az ásvá
nyok alaki tulajdonságainak behatóbb kutatása. 
Romé de l'lsle (1736—90) volt Bssai sur la cris-
tallographie (1772) című munkájával a krisz-
tallográfia megalapítója, de tudományos alapra 
azt Haüy (1743—1822) fektette, ki Essai d'une 
théorie sur la structure des cristaux c. 1784-ben 
megjelent munkájában mutatta ki a kristályalakok 
között levő matematikai összefüggést. Egyidőben 
Szászország felől is kapott az A. nagy lendüle
tet, ahol Werner (1750—1817) Von den áusseren 
Kennzeichen der Mineralien (1774) c. értekezésé
vel keltett feltűnést és ezzel, valamint egyéb mun
káival vált a későbbi Á.-i irány megalapítójává. 
Freibergbe sereglettek az Á.-t tanulni vágyók és 
Wemer tanítványai az ő rendszerét és módszerét 

vitték szét nemcsak Németországba, hanem az 
egész világba. Tanítványai közül nagyon kivált 
Weiss Chr. S. (1780—1856), a ki Haüy krisztallo-
gráflai irányát fejlesztette tovább és pedig önálló 
alapon ő vonatkoztatta a kristályokat legelőször 
tengelyekre. Nagy szolgálatot tettek neki a Wol-
laston által feltalált (1809) tükröző gonioniéterrel 
végzett mérések. 1815-ben állította fel a máig is 
fennálló kristályrendszert, a paraméter viszonyok
kal jelezte az egyes kristályokat. Tovább fejlesz
tették ezt az irányt Molis, Naumann, Haidinger, 
Quenstedt és mások. Naumann rövidebb jelzést 
állapított meg, mely ma is még igen használatos. 
Mindezeknek működését 1. részletesebben neveik 
alatt. Egész külön irányt kezdeményezett Miller, 
akinek számos követője akadt. Egyebek között 
Ausztriában Graüich, Láng, Schrauf, nálunk 
Krenner, Schmidt. Az Á.-ok leírása körül kiváló 
érdemeket szereztek Hausmann,Breit!iaupt, Kar-
sten, Lieonhard, Descloizeaux, nálunk különösen 
Szabó. (Mindezeknek részletes működését 1. neveik 
alatt.) V. ö. Franz. v. Kobell, Geschichte der Mi-
neralogie von 1650—1860 (München 1864). 

Hazánkban az A. csak a legújabb időben 
vett lendületet és emelkedett magas tudományos 
színvonalra. Szabó Józsefnek és dr. Krenner Jó
zsef egyetemi tanár s nemzeti múzeumi Á.-i osz
tályigazgatónak vannak e tekintetben nagy ér
demei. 

A legrégibb magyar nyelven megjelent mine-
ralógia Benkő Ferenctől való 1784, tulajdonkép 
Werner Ábrahám nagy munkájának fordítása. — 
Az első magyar Á.-t Zay Sámuel orvosdoktor írta: 
Magyar Mineralógia avagy az Ásványokról való 
Tudomány, melly a Természet első ViMpának 
eddig ismeretes mindenféle Szüleményeit Magyar 
Nyelven terjeszti élőnkbe. (Komáromban 1791). 
Nagyobb magyar Á.-unk dr. Szabó Józseftől van 
(IV. kiadás, Budapest 1893). 

Irodalom: A külföldi irodalomban nevezetesebb ásványtani 
kézikönyvek: Dana J. D, System of Mineralogy 6. kiadás, 
New-York 1900, 2. appendix 1909 ; Dana R, Textbook of Mine
ralogy, 3. kiadás, New-York 1898; Descloizeaux, Manuel de 
Mineralogie, 2. k. Paris 1893: Naumann-Zirkel, Elemente der 
Mineralogie, 13. kiadás, Leipzig 1897—98 ; Lenuis-Senft, Sy-
nopsis der Mineralogie, Hannover 1875: Tschermak G, Lehr-
buch der Mineralogie, Wien 1905, 6. kiadás; Baner M, Lehr-
buch der Mineralogie, 2. kiadás, Stuttgart 1904; Quenstedt, 
Handbuch der Mineralogie, 4. kiad, Tiibingen 1890. Rntley F. 
Mineralogy, 12. kiadás, London 1900; Rammelsberg C. P, 
Handbucb der Mineralchemie, 2. kiadás, Leipzig 1875, pót
füzetek 1886 és 1895; Brauns, Cbemische Mineralogie, 
Leipzig 1896 ; Doelter C. Physikalisch-chemische Minera
logie, Leipzig 1905. Speciálisan kristálytani kézikönyveket 
1. Kristálytan alatt. Az ásvány-kémiára: RammeIsberg,Hand-
bucü der Mineralchemie és Cbemische Natúr der Mineralien, 
Leipzig 1886; Doelter C, Allgemeine chemische Mine
ralogie, u. o. 1890. — Hazai fak/óiratok, melyek ásvány
tani közleményeket közölnek: A. M. T. Akadémia III. oszt. 
kiadványai: Értekezések meg közlemények a természet tudo
mányok köréből. Földtani Közlöny. Természetrajzi flizeíek. 
Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyiil. Evk.—Külföldi folyóiratok: 
Neues Jahrb. f. Miner, Geol. u. Petrefaktenkunde, Stuttgart 
1833 óta; Tschermak. Mineralogische Mittheilungen, Wien 
1872 óta;P. Groth, Zeitschrift fUr Krystallographie u. Mine
ralogie, Leipzig 1877 óta; The Mineralogical Magaziné. 
London 1876 óta; Bulletin de la société mineralogique de 
Francé, Paris 1878 óta. 

Ásványtani intézet, 1. Egyetemi ásványtani 
intézet. 

Ásványtelér, 1. Telér. 
Ásvány viasz a. m. cerezin (1. o.). 
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Ásványvizek (aquae minerales, Mineral-
wasser, ecmx thermáls, des eaux), oly forrásvizek, 
melyeket magas hőfokuk, vagy gáztartalmuk, 
vagy szilárd alkotórészeik (sótartalmuk) gaz
dagsága, legtöbbször e három tulajdonság kom
binatív jelenléte különböztet meg a közönséges 
ivóvíztől. Leggyakoribb alkotórészeik a kétszer 
szénsavas alkaliák és földfémek, a konyhasó, 
a szabad szénsavgáz, a kénsavas sók. Az Á. 
értékes alkotórészeikhez a föld gyomrában le
folyó kémiai folyamatok révén sótartalmú geoló
giai rétegeken átszürődésük^közben jutnak; ezért 
kivétel nélkül a mélyben készülnek és mélyből fa
kadók, sokszor azonban a nagy földalatti gáz
vagy gőznyomás, vagy az alattuk elvonuló víz
záró kőzet felfelé hajlása a felszínhez közel hozza 
őket, sőt esetleg kitörésre is készteti. Az A. 
összetételüket — éppen mivel a föld mélyének 
szinte kimeríthetetlen vegykonyhájában készül
nek — ritkán és csak alig, s csak nagy időközök
benváltoztatják; lassan azonban megváltozhatnak, 
mlg teljes elapadásukra inkább csak hirtelen pél
dákat láttunk eddig vulkánikus erupciók, föld-
csuszamlásos rengések stb. esetén. Mivel mély
ről fakadók, teljesen csiramentesek, s ha felszínes 
útjukban a talajvíz hozzákeveredésótől meg van
nak óva, csiramentesen is buzognak elő. Az A. 
csiramentes és szűzi változatlanságú töltése ideális 
célja a forrástechnikának, s minden manipuláció, 
ami akár valamely kellemetlen alkatrész ki vonását 
(vasmentesítés),akár valamely kívánatos alkatrész 
szaporítását (szénsavval telítés) célozza, már elvesz 
valamit az ásványvíz természetes voltából; noha az 
ily vizeket kormányrendeleteink még természetes 
Á.-nek tekintik magasabb kereskedelmi szem
pontból, de a megtörtént manipuláció jelzését 
megkívánják a címkéken. P. o. a «Kristályvíz» 
szénsavval telített ásványvíz, a buziási «Phoenix» 
vasmentesített és saját szénsavával telített ásvány
víznek mondható. 

Mesterséges Á. készítése és forgalomba hozása 
nálunk csak okleveles vegyésznek vagy gyógy
szerésznek van megengedve, de hazánkban ilye
nekre igazán nem szorulunk, de nem is vehetnék 
fel azok sem a higiéné, sem a gyógyítás szem
pontjából a versenyt a természetes A.-kel. Az Á. 
csiramentességének és változatlan összetételének 
megőrzésére nagyon fontos a forrás foglalása, 
mi az Á.-től a felületes talaj- és csapadékvizeket 
kell hogy távoltartsa. Enélkül nem is adják meg 
az engedélyt a forgalomba hozatalra; készülő 
fürdő-törvényünk pedig geológiai és forrástech
nikai szakvéleményt is kövstel majd a gyógy
vizektől. A foglalással egyenlő fontosságú a 
vizek palackba töltése, minek úgy kell megtör
ténni, hogy abszolút tisztára mosott palackba egy 
a fenékig lenyúló csövön keresztül csendes fo
lyással jusson az ásványvíz, s azt alulról fölfelé 
töltse meg. A víz becsorgatása, vagy a nagy nyo
más alatt töltés alkalmával a vízben elnyelt gázok 
nagy része elszabadul, s ennek következtében 
c ~yes alkatrészei ki is csapódhatnak s a víz min
denesetre kevésbbé élvezetes. Csiramentesség 
úgy érhető el, hogy a víznek az egész művelet 
alatt nem szabad emberi kezekkel és lehetőleg a 
levegővel sem érintkezésbe jönni. A tökéletes 

töltésre két mód kínálkozik a források helyzete 
szerint. Ha azok hegyoldalban, vagy elég felüle
tesen feküsznek, akkor a vizet a jól foglalt me
dencéből, a forrás felszínén jóval alul egy csövön 
egyszerűen levezethetjük a közvetlen a medencze 
mellett álló osztó csőrendszorbe, illetve a palac
kokba^, az 1. ábrán Czerniczki önműködő készü
lékét). Ha pedig a forrás mólyen fekszik, vannak 
olyan tökéletes vízemelő töltőgépeink, amelyek 
az ásványvizet nem szivattyúzás, hanem a forrás
ból elszabaduló gázok sűrítése ós ezek útján a víz 
felszínére gyakorolt nyomás segítségével nyom-

A edény egy csö útján (B) a vízoszlop
pal, egy másik csővel (O) pedig a víz 
felszíne felett a szénsavgázréteggel (D) 
van összeköttetésben. Ccsö feljebb és 
lejebb tolható: a csap forgatásával 
annyi víz bocsátható az edénybe, 
amennyi éppen szükséges egy palack 
megtöltésére. E vízmennyiség felszínét 
a csö alsó vége jelzi. Ugyanez a cső 
vezeti be a szónsavat is az edénybe, 

mibe igy levegő sohase jut. 
1. ábra. Czevniczki-féle magától működő töltőkészülék. 

ják fel egy üvegtartályba,ahonnan az,megint csak 
saját gázaival érintkezve, a palackokba fut. Biter
jedt és kitűnően használható ilyen töltőgép az Oel-
hoffer-Walser-féle légnyomású vízemelő- ós töltő-
gép,melyneksémájaa 2- ábrán látható. Jófoglalás 
és tökéletes töltés mellett azonban még mindent 
elronthat a rossz dugaszolás. Csak a legjobb, lika
csoktól mentes prima parafadugót lehet használni; 
ezeket legelőbb gőzszekrényben 100°-on csiramen
tessé tesszük, s csak így használjuk az ismeretes 
dugaszoló gépek segítségével. A víz felszíne és a 
dugó alja közt lehetői eg csekély tér maradjon^ ez ne 
levegővel, hanem a forrás szénsavával legyen ki
töltve. Ezt biztosítja a Kothny-f éle dugaszoló gép, 
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mely a benyomott dugasz egy oldalán egy tűn 
keresztül szénsavat nyom a dugó alá, másik ol
dalán pedig egy másik tűn a kiűzött levegő tódul 
ki a dugasz behatolása pillanatában. Amint a du
gasz bent van, a széle mellől kihúzódnak a finom 
tűk és helyüket a rugalmas parafa zárja el. 
A vizek tartósságára érthetöleg nagy befolyással 
van a dugasz, s jól kezelt vizek annak minőségére, 
a dugaszolás módjára nagy súlyt helyeznek. 
De semmilyen dugaszolás sem lehet tökéletes: a 
parafa csak folszinén sterilizálható ós a gázokat 
lassan-lassan átereszti, főleg ha nyomás alatt 
vannak (meleg). Ezért nagy a különbség friss 
töltésű és állott ásványvíz között. A dugasz alján 
vagy oldalán be kell égetve lenni a forrás nevé
nek és védjegyének, s űj törvényünk szerint a 
töltés évének is. A dugaszolás tökéletesítésére már 
sok mindent próbáltak. Több éve már, hogy gummi-
karikákkal felszerelt porcellán-dugókat kezdtek 
alkalmazni, mit rugalmas acéldrótszerkezet szorít 
reá a palack szájára. Ezek jól sterilizálhatok, 
új korukban jól is zárnak, de dacára, hogy drá
gák, 1—2 év múlva teljesen hasznavehetetlenek, 
nem zárnak, s hamisítás ellen semmi biztosítást 
sem nyújtanak ; ezért csak a sűrű forgalomban, 
a szénsavval telített üdítő vizek palackjain látjuk 
sűrűbben. Újabban a prima dugók paraffinozásá-
val, majd az ú. n. c<Kronen-VerschhiS3»-szal tettek 
kísérletet különösen sörgyárak: egy finom parafa 

2. Ábra. Oelhoffer-Walser-fóle vízemelő töltőgép. 

I zárt tartály x—x rudakon lóg, alul a vízbeeresztőszelep
pel. A vízemelőcsö, b a vízoszlop visszaesését akadályozó 
szelep. II felső tar tá ly; III szénsavtartály, mit a IV szi
vattyú tfilt meg a forrás felett meggyűlt C02-vel a I) 
vezetéken keresztül és innen azt B csövön át nyomja az 
/-be, hol annak nyomása a vizet az A csövön felnyomja. 
A III tartály a II töltő tartály felső részébe is nyom 
szénsavat, ami innen a vizet — mely tehát levegővel, csi
rákkal nem érintkezett és saénsavját sem veszithette el — 

a C csövön át a palackokba nyomja át. 

lemezt szorít az üveg szájára egy erős bádoglemez, 
melynek széleit a gép a palack szájának pereme 
alá sűrűn behajtotta. 

Az A.-et mint élvezeti- vagy mint gyógyvizeket 
emlegetik. De a balneológiai tudomány a vizek 

ily beosztását meg nem engedi, mert szerinte 
minden ásványvízzel, még a desztillált vízhez 
közel álló hévvizekkel is lehet gyógyítani. Az Á. 
gyógyhatása iránt nem lehet kétségünk, miután a 
bennük előforduló sóknak, gázoknak a gyomorra, 
szervezetre gyakorolt hatását pontosan ismerjük^ 
sőt ismerjük a közönséges víz nagyobb adagainak, 
kúraszerü használatának is élettani hatását. — 
Az Á.-ben rejlő misztikus gyógyhatásokkal ne 
áltassuk magunkat: azok hatása a benne levő 
sókéval megegyezik, de függ még az oldat kon
centrációjától, a jelenlevő gázoktól, s az elfogyasz
tott víz kvantumától is. Ez a reális álláspont 
azonban távolról sem indokolná a mesterséges 
ásványvizek pártolását, mert a víz kúraszerü 
hasznalata helyben, a forrásnál oly higiénikus 
és pszichikus faktorokkal van egybekötve, me
lyek a legtöbb betegség gyógyításában nem nél
külözhetők, sőt a legtöbbször csak fürdőbeküldés 
ós ivókúrák szigorú elrendelésével biztosíthatók 
a betegnek. 

Az Á. keletkezésével, földrajzával, leírásával, 
beosztásával, gyógyhatásával a már eléggé fejlett 
balneológia foglalkozik. A balneológiai tudomány 
az Á.-ket egyrészt alkotórészeik, másrészt fizikai 
tulajdonságaik alapján osztályozza, s az egyes 
osztályok gyógyjavallatalt az orvostudománnyal 
egyetértőleg felállítja. Ez osztályok jellemzése 

- a következő: 
1. Egyszerű alkális vizek. Főleg kétszerszón-

savas nátriumot tartalmaznak, több-kevesebb sza
bad szénsav mellett. Ritkán melegek (Lipik, 
Vichy), többnyire hidegek (Szolyvai, Luhl, Pe-
tánczi, Répáti, Bodoki Matild; Krondorfl, Bilini, 
Preblaui, Giesshübli). Használják a gyomor és 
légutak, torok, hólyag hurutjainál, köszvénynél, 
epe- és húgyhomok (kő) képződésénél és asztali víz 
gyanánt. 

2. Alkális-konyliasós vizek. A natr. bicarbo-
nat mellett jelentékeny konyhasó is van bennük. 
Melegek: Liplki, — Emsi. Hidegek: Málnási 
«Mária» és «Sicuíia», Bikszádi, Sztojkai, Székely-
Selters, «Vita». Legjobb és legkedveltebb, sós 
izü gyógyvizeink, miket az 1. csoporttal egye-
zőleg szoktak használni. 

3. Glaubersós vizek. Egyéb sók mellett kén
savas nátriumot jelentékeny mennyiségben tar
talmaznak. Szénsavban rendesen szegények, vagy 
éppen nincs bennük. Hazánk szegény az ily 
forrásokban; meleg forrásunk nincs is olyan, mint 
pl. a karlsbadi; hidegek a tárcsái Károly és 
Miksa források, a Borosznó gyenge forrása, Bal-
dócz fürdőforrásai. Az itt emlegetett korytni-
czai vasas víz inkább keserűsót tartalmaz, s 
joggal ide nem sorozható, bár kétségtelen, hogy 
keserüsó tartalmú vizekkel is lehet a karlsbadi-
hoz hasonló gyógymódokat eredményesen foly
tatni. A karlsbadi meleg források mellett a 
marienbadi, franzensbadi, rohitschi hideg glau
bersós források nevezetesek. Ezeket a gyomor 
ós belek hurutjánál, renyheségénél, epe- és nagy
köveknél, cukorbetegségnél, elhízásnál szokták 
használni. 

4. Keserüvizek. Fő alkatrészük a kénsavas mag
nézium (keserüsó), mi mellett vagy ugyanannyi v. 
kevesebb glaubersót is tartalmaznak. Hazánk ke-
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serüvizekben a leggazdagabb a világon. Világhí
rűek a budai keserüvizek: Ferenc József, Rákóczi, 
Apenta, Loser-féle «Pálma», az Erzsébet sósfürdő 
vizei, de különösen Saxlehner «Hunyadi János» 
kesertlvize. Más vidékeken fakadnak az igen erős 
Igmándi-vlz (Komárom), a «Petőfi» (Szeged), az 
ivándai (Torontál). Ezeket főleg enyhe, ártalmat
lan hashajtó gyanánt használják, de kúraszerüleg 
is alkalmazhatók gyomor-bélhurutnál és renyhe
ségnél, máj bajoknál, elhízásnál, vérmességnél. 

5. Gyenge konyhasós vizek. Konyhasó a fő al
kotórészük, de nem haladja meg a 15%o-ot. Több
kevesebb szabad szénsavat is tartalmazhatnak, az 
idegen sók közül gyakran van bennük kevés jód 
és brómnátrium s nem egy közülök ennek köszöni 
gyógyhlrét, bár világos, hogy az egy literben né
hány századgrammnyi jódsónak tulajdonított 
gyógyhatás az ivókúrával bekebelezett sok kony
hasó érdeme. Meleg a herkulesfürdői «Hercules»-
forrás, külföldön Baden-Baden, Wiesbaden. Hide
gek itthon Csíz, Czigelka; külföldön Kissingen, 
Hall, Kreuznach, Hainburg, Dürkheim. E vizeket 
ivásra gyonior- és bélbántalmaknál, vesebajoknál 
és különösen oly általános megbetegedéseknél 
használják, amelyeknél a szervezet anyag és nedv
forgalmának hatalmas emelése hasznos: pl. kösz-
vénynél, vérbajnál, skrofulózisnál, krónikus izzad-
mányoknál, csúznál, izületi bántalmaknál. Ugyan
ezeknél fürdőkre is használtatnak. 

6. Erős konyhasós vizek. Konyhasótartalmuk 
15—300%o; ivásra már nem alkalmasak, csak 
fürdésre jók. A fürdő bőrizgató hatását a só emeli 
s így az anyagforgalomra élénkebb hatásuk van, 
mint ugyanoly meleg közönséges vízfürdőnek. A 
fent elsorolt esetekben rendelnek ily sósfürdőket: 
igen gyakran a méh körüli izzadmányok és újab
ban szívbántalmak esetén (Nauheim). Hazánk só-
vidékein sok van (Vízakna, Szováta, Marosújvár, 
Polhora, Korond), mégis külföldi helyekre tódu
lunk (Ischl, Aussee, Relchenhall). 

7. íöldes vizek. Ezek a tulajdonképen «sava-
nyúvizek»-nekismertasztali vizek, amelyek köny-
nyen felszívódó mész és magnéziumbikarbonát 
tartalmukkal a gyomor, sőt a vér és vizelet alka-
lizálására, ezáltal a húgyhomok oldására kiválóan 
alkalmasak, sőt újabban a szervezet mészszükség
letének kielégítésében is, főleg a fejlődési időszak
ban, terhesség és szoptatás alatt, fontos szerepet 
játszanak. Melegek: Szklenó, a budapesti Rudas 
és Rácfürdő — ezekben persze szénsav nincs; — 
külföldön Leukerbad, Bagnéres de Bigorres. Hide
gek itthon a világhírű Salvator-viz, Borszéki víz, 
Mohai Ágnes, Borhegyi-víz, Szántói-víz, Kászoni-
viz, Véghlesi Vera, Szlatvini-Anna s a Baldóczi 
fürdőforrások. Külföldön: Wildungen, Lippspringe, 
ínselbad, Cransac, Contrexeville, Saint-Armand. 

8. Vasas vizek. Egy literben 003 g.-nál több 
kétszerszénsavas vasat tartalmaznak, többnyire 
sok szabad szénsav, kétszerszénsavas nátrium ós 
kalcium, néha konyhasó, néha kénsavas nátrium 
mellett. Eszerint beszélhetünk tisztán vasas vizek
ről, alkalis, alkalis-konyhasós, földes és glau-
bersós vasas vizekről. A vasas vizeket mint a 
gyomor által jól tűrt vasas gyógyszert főleg vér
szegénység, sápkór, általános gyengeség, ideges
ség esetén rendolik, tekintetbe véve egyéb alkotó 

részeiket is. Fürdők alakjában csak bő szabad 
szónsavuk különbözteti meg őket (bőrizgató) a kö
zönséges vízfürdőktől; vasfelszivódásra a bőrön 
keresztül nem lehet számolni. Hazánk vasas vizek
ben igen gazdag s forrásai változatosak. Melegek: 
Vihnye, Szliács; külföldön jóformán csak Francia
országban fordulnak elő: Rennes.Barbolau, Bag
néres de Bigorres. Hidegek itthon: Borszók 
(Kossuth-kút), Buziás, Korytnicza, Lubló, Párád, 
Élőpatak, Tusnád, Bártfa, Tárcsa, Gyertyánliget, 
Korond. Külföldön: Spaa, Pyrmont, Pyrawarth; 
Schwalbach, Elster, Franzensbad, Marienbad (Am-
brosius-forrás). 

S.Vastimsósarzénesvizek.Kénsavasv&soxiAxilí, 
kénsavas alumíniumot mondhatni az élvezhetőt-
lenségig tartalmaznak, emellett arzénessav is van 
bennük. B két okból csak evőkanalankint, hígítva 
és telt gyomorra veendők. Az arzén (1. o.) a vas
hoz hasonlóan előmozdítja a vérképzést és erősíti 
a szervezetet. Hazánkban ilyen a Parádi vasas-
arzénes víz, Tirolban a Levicoi és Roncegnói, 
Boszniában a Guber-forrás. 

10. Kénes vizek. A ként kénhidrogéngáz, kar-
bonilszulfld (COS), ritkán nátriumsznlfld, kaleium-
szulfld alakjában tartalmazzák. Záptojásszaguak 
s a hidegek sok szabad szénsavat s kalcium vagy 
nátriumbikarbonátot (Balf, Párád), néha konyha
sót (Szobráncz), néha glaubersót (Borosznó) tartal
maznak. Az ilyenek kénes savanyúvizeknek, ké
nes-földes vagy kénes-glaubersós vizeknek nevez
tetnek és ugyanazon javallatok alapján használtat
nak ivógyógymódra, mint fentebb az 1., 2. és 3. 
alatt kifejtettük. A kénes vizek legnagyobb része 
azonban hévvíz, amelyeknek sajátos, sokszor 
izzasztással egybekötött alkalmazása fürdők alak
jában régen kipróbált eredményű reumatikus, 
csúzos, sőt köszvényes bántalmaknál, krónikus 
idegzsábáknál, fómmérgezéseknél, töréseknél, 
zsugorodásoknál, csontszúnál, makacs bőrbántal-
maknál és általános vérbajnál. Belehelésük idült 
légcsőhurutot, éhgyomorra ivásuk kisebbfokú gyo-
moralterációkat jól megszüntet. Hazánknak világ
hírű kénes hévvizü fürdői vannak: a budapesti 
Lukács-, Császár-, Margitszigeti- és városligeti 
artézi-fürdő (43—60-73° C.); Pöstyén (60—64*), 
Trencsénteplicz (40°), Herkulesfürdö (48°), Varasd-
Toplica (57°). Külföldön a Bécs melletti Baden 
(26°), a német Aachen (50°), a francia Aix les Bains, 
s a pyrenéi fürdők, Luchon, Baréges, Canterets, 
Eaux Bonnes nevezetesek. 

11. Egyszerű hévvizek (Akratotermák). Szilárd 
alkotórészekben rendkívül szegények, gázokat 
nem tartalmaznak: egyszerűen meleg vizek, közel 
a párolt vízhez. Hatásuk és javallataik a meleg 
fürdőkkel egyeznek. Ilyenek hazánkban Hévvlz 
(33°), stubnya (46°); Rajecz (33°), a nagyváradi Szt 
László-v. Püspök-fürdő és Félix-fürdő (31—41«), 
Daruvár (45°), Menyháza (32°). Külföldön Tobel-
bad (29°). Wildbad-Gastein (50°), Pfafers és Ragaz 
(34°), Plombiéres (20—70°). 

12. Láp- és iszapfürdők. A lápfürdők kádban 
készíttetnek: a levegőn 1—2 évig érett és finomra 
őrölt lápot 35—40°-ra előre felmelegítik s belőle 
100—200 kg.-ot elegendő vízzel (esetleg ásvány
vízzel) a kívánt hőfokú sűrű pépes fürdővé keve
rik el, mely után a beteg még egy tisztálkodó für-
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dőt vesz. A lápban (1. o.) bőrizgató sók és ásványi 
és növényi oldatlan részecskék vannak, emellett 
nehezen hűlvén ki, erősen melegtartó, súlya is 
van, mindez fokozza a lápfürdők bőrvörösító, vér
elvonó, izzasztó s izzadmányokra felszivó hatását 
a közönséges meleg fürdővel szemben. Leginkább 
krónikus méhbántalmaknál, ischiasnál, reumánál, 
óvatosan gyengeségnél, vérszegénységnél is szok
ták rendelni. Jó lápfürdők csak ott készülhetnek, 
ahol láp található; 5—10 kg. messziről hozott láp 
csak sáros vizet ad, de nem lápfürdőt. Hazánk láp
fürdői : Lubló, Alsó-Tátrafüred, Daruvár, Tárcsa, 
Buziás, Borszék; külföldön Pranzensbad, Marien-
bad (?), Blster, Spaa. Megkülönböztetendők ezek
től a latható növényi alkatrészektől csaknem egé
szen mentes láp-sók (Mutterlauge), amik igen sok 
kénsavat, kénsavas vasas sót, kloridokat, kén ós 
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jódsókat tartalmazhatnak s velők bőrizgató, erős 
sós fürdők készülhetnek. Ilyenek nálunk a báznai 
és vásártelki vaslápsók, külföldről leginkább a 
darkaui özönlik be hozzánk. Az iszap, ami a for
rásokban oldott vagy bennük szuszpendált, de ki
csapódott és lerakódott anyagokból képződik azok 
fenekén, ép úgy használható fürdőkre, különösen 
borogatásokra, mint a láp. Gyógyító, finom kén
tartalmú iszapja különösen a kénes hóvvizeknek 
van, igy a Lukács- ós Császár-fürdőnek, Pöstyén-
nek, Héwiznek, Trencsén-Teplicznek.V. ö. Papp-
Hankó, A magyar birodalom ásványvizei és 
fürdőhelyei (Budapest 1907); u. a. Bolemann-t/A 
(1886, Orv. könyvkiad. váll.); Mosse R., Bader-
almanach, megjelen évenként; Deutsches Báder-
buch 1907. Albumformat; Glax, Balneotherapie 
(1902). 

A nevezetesebb magyar ásványvizek elemzési 
adatait 1. a mellékleten. 

Ásványzöld néven hozzák forgalomba a meg
őrölt malachit-ot (bázisos rézkarbonát). Á.-nek 
nevezik még a Scheele-íéle zöldet. 

Asvár (ejtsd: oszver), kis alkotórészekből álló 
szigetcsoport az é. sarkkör alatt Norvégia part
jainak közelében, amelyet dec. havában számos 
halász keres föl heringhalászat céljából. 

A s y l n m (gör.-lat.) a. m. menhely; jogi szem
pontból 1. Menedék. 

A s y m b o l i a (gör.), régebben a jelekkel (sza
vak, Írásjelek, mozdulatok) való megértetésnek 
zavarát jelentette. Megkülönböztettek sensoros és 
motoros A.-t, ma az előbbit agnosia, az utóbbit 
apraxia névvel jelöljük. 

A s j i i d e t o n , 1. Aszindeton. 
A s j s t o l i a (gör.), orvosi műszó, valamelyik 

szívgyomor időnként kimaradó összehúzódását je
lenti. Valószinü, hogy nem teljesen marad el 
az összehúzódás (systole), hanem csupán olyan 
gyenge, hogy észre nem vehető (azaz csak töké
letlen az összehúzódás, hyposystolia). Az A. a 
szívizom megbetegedéseméi fordul elő. 

Asz (Aszi, Az). Az ókorba visszamenő túrán 
népnév, melynek egyik ismertebb változatát a 
jászok (1. o.), jazygok (1. o.) neve tünteti föl. Leg
régibb történeti emléküket Strabo jegyezte föl, 
ki az A.-okat azon nomád keleti skythák közé 
sorozza, kik a Kr. e. II. sz. utolsó tizedeiben Kö
zép-Ázsiában megdöntötték a görög-makedon bak-
triai államot. 

Ász, a kártyajátókban, 1. Disznó. 
Ásza, Judaország harmadik királya (917—876 

Kr. e.), Abijja fia és utóda, Ben-Hadad szír király 
segítségével háborút viselt Basa, Izrael királya 
ellen, aki országát szorongatta. 

Aszadi Tuszi, teljes nevén HeMm Abú Naszr 
Ahmed bin Manszúr, a legrégibb perzsa költők 
közé tartozik. A híres Firduszinak mestere. Jó
val túlélte nagy tanítványát, mert Maszud szul
tán uralkodása alatt 1030 vagy 1041. hunyt el. 
Mint költő a versenydalt, a munázere-t honosí
totta meg hazája irodalmában. Öt ilyen költe
mény maradt Aszaditól az utókorra. 

Ászai, zsoltárköltő. Neki tulajdonítják a zsol
tárok könyvében az 50. és a 73—83. zsoltárokat. 
Bzra és Nehemiás könyvében A. fiai mint temp
lomi énekesek szerepelnek. 

A m e l y szó A s a l a t t n incs m e g , A s z v a g y A z a l a t t k e r e s e n d ő i 
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Aszag, szemetet, aszott gyim-gyomot, trágyát 
jelent. 

Aszagaj, helyesebben zagaj, a római pilumhoz 
hasonló, hajításra való, de döfésre is alkalmas, 
a délafrikai bennszülöttek, különösen a zuluk, hot
tentották és becsuán népek által használt kelevéz. 
Az r5—2 m. hosszú, elől ujjnyi vastagsága és 
hátrafelé tollszár átmérőig folyton vékonyuló nye
let a Curttisia fayinea (haszagaj) igen kemény fá
jából készítik; 1—2 arasz hosszú, 4—6 cm. szé
les vas pengéjét a nyélről levéve tőrnek és késnek 
is használják. A kafferek zagajaikat néha növény
mérgekkel kenik be és 30—40 m.-ről is biztosan 
eltalálják vele oélbavett áldozatukat. Dél-Afrika 
belsejében a zagajpengékot pénz gyanánt is elfo
gadják. 

Aszalás (koh.). Az ezüsttartalmú réznek ezüst-
telenítésére szolgáló módok közül legrégibb a 
csurgatás, melyet a XVI. sz. elején Thurzó Já
nos, az úrvölgyi rézbányák bórlője, honosított 
meg hazánkban. A csurgatás abból állott, hogy a 
tisztátalan ú. n. fekete rezet ólommal összeol
vasztották, lecsapolták, és korongok vagy cipók 
alakjában egy külön e célra épített csurgató tűz
helyen lassan hevítették. Hevítés alatt a könnyen 
olvadó ólom kicsurgott a rézből és magával vitte 
a rézben volt ezüst legnagyobb részét. A vissza
maradt rózdarabokat aszalék-nak nevezték és 
újra összeolvasztván ólommal, ismét csu rgatták, 
a megmaradt aszalék-ot pedig az aszaló kemencé
ben oly módon hevítették, hogy a benne maradt 
kevés ólom oxidáltassék. Ez volt az A. Az A. 
maradványa (aszalékréz) a rézkészelóshez adatott. 
Újabb időben már nem alkalmazzák ezt a sok tü-
zeléket fogyasztó eljárást. — A., gazdasági szem
pontból 1. GyümMcsaszalás. Fa-technológiai szem
pontból 1. Faaszalás. 

Aszalás-hegye, a Mátrában, Egerhez közel, 
Recsk környékén, zöldkő-trachitból áll, melyben 
arany- és ezüstércet s termósrezet találtak. 

Aszalay József (szendrői), magyar író, szül. 
1798., megh. Egerben 1874. Nagy statisztikai tér
képet készített 1:700,000 méretben, mely 7 lapon 
1830—38. jelent meg Bécsben, ezen cim alatt: 
Mappa generális topogr. eccl. ethnogr. statistica 
regni Hungáriáé magniitem principatus Transsyl
vaniáé. E nagy műveért számos kitüntetésben 
részesült. Később Borsod vmegyébe mályi birto
kára visszavonulva, irodalommal és kertészettel 
foglalkozott. Művei közül igen olvasott volt a 
Szellemi omnibus, kéjutazások az élet utain (Pest 
1855—56, 3 kötet, 2-ik kiadás 1861) című szelle
mes humorisztikus dolgozata; ezt s a Szellemi 
röppentyük-et (Pest 1859) ma is emlegetik. 

Aszalékkéneskő (kohászat). A kicsurgatott asza-
lék (1. Aszalás) beolvasztásánál az aszalókon 
kívül A. is (vas-, réz-, ólom-, ezüst- és kén
vegyület) keletkezett. Az aszalókból kicsurgott 
ólom pedig, mely már nem volt olyan dús ezüst
ben, mint az első csurgatásnál nyert ólom, asza-
lékólom-nak neveztetett. 

Aszalékpad. így nevezték a kohászatban azo
kat a vaslapokat, melyeken az aszalékkorongok 
állottak a csurgatás alatt. 

Aszaló. Különböző termények könnyebb eltar
tására célszerűnek bizonyult azokat bizonyos hő

foknál aszalni. A termény különfélesége szerint a 
szükséges aszaló szerkezete is változik, s ezért 
külön ismertetjük a komló-, maláta- és a gyü-
mölcs-A.-t. 

Aszaló, 1. nagyk. Abauj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (i9oa) 1641 magyar lak., termékeny határ
ral, melyen sok búzát ós jó aszú és szomorodni 
bort termesztenek ; régi kőfallal kerített r. k. és 
ref. templommal egymás mellett; vasúti állomás, 
postahivatal; u. t. Szikszó. — 2. A., 1. Somogy
aszaló. 

Aszaló kemencék, 1. Gyümölcsaszalás. 
Aszalt gyümölcs, a friss gyümölcsből ú. n. 

aszalókban készül, abból a célból, hogy a rothadást 
elősegítő felesleges nedvességtől megszabadítva, 
télire épen maradjanak. L. Gyümölcs-aszalás. 

Aszály. Vannak évek, melyekben a rendesnél 
kevesebb csapadék van, v. ha a csapadékmennyi
ség egészben véve a szabályszerűt el is éri, hosz-
szabb időre terjedő szárazság áll be, mely magas 
hőfok kíséretében a növényzet fejlődését kellő 
nedvesség hiánya miatt megakasztja, sőt azt tel
jesen tönkre is teszi. Legnagyobb mértékben káros 
hatást gyakorol a hosszabb időre terjedő száraz
ság, ha hótalan tél után következik s a téli ned
vesség hiányát a tavasz folyamában elég gyakori 
és bő esőzés nem pótolja. Ilyenkor az őszi vetések 
tetemes kárt szenvednek, a talaj nem készíthető 
el kellőleg a tavaszi vetés alá, az elvetett mag 
hiányosan kel ki, s ami kikelt, nem indulhat jó 
fejlődésnek, az égető napsugarak s a szárító sze
lek nemcsak a vetéseket sanyargatják, hanem a 
réteket és a legelőket is lepörkölik, vagyis A. áll 
be, mely néha nagy területre terjed s egyike a 
legfélelmesebb elemi csapásoknak. Az A. a föld 
némely részén, nevezetesen déli vidékeken, rendes 
jelenség, mellyel számot kell vetni s az egész 
gazdálkodásnak hozzá kell alkalmazkodnia, észa
kibb fekvésű vidékeken ellenben csak elvétve s 
többnyire kisebb mértékben jelentkezik. Hazánk
ban az A. elég gyakran fordul elő s a mezőgazda
ságon ejtett csapásai némelykor szerfölött súlyo
sak. Az utolsó nagyszabású A. nálunk az 1863. 
évben fordult elő, mikor is az Alföld legnagyobb 
részében nemcsak hogy termés nem volt, hanem 
sok gazdasági állat, melyeket a Felföldre, Erdélybe 
vagy a Dunántúlra nem tudtak az éhhalál elől el
hajtani, elpusztult, sőt az emberek között is éhín
ség uralkodott. Sok évig tartott, míg az A. által 
okozott veszteség ismét pótolhatóvá lőn. Az A.-t 
közönségesen dögvész és káros állatok elszaporo
dása, néhol a társadalmi rend felbomlása szokta 
követni. Az 1904—908. évi gazdasági évek is in
kább száraz jellegűek voltak, amikor 1905—908. 
években a legtöbb hazai gazdaság takarmányvá
sárlásokra szorult. Az A.-t szabályellenes időjárás 
okozván, megakadályozása nincs az ember hatal
mában. Az ellene ajánlott többféle védekezési mód 
közül leghatásosabb a csatornázás s ezzel kapcso
latban az öntözés. V. ö. Sporzon P., Mit tehet a ma
gyar gazda a szárazság ellen (Budapest 1876). 

Aszama-Jama, tűzhányó Nipon japán szigetnek 
közepén; 1783. lávája 37 falut borított el. 

Aszancsevszkij Mihály, orosz zeneszerző, szül. 
Moszkvában 1838., megh. 1884jan. 12. (or.napt. 24). 
Hauptmann Mór, majd Kichter E. Fr. tanítványa 
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(Lipcse) s Liszt Ferencé (Kóma); 1866—70. Paris
ban élt; 1870—76. igazg. volt a szentpétervári kon
zervatóriumnak, melynek odaajándékozta nagy
szerű szakkönyvtárát. Kevés, de jó zongora- és 
zenekari müve s vonósnégyese jelent meg. 

Aszandkóró, 1. Ferula. 
Aszapról (naftol-monoszulfosavas kalcium). 

Vízben oldható fájdalomcsillapító, antiszeptikus, 
láz- és csúzellenes szer. Adagja 0'5—1"0 gr. na
ponta 3—5-ször. — Abrosztól, u. a., de nem 
oly tiszta készítmény; borkezolósben konzer
váló szer. 

Ászár, nagyk. Komárom vm. gesztesi j.-ban, 
<i9oo) 1524 magyar lak.; van keményítő- és tégla
gyára, postahivatala; u. t. Kisbér. A mostani ura
dalmi épületben szül. Jászai Mari drám. színésznő. 
Gr. Esterházy Miklós Móricnak nagy szőllögazda-
sága van itt. Határában történelemelőtti, kelta és 
római leletekre bukkantak. L. még Ászári ménes. 

Aszárab betébeth (a zsidó naptár Tebeth hó
napjának 10-ike), gyásznap Jeruzsálem ostromlá
sának emlékére. 

Aszarhaddon, asszírul: Asur-akaidina, a bib
liai Eszarhaddon, Asszíria királya Kr. e. 680— 
668-ig. Egész gondját Bábelre fordította, amelyet 
sokkal fényesebben épített fel, mint előzőleg volt. 
Mint szelid és békés fejedelmet, nem hódító had
járatok késztették a háborúra, hanem birodalma 
jóléte ós az apjától, Szanherib királytól átvett 
örökség sértetlen megőrzése. Ezért Elammal ba
rátságos viszonyba lépett; Szidon-t ós Tyrus-t, 
amelyek vezetése alatt egy csomó szomszódállam 
fellázadt, legyőzte és hogy állandó békés állapo
tokat teremtsen, elhatározta magát arra, hogy le
számol Egyiptommal, ahol akkor TirhaJca ural
kodott, mert ez ország Szíriát állandóan lázadásra 
ingerelte. 671. nagy hadsereggel Memfiszbe érke
zett, a várost elfoglalta, kizsákmányolta és föl
égette. Egész Egyiptom Théba városáig A. kezébe 
esett és asszír tartománnyá lőn. A kisebb fejedel
mek pedig, élükön Neko, Szaisz és Memflsz ki
rálya, akik között megoszlott az ország kormány
zása és akiknek eddigelé Tirhaka fennhatóságát 
kellett elismerniök, ismét méltóságaikba helyez
tettek vissza, csak Asszíriának kellett letenniök 
a hűség eskü jót. 

Ászári ménes, Schwarzenberg Alajos herceg
nek Kisbér mellett fekvő telivérménese. Talaja 
ós klímája kedvező a lónevelésnek. Az éves teli
vércsikók rendszerint árverésen adatnak el. 

Aszarkia (gör.) a. m. hústalanság, soványság. 
Aszarótosz (görög: söpretlen). (Opus asaro-

tum.) Olyan mozaikpadló, melyen az asztalról 
lehullott ótelmaradókok voltak ábrázolva, mintha 
lakoma után a szobát nem söpörték volna ki. Pli-
nius a Nagy Sándor utódai korából való egy ilyen 
padlót következőképen ír le : ("Leghíresebb a mű
vészet ez ágában a pergamoni Sosos, ki az oikosz 
A.-t, azaz söpretlen szobát készítette, mely azért 
neveztetik igy, mivel rajta az ételmaradókokat, 
melyeket kisöpörni szokás, többféle színű apró koc
kából úgy ábrázolta, mintha szétszórva ott hagy
ták volna. Bámulatos itt az ivó galamb, amint 
fejének árnyékával elhomályosítja a vizet, más 
galambok az edény szélén sütkérezve tollászkod
nak^ Sosos művének e részlete az ókorban igen 

kedvelt lehetett és sokszor lemásolták. Tivoli mel
lett Hadrianus villájában került napvilágra a tol
lászkodó galambok legszebb példánya, mely Ró
mában a capitoliumi múzeumban van és ezért 
eapitoliumi galamboknak neveztetik. Az ótelma-
radékokat ábrázoló mozaikpadlók közül egyike 

Tollászkodó galambok mozaikja. 

a legszebbeknek Rómában az Aventinuson került 
napfényre; készitője,Herakleitos, nevével is meg
jelölte. Terjedelmes maradványai a lateráni mú
zeumban vannak. A padló fehér alapján szétszórt 
hulladékok: kagylók, csigaházak, halak gerince, 
csontok, tengeri rákok ollója, saláta-levelek, cse
resznyeszemek, szőllőfürtök szára, osztrigák és a 
kedélyesen lakmározó egér, mind együtt megka-
póan természetes hatásúak. 

Aszásréteg v. előleges mértéktöbblet az erdő
ben a nyers fából készített tűzifa-rakásoknak a 
szabályosnál nagyobbra vett rétege, mely a fa 
kiszáradása, összeaszása után elenyészik. 

Aszaszinok, 1. Asszaszinok. 
Aszat (Cirsium Scop., növ.), a Compositae (Fész

kesek) család génusza, melynek 150 faja és sok 
fajkeveréke főkép Európa és Ázsia mérsékelt övé
ben van elterjedve. Bogánestermetü két- v. több
nyári füvek v. kórok, gyakran lefutó, többnyire 
tüskésen fogas levelekkel, piros v. halaványsárga 
virágokkal. A bogáncstól (Carduus L.) főkép a 
tollas bóbita által különbözik. Inkább alkalmatlan 
kórok, mert erős tüskéi a jószág száját megsebesí
tik. A Jialavány A. (G. oleraceum L.) halavány sárga 
fészkű, fiatal levelét északon és Oroszországban 
főzelék közé vegyitik. Nedves rétre takarmánynak 
is ajánlják. Előbb lehet kaszálni, mint a lóherét, 
minden jószág szereti; 10 esztendeig kitart, anél
kül, hogy termőképessége csökkenne. Magvát a 
tengelice legjobban szereti. A mocsári A. (C.pa-
lustre (L.) Scop.) a nedves réteken egész Európá
ban közönséges ; a halavány A.-taX együtt igen jó 
takarmány. Piatalon főzeléknek is eszik. A kis
ázsiai C. diacanthum DC. és a déleurópai C. casa-
bonae DC. dísznövény. A vetési A. (G. arvense L. 
magasra nő, elágazik. Levele lándzsás, szárnyas 
hasábú, tüskésen fogas; sok apró virágfészke 
ágasbogasan áll, virága piros. Bóbitáját vánkos-
tölteléknek lehet használni, fiatalon v. szótzúzott 
állapotban a jószág megeszi. Tökéje többnyári, 
a földben szétfut; bóbitás magjáról könnyen és 
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nagy mértékben szaporodik, csaknem kiirthatatlan 
gyommá lesz. Gabonában gyakran nagyon elsza
porodik s ha sűrűn nő, a vetést egészen elnyomja 
v. az aratás értékét csökkenti, sőt a kévébe kötö
zéskor szúr is és a munkát késlelteti, miért az A.-ot 
napszámosokkal szokás a vetésből eltávolítani. Ez 
a munka az aszottólás v. acatolás. 

Aszbeferrit (ásv.), az egyhajlású amfibol-soro-
zatba tartozó szilikát; mangántartalma, hamu
szürke, aszbesztszerű. Svédország (Brunjoé). 

Aszbeszt (gör. asbestos a. m. eléghetetlen, kő-
len, hegyilen, bányalen), zöldes, barnás fehér, ros
tos, selyemfényű ásvány, amflbol- (aktinolit és tre-
molit) és szerpentinféleség; anyaga tehát lényegé
ben magnéziumszilikát. Többnyire az eredeti ás
ványokkal együtt fordul elő. Válfajai az amiant 
(gör. amianthos a. m. folt nélküli), amfibol A.; 
az aktinolittal azonos összetételű hajlékony fehér
zöldes, selyemfényű rostokból áll, amflbolos kő
zetekben, szerpentin- és klorit-palákban fordul 
elö, néha zárvány gyanánt hegyikristály és kal
citban ; nevezetesebb leihelyei Korzika, Stájeror
szág, Tirol, Piemont, Savoya, St.-Gotthard, Oisans 
(Dauphiné); Newjansk mellett (Perm kormányzó
ságban) egész hegyet alkot. A krizotil (gör. chry-
sos a. m. arany, tilos pedig rost), szerpentin A., 
élénk zöldes fémszerű selyemfényű, a szerpentin
nel azonos összetételű hajlékony finom rostokból 
áll, melyek merőlegesen állanak a szerpentinben 
alkotott érben; Reichensteinben, az Alpokban stb. 
A krizotil egy változata a leukotil, ezüstszerü 
selyemfénnyel. Tisztátalanabb változatok a közön
séges A., durvább és kevésbbé hajlékony rostok
kal ; a hegyi bőr (Moravioa, Norvégia, Zillerthal), 
a hegyi fa, ocüotü (Tirol, Sterzing), a hegyi parafa 
(Svédország, St. Gotthard), a hegyi papiros, a 
hegyi hús- Mindezek már jobban elváltozott 
aszbeszt-félék, nemezszerüen összekuszált, alig 
fénylő rostokból álló szürke, zöld vagy barnás 
tömegek. 

Az A. — minthogy többó-kevésbbé hajlékony 
rostokból áll — mint ásványországi rostanyag dol
goztatik fel; bár a rostok szilárdságra nézve gyön
gébbek a lenrostoknál, elsősorban tüzállóságuk, 
tov. rossz hő- és villamosságvezető tulajdonságuk, 
savak irányában való ellenállóságuk ós aránylag 
különösen kis fajsúlyuknál fogva (különösen 
a kékes hosszúrostú fokföldi A., fs. = 2'5) kivá
lóan alkalmasak bizonyos ipari célokra. Az A.-
ipar a legújabb keletű s 1878 óta, amikor a que-
bec-i A.-bányákat felfedezték, óriás lendületet vett. 
Az A .-et ugyan már az ókorban ismerték (Pli-
nius is emliti); itáliai és görög amiantot eléghe
tetion asztal- és hullaterí tőknek (asbestinum) hasz
náltak. Az irokézek és huronok ruhát készítettek 
A.-ből. V. Károly császár pedig azzal mulattatta 
vendégeit, hogy A.-ból készült s nagy becsben 
tartott abroszát a tűzbe dobatta, ahonnan az persze 
a vendégek nagy bámulatára mindig sértetlenül 
került ki. A múlt század második felében a tech
nikai tudományok óriási fellendülésével fejlődés
nek indult A.-ipar ma már — különösen Angliá
ban, Skóciában, Olaszországban és Amerikában 
(Boston) — igen jelentékeny. A fentemlített tu
lajdonságainál fogva az A. felhasználása igen sok
oldalú. A gőzgépeknél, gőzkazánoknál A. záró

lapokat és gyűrűket használnak, gőzgépek töm-
szelencéit csepü helyett A.-tel tömítik; felhasznál
ják gőz- és légcsövekhez hőveszteség elleni védő
buroknak, hősugárzás ellen a fémkohászatban és 
öntődékben védőfal és öltözet alakjában s égé
sek elkerülése végett A.-ből készült kesztyűket és 
lábbelieket hordanak. Csekély elektromosság ve
zetőképessége miatt drótok és dinamógépek izo
lálásához használják, előbbieket befonják A.-tel, 
utóbbiaknál alátétlemez gyanánt az alapzatnál. 
Szibériában a hideg ellen A.-kesztyüket viselnek. 
A.-ből készült függönyöket, kulisszákat és dísz
leteket használnak színházakban, A.-et alkalmaz
nak vegyészeti gyárakban erős savak szűréséhez, 
hajókon. Szűrökendőknek használják cukorgyá
rakban. Az A.-cipőtalpbetét ismeretes magyar ta
lálmány. Vizüveggel keverve tűzbiztos marad az 
A. (A.-zománc). A rövid rostú A.-ből nagy nyomás 
és kiégetés átlal porcellánszerü anyagot nyernek. 
Mindezen célokra a rostokat v. lemezekké alakít
ják v. fonalakká, amelyekből azután zsinórokat 
fonnak v. szövetet szőnek. A bányákból robban
tással fejtett nyers A.-tuskókat zsákokban szállít
ják a (rendesen víz mentén épült) gyárakba, ahol 
felaprózva előbb (sósavval) mossák, alkalmas 
gépekkel a rostokat fellazítják és (ferde ros
tán) az idegen kőzettörmeléktől megtisztítják s a 
rövid rostokat a hosszúaktól elkülönítik. A hosszú 
rostokat fonásra használják, de nem tisztán, ha
nem rendesen 5—10°/o gyapottal keverve, sőt e 
keverékbe a szilárdság fokozása végett még beté
tet («lelket») fonnak bele kenderből v. pamutból. 
Épúgy a (rendesen vászonkötósű) szövetekhez is 
gyakran az A.-fonalak közé pamut- v. fémfona
lakat szőnek. A.-lemezek és papiros készítéséhez 
a rövid rostokat, úgy mint a papírgyártásnál, hol-
lenderekben szój jelfoszlatják, miközben a rostok 
kötése végett kolloidint v. vizáthatlanság céljából 
cinkfehóret, klórcinket és aluminiumszappant ad
nak hozzá; a nyert pépet azután nagyjából úgy 
dolgozzák fel, mint a közönséges papirospépet. 
A.-cementpalát használnak tetők fedésére, mire 
tűzállóságánál, könnyűségénól és vízáthatlansá-
gánál fogva igen alkalmas. Ennek a készítése is 
hollenderekben történik, amelyekben cementtel 
keverik az A.-et és a foszlatóból kikerült pépből 
*/2 cm. vastag lemezeket öntenek s több ilyen le
mezt azután a kellő nagyságra szabva, még ned
vesen hidraulikus sajtóval eggyé préselnek. A leg
jobb anyagot szolgáltatja Amerika (a Boston 
körüli bányák az ú. n. bostonitot) és Olaszország 
(Milano körül mintegy 180 bánya), újabban Dél
afrika ; egyéb államok közül pedig Orosz-, Svéd
ország, Tirol, Szibéria, Dél-Amerikaés Ausztrália. 
Rövid rostú A.-et. az ú. n. aszbesztolitet, a Sall 
Mountainban, Georgiában bányásznak. V. ö. Szte-
rényi Hugó, Az iparban szereplő ásványok, II. 
sorozat (Budapest 1899); Roll, Der A. und seine 
Verwendung (Geestemünde 1901); Luschin, A., 
dessen Vorkommen und Verarbeitung in Öster-
reich-Ungarn (Wien 1890); Jones, Asbestos, its 
propertres, occurence and uses (London 1890). 

Aszbesztit. Hézagmentes padlókat apró szálú 
aszbeszt, klórmagnózium és őrölt égetett mag
nezit keverékéből készítenek, melyet A.-nek ne
veznek. Ily padlók tűz- ós vízállók, könnyen 
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tisztán tarthatók. Ugyanily keverékkel vonják be 
Amerikában a fából készült választófalakat, 
mert jobb, mint a közönséges mészhabarcs. 

Aszbesztolit, 1. Aszbeszt. 
Aszbolán (ásv.), a wad egy válfaja, fekete-

szinü kobaltmangánérc, Riechelsdorf, Schnee-
berg, Joachimsthal. 

Ászehabad (Aszkabad), Közép-Ázsiában, az 
1881-ben alakított orosz Transzkaspia kerületnek 
székhelye, a Kara-Kuma Ny.-i szélén, közel a 
perzsa határhoz, vasút mellett, (1897) 19,426 lak. 

Aszcidiák (áuat), a zsákállatok egyik osztálya, 
tömlóforma és helyhez kötött állatok, melyek 
aszerint, amint egyenkint v. telepekben élnek, 
egyszerű vagy összetett A.-nak neveztetnek. L. 
még Zsákállatok. 

Ászdingok, a vandál nép királyi házának neve, 
mely Kr. u. 171. jut uralomra Hraus és Hraptus 
nevű tagjaival, utolsó képviselői pedig Gilimer 
és Ammatas (533). Legnagyobb hirre tett szert 
Qenserik, Észak-Afrika meghódítója. V. ö. L. 
iSfcAwiíZí,GeschichtederWandalen (Leipzig 1901). 

Aszega, 1. Abkházok. 
Aszepszis (gör.), a sebnek oly állapota, mely

nél az helybeli és általános fertőzés nélkül gyó
gyul. Tágabb értelemben azon eljárás, mellyel 
e cél elérhető. Az aszeptikus sebkezelés az anti
szeptikusnak egy alfaja (1. Antiszepszis). Törek
vése, hogy minden frissen készítendő sebtől a fer
tőző baktériumokat távoltartsa. E cél megközelí
tésére minden tárgyat, mely a sebbel érintkezik 
(eszközök, törlők, kötőszer), használat előtt forró 
vízben való főzéssel vagy forró vízgőzzel való át-
áramoltatással csiratlanít (sterilizál). A beteg 
bőrét és a műtétet végző orvosok kezét mecha
nikus tisztítással (meleg víz, szappan, kefe), majd 
antiszeptikus szerekkel a hozzátapadó csíráktól 
lehetőségig megszabadítja. Minthogy a kéz teljes 
csírátlanítása a bőr mélyedéseiben, repedéseiben 
rejlő csírák nehéz hozzáférhetősége miatt nem si
kerül tökéletesen, gőzben vagy forró vízben biz
tosan sterilizálható vékony gummikesztyű hordá
sát a sebészek nagy része célszerűnek tartja. A 
levegő porával a sebbe hulló baktériumok ellen 
azzal védekezik, hogy a műtéteket portól köny-
nyen takarítható külön operáló helyiségekben vé
gezteti. Az orvosok ruhájáról, hajáról a sebre 
hulló por ellen sterilis kabátok, sapkák hordása 
véd. A szájból beszéd közben szétfreccsenő ós bak
tériumot vivő cseppecskék ellen szájellenzőket 
alkalmaz, stb.. Emellett magában a beteg szer
vezetében (pl. a szájban, bélben) rejlő fertőző 
anyag ellen a mechanikus A. eszközeivel küzd. 
Mindezen szabályok mellett az aszeptikus seb
gyógyulásnak egyik alapvető tótele, hogy a szö
veteket, melyeken a műtét történik, minden me
chanikus, kémikus és fizikális ártalomtól óvja 
(finom technika, antiszeptikus — tehát izgató — 
szerek kerülése, gyors dolgozás a lehűlés és ki
száradás kerülésére, 8tb). 

Aszeptin, Hahn dalekarliai földbirtokos által 
(szül. 1814., megh. 1874.) alkalmazott szer faépü-
letek, falak és festmények megóvására. Aseptin 
simplex, óvószer a tej és az ételek megsavanyo-
dása ellen, tiszta bórsavból áll, az aseptin duplex 
1 sr. bórsav 1 sr. timsó keveréke. 

Aszeptól (aseptol, szozolsav), az ortophenol-
OH 

szulfosav C6H4."TT OQ , 33°/o_os oldata. A phenol-
ból és kénsavból előállított, még kénsavat tartal
mazó savat báriumkarbonáttal telítik, amidőn 
az oldhatatlan báriumszulfát leválik, míg az ol
datban az ortophenolszulfosavas bárium marad. 
Az oldathoz ezután éppen annyi kénsavat elegyí
tenek, hogy az összes bárium szulfát alakjában le
váljék. A leszűrt oldatot annyira hígítják, hogy 
fajsúlya 1-155 legyen. Gyógyszerül mint antiszep-
tikum és antlpiretikum használatos. 

Aszerbeidzsán (az ókorban Atropatane), tar
tomány Perzsia ÉNy.-i részében, Törökország és 
Orosz Kaukázus határán. Ny.-i része az örmény 
magasföldhöz tartozik, amelynek területét egy
másra merőleges irányú vetődések zárt meden
cékre osztják. Ezeknek egyikében van az Unnia 
lefolyástalan sós tó. A vetődések mentén kiemel
kedő vulkáni kúpok közül legnagyobbak Tebrisz-
tól délre a Szahend 3680 m. és a Szavalan 4820 
m. Az Urmia-tó környékén az örmény magasföld 
2 nagy láncra bomlik szét, amelyek közül az El-
bursz lánc a Kaspi-tó déli partján halad, a Zag-
rosz hegység pedig a perzsa medencének déli ha
tára. Nagyobb folyói az Arasz és a Kizil-Usszen, 
mind a kettő mólyen bevágta völgyét. Klímája 
szélsőséges, de mert elegendő csapadókot kap, 
Perzsiának legtermékenyebb tartománya. Ga
bona, szőllö, gyümölcs megterem, s a folyókat 
szép erdőségek kísérik. Lakói örmények, kurdok, 
tatárok és törökök; részbon nomádok, rész
ben letelepült földinivesek, számuk körülbelül 
2.000,000. Fővárosa Tebrisz, 200,000 lak., nagyobb 
városai még Urmia, Choi, Ardabil, valamennyi az 
örmény magasföld és a perzsa medence határán. 

Aszfaleja, 1. Asphaleia. 
Aszfalt. 1. A természetben a fóldszurok (bitu

men) különböző alakban fordul elő. Trinidad szi
getén egy tó medencéjét tölti meg (aszfalttó) és 
majdnem egészen tiszta földszurok, ép úgy, mint 
az, mely a Holt-tenger mellett található. Neuí-
chatel mellett Val de Traversben, Seysselben 
(Rhone völgye) mészkő van földszurokkal itatva 
s ezt aszfaltkőnek nevezik. Felsődernán és Tata-
roson (Bihar vm.) a földszurok homokban fordul 
elő. A földszurok nagyobb mennyiségben Kuba 
szigetén, Szicíliában, Elszászban, Hannoverben, a 
Kaspi-tenger mellett Baku közelében található. A 
földszurkot már a legrégibb korban ismerték és 
építéshez használták, amit bizonyít az, hogy régi 
írók feljegyzései szerint Ninive és Babilon váro
sok falainak tégláit földszurokból készült habarcs
csal kötötték össze. A fóldszurok a nyers kőolaj 
oxidálódása folytán keletkezett, ezért is nem lehet 
azon anyagtól megkülönböztetni, melyet a kőolaj 
gyártásánál is nyernek. Az A. a természetben elő
forduló földszurok ipari feldolgozása által nyert 
anyag, melyet Felsődernán és Tataroson a kül-
művelés utján nyert bitumenes homoknak forró 
vízzel való kifőzése utján nyernek. A kifőzött 
bitumen (goudron) még olajat is tartalmaz, ezért 
ezt túlhevített vízgőzzel lepárolják és így nyerik 
az A.-olajat, melyet Mezőtelegden kenőolajokra 
dolgoznak fel. A lepárolás után visszamaradó 
bitument kb. 90% őrölt mészkőporral keverik, 
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tégla- v. pogácsa-alakba sajtolva, kapják a mastix-
nak nevezett anyagot, melyet feldolgozása helyére 
szállítanak. Az A. igen sokféle célra használható 
ós majdnem egy század óta Franciaországban ós 
Svájcban főképen az építkezéseknél és útépítésnél 
használják. 

Az A.-nak jelenlegi felhasználásában város
rendezési és szépítési szempontból elsőrendű fon
tossága van, mert belőle készítik a szép, egyen
letes és könnyen tisztítható gyalogjárókat, vala
mint szebb utcákon a kocsiutakat is. A gyalog
járók az ú. n. öntött A.-ból (asphalte coulé) úgy 
készülnek, hogy a gyalogjáró kiegyengetett és 
ledöngölt talajára kb. 10 cm. vastag betonréteget 
készítenek, erre azután 2—2'5 cm. vastag A.-réte-
get öntenek és lesimítás után aprószemű kavics
csal behintik. Ezen A.-réteg a mastixból készül, 
melyet megolvasztanak ós hozzákevernek durva, 
öregszemü homokot, kb. 30%-ot és kevés tiszta 
bitument. Az egyenletes keveréket forrón kb. 150 
foknál öntik elsimítás céljáhól a gyalogjáró beton
rétegére. A kocsiutat vagy öntött A.-ból, vagy 
sajtolt A.-ból (asphalt comprimé) készítik. A sajtolt 
A.-ot nálunk a Val de Traversben előforduló A.-kő 
pörkölése által állítják elő. A poralakú pörkölt 
anyagot 12—15 cm. vastagságú betonrétegre 
rakják és szétegyengetós után könnyű szerkezetű 
melegített hengerekkel lesimítják, végül melegí
tett sulykolókkal ledöngölik. Ha a kocsiutakat 
olvasztott A.-ból készítik, mint pl. Franciaország
ban, akkor két rétegben készítik, mely 5—6 cm. 
vastag. Nálunk újabban a vidéki városokban a 
kocsiutakat is csak egy réteg öntött A.-ból készí
tik, mely réteg 4—5 cm. vastag. Ezen A. azon
ban különbözik attól, melyet a gyalogjárók készí
téséhez használnak. A bitumen nemcsak mészkő
porral, hanem élesszemű finom homokkal keverve 
adja az e célra használt mastixot. Ily aszfaltozása 
a kocsiutaknak főleg Amerikában van elterjedve 
(sheed asphalte). A.-makadámot ma már nem ké
szítenek, mivel ez nem volt tartós, hamar kitöre
dezett. Az A. az építkezéseknél is nagy szerepet 
játszik, különösen mint elszigetelő réteg az alap
falakban és boltozatokban, továbbá mint udvarok, 
istállók, laboratóriumok, műhelyek burkolata és 
tetőfedő anyag is. Használják fekete lakk előállí
tásához, a festészetben áttetsző lazurfestéknek és 
a festék gyors száradását előmozdító anyagnak. 
A rézmaratásnál a rézlemez felszínét A.-os réteg
gel vonják be és e rétegbe karcolják be az ábrá
zolást, melyet rézmaratás útján akarnak előállí
tani. Vékony A.-réteg a fény behatása alatt éter
ben oldhatatlan lesz, mely tulajdonságát a sokszo
rosító iparban használják kiterjedt mértékben. 

2. A., sötétbarna lazurfesték. Már a régi német
alföldiek is ösmerték, de legsűrűbben használták 
a XIX. sz. második telében, kivált a képek alá
festésére. A romlékony és gyorsan sötétedő anya
got azonban a plein-air-festészet korszakában 
végleg kiküszöbölték a festőműhelyekből. 

Aszfalt, Reviczky Gyula (1. o.) írói álneve. 
Aszfaltbetyár: «járdataposó», léha utcarovó, 

aki kihívó, tolakodó módon az utcán keres ismer
kedést és kalandokat. 

Aszfalteljárás, sokszorosító eljárás, melyet 
Niepce 1816 körül talált föl s mely szerint egy 

cinklemezt aszfaltoldattal vonnak be és negatív 
alatt megvilágítanak. Mivel az aszfalt a fénytől 
oldhatatlanná válik, a képet terpentinolajban való 
mosással lehet előhívni és a lemezt a sokszorosí
táshoz maratni. Színes tárgy után készített fél-
tónusnegativ, terpentinolajban előhlva, a külön
böző tónusfokozatokat nagyon finom pontok alak
jában adja. A kövön előállított kópiát úgy lehet 
használni, mint a litografált krétarajzot. 

Aszfalt-fa, zöld ébenfa, világosabb v. sötétebb 
erü, olívzöld vagy zöldes barna. Tömöttség, ke
ménység és súly tekintetében megegyezik a fe
kete ébenfával. A forró égalj alatt cserjeként te
nyészik (Aspalathus ebenus). 

Aszfaltfedő lemez. Lemezpapirnak bitumennel 
történő itatása által készül és pedig egyes vagy 
kettős rétegben, utóbbi esetben a két réteg közé 
egész vékony ólomlemezt tesznek, hogy a viz-
áthatlansága nagyobb legyen. Szigetelő rétegnek 
használják a talaj nedvessége ellen épületekben, 
vagy boltozatoknál az esővíz áthatolása ellen. 

Aszfaltlakk. Tiszta bitumenből készül oly-
képen, hogy lenolajfirniszt bitumennel főznek és 
terpentinben feloldják. Használják finomabb ké
szülékek bemázolásához. Rendkívül tartós, az 
atmoszferiliák behatásának kitűnően ellenálló 
fekete festék. Hamisítják kátrányszurokkal. 

Aszfalt-makadám, 1. Aszfalt. 
Aszfaltszövet, durva pamutfonalból készült 

laza szövet, amelyet megömlesztett aszfaltba már
tanak. Szigetelő anyagul szolgál a nedvesség fel
szívódása ellen. 

Aszfalt-tó a. m. Holt-tenger (1. o.). 
Aszfi, 1. Szafi. 
Aszfixia, 1. Asphyxia. 
Aszi (Nahr El-), folyó Szíriában, az Antilibanon 

Ny.-i részén ered, É.-nak foly; Dzsiszr el Hadid
nál hirtelen Ny. és azután DNy.-nak kanyarodik, 
elfolyik Antakie alatt ós azután a Földközi-ten
gerbe ömlik. Az A. a régiek Orontes folyója. 
Hossza 250 km. 

Asziderit, olyan meteorit (meteorkő), melyben 
vas nincs, 1. Meteorit. 

Aszimabad, keletindiai város, 1. Patria. 
Aszimbólia, 1. Asymbolia. 
Aszimfónia (gör.), az összhangzat hiánya. 
Aszimmetria (gör.), rószaránytalanság; az ál

latokra vonatkozólag akkor beszélünk A.-ról, ha 
az állat antimérjei (1. Antimerek) nem egyformák. 
A két antimér között kisebb A.-k mindig vannak, 
de a kirívóbbak sem tartoznak a ritkaságok közé: 
így pl. a rákok egyik ollója igen gyakran na
gyobb a másiknál; a kígyóknak csak a jobb
oldali tüdeje, a madaraknak csak a baloldali pete
fészke és petevezetéke van teljesen kifejlődve; 
a, félszegúszók (Pleuronectidae) családjába tartozó 
csontos halaknak mindkét szeme az egyik anti
méren van ; a csigák hátulsó testfelónek egyik, 
legtöbbön a baloldali antimérje van túlnyomóan 
kifejlődve s ez az aszimmetrikus testfél csigajá-
ratosan össze van csavarva stb. Mindezek az 
A.-k csak az egyéni fejlődés menetében fejlődnek 
ki s az illető állatok őseinek szerzett s az utódokra 
átörökölt tulajdonságai. 

Aszimmetriás v. aszimmetrikus a növények 
leveleinél a. m. ferde, ha a hegyén és felfüggesz-
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tési pontján végigfektetett merőleges slk által 
nem osztatik két egyforma részre, pl. a hársfa, 
szilfa vagy a Begonia levele; a virág pedig A., ha 
a tengelyen át fektetett sík által nem osztható 
szimmetrikus részekre. A. az ásványtanban, 1. 
Kristály. 

Aszimmetriás nitrogénatom. Ötvegyértékű 
nitrogénatom, melynek minden vegyértéke más-
máa egyszerű v. összetett egy vegyértékű gyökhöz 
kapcsolódik. 

Aszimmetriás szénatom, melynek mind a négy 
vegyértékéhez négy különböző egyvegyértékü 
egyszerű vagy összetett gyök kapcsolódik. Pl. az 

CHS OH 
\ / 

etilidéntejsav C tartalmaz A.-ot. 
/ \ 

H COOH 
Aszimptota (gör. össze nem esö) v. végérintő 

a geometriában az olyan egyenes (ritkábban görbe) 
vonal, amely egy adott görbe valamely végtelenbe 
nyúló ágához annál inkább közeledik, minél in
kább meghosszabbítjuk, úgy, hogy a távolság a 
két vonal között végül minden képzelhető távol
ságnál kisebb lesz, de teljesen soha el nem enyé
szik. A legegyszerűbb példát erre a hiperbola vég
érintői (1. o.) nyújtják. L. még Főérintő vonalak. 

Aszindeton (gör.), a grammatikában és retori
kában annak a formának a neve, melyben monda
tokvagy mondatrészek kötőszók nélkül állíttatnak 
egymás mellé. Mint retorikai figura az A. gyors 
menetű beszédben fordul elő; ilyen pl. Caesar 
ismert jelentése az ő ázsiai hadjáratáról: Veni, 
vidi, vici, a. m jöttein, láttam, győztem. Az A. 
ellentéte a poliszindeton (1. o.). 

Aszine, város, 1. Koroni. 
Aszingamia (növ.), az a jelenség, midőn ugyan

annak a növényfajnak egyedei különböző időben 
virítanak. V. ö. Schneider, Handwörterbuch der 
Botanik. 

Aszinkron vagyis asynchron elektromotorok 
leginkább indukciós motorok, ahol a helyhez kö
tött alkatrészbe: a statorba a hálózatból egy v. 
többfázisú váltakozó áramot vezetünk, míg a 
forgó rész: a rotor transzformátor hatás alapján 
vesz fel áramot. (L. Elektromotorok.) 

Aszir (Asszír), az ugyanily nevű harcias, bátor 
néptörzs hazája Arábia Ny.-i részén, az ú. n. arab 
Svájc; magában foglalja a Hedzsasz kicsiny D.-i és 
a JemenE.-i részét. Apróbb önálló részekre oszlik, 
melyek a törökök ellenében is megóvták független
ségüket, csak névleg ismerik el a porta fennható
ságát. A vahhabita A.-k alig egy század előtt 
vették fel a mohamedán vallást. Számuk alig 
100,000-re tehető. Pöldmívesek és bortermelők. 
Fővárosuk Menadir. 

Aszisztolia, 1. Asystolia. 
Aszkabad, 1. Aszchabad. 
Á.Bzka.télék.,Isopoda (áll.), a gyürűsrákokfjrf A-

rostraca) egyik rendje. Testük rendszerint hát-has
irányban lapított; 7 pár, rendesen egyenlő torlá
buk van, melyek karomban, ritkán ollóban vég
ződnek s járásra alkalmasak, azonfelül van 6 pár 
potrohlábuk, melyek szélesek s úszásra ós lélek-
zésre is alkalmasak. A nőstények torlábain levél
alakú függelékek vannak, melyek ivadéktartókat 

alkotnak a peték és a lárvák számára. Aránylag 
kis állatkák, 5—40 mm. hosszúra nőnek; megle
hetős egyszerű színűek; legnagyobb részük tenge
rekben él, de vannak édesvizekben ós szárazföl
dön élők is, továbbá élősködők. Két csoportra osz
tatnak: 1. Valódi ászkák (Euisopoda), 7 egyforma 
torlábbal, ide tartoznak az édesvízi és száraz
földönélő fajok, amelyek hazánkbanis közönsége
sek. B csoportba több család tartozik, melyek kö
zül az Oniscidaecsaládnak fajai a szárazföldön, az 
Asellidae családnak fajai ellenben az édesvízben 
tenyésznek. A többi családok fajai tengeriek és 
részben élősködők. 2. Ollós ászkák (Anisopoda), 
amelyeknél csupán 6 torlábpár van, minthogy az 
első pár állkapcsi lábbá módosult és ollókban vég
ződik ; mindannyi faja tengeri vagy tengeri hala
kon élősködő. 

Aszkánia, 1. (Ascharia), régi német grófság, az 
anhalti fejedelmek törzsországa, nevét az Aschers-
leben határában emelkedett Askanien nevű vártól 
kapta, melyet állítólag a VI. sz.-ban a szászok épí
tettek. A család őse Adalbert ballenstedti gróf, 
(1000 körül). Dédunokája, Ottó viselte először az 
A.-i gr. nevét. Ottó fia, Albrecht gr., a branden
burgi őrgrófságot kapta 1134. (1. Brandenburg). 
Albrecht második Ha, Bernhard, 1180. a szász 
hercegséget nyerte el; Bernhard ifj. fia pedig, 1. 
Henrik, az anhalti fejedelmi családot alapította. 
Az A.-i család utóbb két ágra oszlott, melyek 
1423., ill. 1689. kihaltak. A. várát 1444. Aschers-
leben polgárai lerombolták. — 2. A. (ma: Isznik-
göl), tó a régi Frigiában; vizeit az Aszkaniosz 
folyó vezeti le a Gemlik-öbölbe. Keleti végében 
állott Nicaea, ma Isznik. 

Aszkari, szuahéli néger szó, a. m. harcos; a 
keletafrikai bennszülöttekből toborzott rendes ka
tonák megnevezésére használják. 

Aszker (arab) a. m. hadsereg; innét szeraszker 
(a hadsereg feje), a török hadügyminiszter címe. 

Aszkéta (gör.) a. m. tökéletességre törekvő, 
vezeklő. Nevük azoknak a pogányoknak és zsi
dóknak, a II. sz. óta azoknak a keresztényeknek, 
akik a házas élettől, a hús ós bor élvezetétől tar
tózkodtak, böjtöltek, testüket sanyargatták, va
gyonukat a szegények között szótosztották. Gya
korolták tehát a három evangéliumi tanácsot (1. 
o.), anélkül, hogy rájuk fogadalmat tettek volna 
és csak kivételesen éltek közösségben. Sajátos 
öltözetük nem volt, de ruhájuk szabása (bölcsész-
köpeny) v. színe mégis megkülönböztette őket 
másoktól. Később a férfi- ós nő-aszkéták (subin-
troductae) együttélése a kölcsönös tökéletesedés 
céljából és az ezáltal előidézett kötelességmulasz
tások folytán a jámborság köpönyege alatt annyi 
visszaélés kapott lábra, hogy külön zsinatokat is 
tartottak ellenük (pl. Gangrában). A szerzetesélet 
kialakulásakor az A. intézmény láthatólag ha
nyatlott és csakhamar megszűnt. V. ö. Zöckler, 
A. u. Mönchtum (1897); Schiwietz, Morgenlánd. 
Mönchtum (1904). 

Aszkézis {aszkétika, gör.), szó szerint a. m. ed
zés. A görögöknél az atléták életrendjét jelen
tette, kik testgyakorlás és mértékletes élettel erő
sítek magukat a tomajátékokra. Az A. fogalma s 
gyakorlata azután az erény céljából felfogva, át
ment a görög filozófiai iskolákba is. Minél maga-
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sabbra emelték a gondolkodás és ész méltóságát, 
annál csekélyebb értékűnek vették az érzéki örö
möket. Különösen a pythagoreusok és stoikusok 
iskolájában gyakorolták az A.-t, de régtől fogva 
dívott a keleti világban is. A buddhizmus szentjei 
a legtökéletesebb aszkéták. Az aszketizmus dívott 
a zsidók között is; Krisztus idejében az eszénu-
sok s terapeuták zsidó felekezetei nagyon elter
jedtek. — A. a kereszténységben küzdelmes törek
vés a ker. tökéletesség elérésére, amennyiben a 
rendetlen szenvedélyeket és hajlamokat, mint a 
tökéletesség akadályait, önuralom által le kell 
győzni. Az útmutatás ehhez a lelki küzdelemhez 
az aszkétika. Az A.-hez tartoznak a következő, 

k gyakorlatok: gyakori lelkiismeretvizsgálat, ön-
I megtagadás, imádság összekötve elmélkedésekkel, 
' lelki olvasmány, a szentségekhez való gyakori 

járulás, külön lelki vezető. A. iratokkal már az 
első keresztény atyák idejében találkozunk. Nagy-
becsüek Cassian Collationes Patruni. A scholastika 
rendszerbe foglalta az A.-t. A leghasználatosabb 
enemü munkák közé tartoznak: Rodriguez, Exer-
cieion de Perfeecion, y virtudes cristianos (számos 
nyelvre lefordítva), salesi Sz. Ferenc, Philothea, 
főképen Kempis Tamás, De imitatione Christi és 
Loyola Sz. Ignác, Bxercitia spiritualia. V. ö. Az 
ópogány és zsidó A.-ról Eckstein (1862), a ker. 
A.-ról Mayer (1894) műveit. 

Aszkobaktérium (gör.), olyan bacillusok, ame
lyeknek kocsonyás burkuk van s nagyobb bacillus-
tömegeket, ú. n. zoogleát alkotnak. 

Aszkór, a háziállatok senyves állapota, mely 
főképen az emésztő szervek (gyomor, bél) és a 
vérképző szervek idült betegségei, továbbá idült 
fertőző betegségek (1. o.) után szokott beállani s a 
szőrzet borzolt és fénytelen külsejében, a bőr 
szárazságában, fokozatos lesoványodásban, sú
lyosbodó vérfogyottságban és erőhanyatlásban 
nyilvánul. Az emberre vonatkozólag 1. Sorvadás, 
a selyemhernyókról 1. Selyemhernyó-betegség. 

Aszkosz, görög edény,félgömb vagy tömlő alakú 
váza, két szélét félkörű fogantyú hidalja át, ül. 
köti össze, melynek egyik tövénél szűk száj nyilik. 

Aszláni v. helytelenül aszkáni (törökül gurus 
A., gurus a. m. piaszter, A. a. m. oroszlán), orosz
lán-tallér, amelyet Hollandiában Törökország szá
mára vertek. Feloszlott vidékenként 80—120 asz-
perre. 

Aszma'i, Abu Sza'id Ábdalmalik ibn Kureib, 
al-, híres arab filológus, szül. 740-ben, megh. 828-
ban Baszrában. A. különösen a klasszikus arab 
nyelv adatai, az arab ókorra vonatkozó történelmi 
hagyományok, költemények gyűjtése körül szer
zett nagy érdemeket. Nagyszámú arab versek fenn
tartását és filológiai magyarázatát neki köszöni az 
irodalom; e munkájában sok kortársa fölé a gyűj
tött költemények tárgyalásában érvényesített kri
tikai szempontok által emelkedik.Számos munkát 
is írt az arab filológia köréből, melyek közül né
hány apró monográfia ki is van adva (Müller D. 
H., és Geyor-től a bécsi cs. akadémia irataiban 
1876. 1888. Haffner-től és Cheikho-tól abeiruti 
jezsuita főiskola kiadványaiban 1908). V. ö. Flü-
gel, Die grammatischen Schulen der Araber 
(Leipzig 1862); Goldziher, A pogány arabok költé
szetének hagyománya, (Budapest, akad., 1893). I 

Aszmara, helység az abesszíniai felföld K.-i lej
tőjén, halmos fensikon, a DNy.-nak folyó Mareb 
forrásai közelében; az olaszok 1888. szállották 
meg és 1906. sztratégiai fontosságánál fogva az 
eritreai gyarmatkormány székhelyévé tették. 

Asznáth, Potifera leánya, József felesége. A 
rabbinikus legenda szerint Dinának, Jákob leányá
nak leánya volt. 

Aszó, kisk. Szolnok-Doboka vm. csákigorbói 
j.-ban (1900) 393 oláh lak., u. p. és u. t. Csákigorbó. 

Aszód, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gö
döllői j.-ban, a Galga vize mellett, d9oo) 3285 ma
gyar és tót lak., vasúti állomással, posta- és táviró-
hivatallal, telefonállomással, csendőrőrssel; van 
tűgyára, továbbá szesz- és serfőzőháza. Takarék
pénztár, ág. ev. algimnázium, ág. ev. polg. leány
iskola (a régi Podmaniczky-kastély épületében), 
nőegyleti kórháza, alsófokú ipari ós kereskedelmi 
iskola, ipartestület, tűzoltó-egylet, agyagipartelep. 
Petőfi Sándor itteni iskolázásának (1835—38) em
lékére szobrot emeltek (Ott János munkája). 1884 
óta van javítóintézete, melybe oly gonosztevőket 
küldenek, kiket fiatal koruk miatt fegyintézetbe 
adni nem lehet; az intézet földjeit a fiúk művelik; 
az intézettel kapcsolatos a kocsigyártóipari szak
iskola. Egykori Szent Keresztről címzett premon
trei prépostsági templomának romjai láthatók. A. 
határában pogánykori temetőre bukkantak. V. a. 
Századok 1869. 671. és 739. 1. 

Aszódikus (gör.) a. m. undorodó, félős (érzés). 
Aszofia (gör.), bölcsesség hiánya, esztelenség. 
Aszófő, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, (i9oo> 

361 magyarajkú lak., postahivatal; u. t. Balaton
füred. B helység a legrégibb időktől fogva a tihanyi 
apátsághoz tartozott, utóbb elpusztult s mint pusz
tát Lodomár esztergomi érsek 1197-iki okmá
nyában említi. A. és Örvényes közt átmenetikori 
templomrom van falképmaradványokkal. 

Ászok. Olyan gerenda vagy gerendázat, amely 
a földön fekszik s valaminek alátámasztásul szol
gál, amit nem akarunk közvetlenül a földre he
lyezni, pl. pallózatnak. Az Á.-rács olyan geren
dázat, amelyet falak alapozására használtak úgy, 
hogy az alapgödörben a fal hossza irányában ge
rendákat fektettek, s erre pallózatot és ezen a. 
bepallózott gerendázaton kezdték a fal építését. 
Ma már ehelyett inkább beton-alapozást használ
nak. L. Alapozás. 

Ászokfa, sörös és boros hordók alátámasztására 
való és a pince hosszában párosával fektetett ge~ 
rendafa, melyen a hordók elől-hátul nyugszanak. 
A gerendák mérete a hordók súlyától függ, de 
hogy a levegő alul jól átjárhasson, 20 cm.-nél ala
csonyabbra nem csinálják. A német Gantter szó-
után néhol gantár-, kantár-, csantárfának is-
mondják. L. még Vánkosfa. 

Ászokhordó, az a boros v. söröshordó, melybe a, 
bort vagy sört utóerjedése befejeztével lefejtik s 
így tartják raktáron. 

Ászokolás. A kierjedt borok pincekezelését Á.-
nak nevezik. Az A. az ászokpincében történik s a 
bor az ászokhordóban van elhelyezve. Az ászok
pince különbözik az erjesztésre berendezett s fűt
hető erjesztő pincétől. Az ászokhordók rendsze
rint jóval nagyobbak az erjesztő hordóknál. Az A-
alatt végzendő főbb munkálatok a következők: a. 
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lefejtés, töltögetés, derítés, kénezés, palackozás, a 
borbetegségek orvoslása stb. 

Ászoksör, erősebb fajtájú sör, melyet a hideg 
évszakban főznek nyári használatra. Ellentéte a 
téli vagy csapos sör, mely gyengébb és rögtöni 
használatra készül. L. Sörgyártás. 

Aszómatikus (gör.), test nélküli; aszómaton, 
testetlen lény, isten. 

A.SZÓS, kisk., Nyitra vm. szeniczi j.-ban, (1900) 
851 tót lak., 1735. épült r. k. templommal; u. p. 
és u. t. Jablonicz. 

Aszott (növ.), a. m. aszat (1. o.) 
Aszott gabona az, melynek szemei a szokott

nál vékonyabbak, soványabbak, milyen rossz tala
jon rendesen, száraz években pedig kivételesen jó 
talajon is terem. Minthogy a gabonában előforduló 
aszott szemek annak súlyát és minőségét silá
nyabbá teszik, ennek következtében árát is le
szállítják. Az apadtszemüség okozója lehet a köd, 
a nagymértékben fellépő gabona-rozsda és a nagy 
nyári meleg. 

Aszottolás, 1. Aszat-
Aszparagin, a. m. aminoborostyánkősavamid, 

1. Aszparaginsav. 
Aszparaginsav a. m. aminoborostyánkösav, 

egyike azon aminosavaknak, amelyeket a fehér
jékből elő lehet állítani. A növényvilágban amidja, 
az aszparagin (aminoborostyánkősavamid) igen el 
van terjedve; nagy szerepet tulajdonítanak neki 
a növényi fehérjék szintézisénél. L. Aminosavak, 
Fehérjék. 

Aszparok, vagy Iszperik, az aldunai bolgár 
állam alapitója. Harmadik fla volt Kuvrátnak, az 
Azovi-tenger és Kubán mentén lakozó bolgárok, 
onogurok és kotragok királyának, ki 634 körül az 
avar uralom alól felszabadította a donmelléki né
peket. Halála után öt fia szétvált; A. a Dnyeperen 
átkelve a Dunától északra fekvő területet szállta 
meg népével, majd 678-ban átkelve a Dunán, 
Moesiában uralma alá vetette az úgynevezett hét 
szlovén nemzetséget. A bolgár-szlovén hagyo
mány szerint a Dulo nemzetségből származott s 
60 évig uralkodott. Utóda volt Tervel. 

Aszpekták (Adspectus vagy configurationes 
planetarum), a bolygók, a Nap és Holdnak kölcsö
nös főállásai az állatövben. A főbbek a követke
zők : az együttállás (conjunctio, d), midőn a két 
égi test hosszúsága egyenlő, a szembenállás (oppo-
sitio, cP), midőn a hosszuságkülönbség 180°, har
madfény (trigonálállás, A) 120°, négy szögfény 
(quadratura D) 90°, hatodfény (sextilis állás #) 60° 
hosszuságkülönbsóggel. Az asztronómiában álta
lánosan csak az első kettő, de a Hold elméletével 
összefüggő jelenségeknél még a quadratura is 
fontos. A többi A., melyeknek számát a középkor 
még tetemesen fokozta, csak az asztrológiában sze
repelnek. Innen van, hogy az A. még a naptárak
ban itt-ott szerepeltek ; így pl. 2f D"t> Jupiter és 
Saturnus negyedfényét jelenti; A Hold A.-i a 
napra vonatkozólag más neveket is viselnek; így 
az oppozíció a tele hold, a konjunkeió az újhold, 
a quadraturák az első és utolsó negyed időpilla
nata. 

Aszper, 1. A középkorban ezüst váltópénz, kb. 
30—40 fillér. — 2. Törökországban ma az ezüst
éből vert legkisebb váltópénz. 3 A. = 1 pára, 

120 A. = 1 piaszter. Értéke tartományonként 
változó. Nálunk a török hódítás korában oszporá-
nák nevezték. 

Aszpermatikus (gör.), ondónélküli, magtalan; 
aszpermatizmus, az ondó hiánya s az ezáltal oko
zott magtalanság (impotentia generandi) férfiak
nál. Az ú. n. tehetetlenséget (impotentia coévmdi) 
nem ez okozza. 

Aszpik, hideg, finoman kocsonyásított hús- v. 
halié, melyet a fölszeletelt hús v. hal mellé adnak. 

Aszpirin,a szalicilsavnak ecetsavesztere.Fehér, 
finom lemezekké összetapadó tűkből álló por, 
vízben rosszul oldódik, szeszben jól. Enyhén égető 
ízű. Az újabb idők legelterjedtebb és legkedvel
tebb lij gyógyszereinek egyike. Nem új talál
mány ; legelső készítője és a védönóv tulajdonosa 
a Bayer-féle német gyár; acid. acetilo-salicilicum 
néven ma már majd minden vegyi gyár készíti 
és árulja, ugyané néven hivatalossá is lett majd 
minden gyógyszerkönyvben (nálunk is). Hatása 
nem lehet más, mint a szalicilsav hatása, mert a 
belekben ecetsavra és szalicilsavra hasad: tehát 
lázesökkentö, fájdalomcsökkentő, izzasztó és csúz-
nál specifikusan gyógyító. Ennek dacára az orvos
világ többre tartja a szalicilsavas nátriumnál, 
mert a gyomrot nem fekszi meg, nem okoz mér
téktelen izzadást és fülzúgást és fájdalomcsilla
pító hatása erélyesebb. Lehet, hogy egy része 
változatlanul szívódik fel s a szalicillehasadás a 
fájdalmas izületekben történik; ez megmagya
rázná ez utóbbi észleletet is, bár nem bizonyít
ható. 

Aszpropotamo, Görögország főtolyója. Epi-
ruszban a Pindusz középső részében ered; D.-nek 
folyik; a Carzolari-szigetekkel (a régiek Aechino-
dese) szemben a Jóni-tengerbe torkol. Hossza 185 
km. Alsó folyása az ókoriak Achelousa. 

Ászra, helyesen 'Udzra, 'Odzra, v. BanuUdzra, 
híres dél-arab törzs neve. Az arab hagyomány 
erre vonatkozólag számos költeményben megható 
szerelmi történeteket őrzött meg. 

Asztaborasz, folyó, 1. Atbara. 
Asztag alatt a kévékbe kötött, a szabad ég aiatt 

ház alakra összerakott szalmás gabonát értik. 
Az A.-olás azon célból történik, hogy a szalmás 
gabona a cséplésre felhalmozva, annak bekövet
kezéséig a megázás és egyéb romlás ellen biztosít-
tassék. Minél hosszabb ideig kell a szalmás gabo
nának A.-ban maradnia, annál fontosabb, hogy az 
ügyesen legyen megrakva. Az A. tetőzete, hajazata 
ne bocsássa be a nedvességet, mert ott, hol az A. 
beázik, a szem, valamint a szalma is megromlik, 
megpenészedik, dohos szagot kap és esetleg hasz-
nálhatlanná válik. A gabonát A.-ba rakni csak 
oly éghajlat alatt tanácsos, hol az aratást követő 
időszak után az esőzés nem bő és gyakori; ott, 
ahol utóbbi eset fennforog, a mezőn ú. n. keresz
tekben (1. o.) kiszáradt szalmás gabonát okvetet
lenül e célra berendezett épületekbe, csürhe vagy 
pajtába (1. o.) kell elrakni, mely eltartási mód 
jóval drágább ugyan, mint az A.-olás, de ily vi-
szonyok]mellett kikerülhetetlen. Ott, hol a szalmás 
gabona eltartására csűröket kell építeni, a gazda
sági major épületeinek csoportosítása sajátságos 
jelleget kap, mely a hazánk nagy részében divó 
csoportosítástól, minthogy nálunk közönségesen 



Asztal — 207 - Asztalos 

A.-ba rakják a gabonát, nagyon eltérő. Európa 
északi és nyugati vidékein, országunk északi 
tájait is beleértve, többnyire pajtákba helyezik 
el a szalmásgabonát; hazánk egyéb részeiben 
ellenben, nevezetesen az Alföldön, ily célra alig 
használnak csűrt. Az ilyféle épületek jelentősége 
egyébiránt nagyon csökkent azóta, amióta a ga
bonaféléket gőzcséplőgéppel csépelik ki és megtör
ténik, hogy még a kazalozás mellőzésével vagy 
megszorításával is, a gabona legnagyobb része 
augusztus hó végéig, sőt töbh helyen e hó elejéig 
ki van csépelve. Ma már az A.-rakás sem kivan 
oly kiváló gondot, mint akkoriban, mikor kézi 
vagy járgánycséplés mellett az A.-oknak esetleg 
a tél végéig helyt kellett állaniok. Az A.-okat kü
lönösen jól és szépen: Borsod, Békés, Fehér vm.-
ben és az Alföldön, különösen Mezőhegyesen 
rakják. 

Asztal, tárgyak tartására és a testnek munka 
közben alátámasztásra szolgáló bútor, mely állvá
nyon elhelyezett lapból áll. Főrésze a lap, mely 
mindig sík legyen, és diszitményeivel is ehhez al
kalmazkodjék. Rendeltetése és stílus szerint lé
nyegtelen irányban változhatik az alakja. Ha a 
lap tartására szolgáló állvány fölül széles rámá
val, a kávával záródik, ezt célszerűség kedvéért 
gyakran fiókosnak képezik ki. A középkorban 
(gót stílus) az A. támasztói (lábai) gyakran Szt.-
András kereszt (X) alakúak. A renaissance-kor 
A.-ainál a lábak többnyire egyenes forgási testek, 
esetleg ívvel kapcsolatban,nóha azonban chimaire-
alakokból alkották. A barokk és rokokó (XVI. és 
XV. Lajos) A.-ainál a támasztók fürge állati lá
bak (kecske, zerge stb.) átstilizálásából szárma
zott alakot mutatnak, az empire és Biedermayer-
és hasonlóan a modern stílusban rendszerint sima 
hengeres oszlop-alakot öltenek az A.-lábak. Ren
deltetés szerint van pl. ebédlő-, játék-, szalon-, író-
és sokféle mesterségben más-más alakú, szerke
zetű és méretű munka-A. 

Asztalcím (lat. Titulus mensae). A kat. egy
házban senkit sem szentelnek föl áldozópappá ú. n. 
felszentelési cím nélkül, vagyis oly forrás nélkül, 
amelyből a felszentelendő élni fog, mert illetlen
nek tartja, hogy a felszentelt élete fönntartására 
meg nem engedett v. aljas keresetmódot hasz
nálni vagy talán koldulni legyen kénytelen. A 
trienti zsinat három ilyen címet állapított meg : 
titulus beneflcii (javadalom); titulus patrimonii 
(saját vagyon) és titulus pensionis (ellátás egy 
harmadiktól). E címeken kívül Németországban 
(a régi porosz tartományokat kivéve) és Ausztriá
ban egy új cím fejlődött k i : a titulus mensae. Ez 
az egyház törvényeivel nem egészen egyező cím 
abban áll, hogy az állani, egyes tartományok, tes
tületek, községek v. magánosok az áldozópapok 
élelmezését magukra vállalták az esetre, ha azok 
a hivataloskodásra önhibájukon kívül alkalmat
lanná lévén, magukat eltartani nem tudnák. Ausz
triában «országfejedelmi asztalcím» a neve és az 
áldozópapok a fenti feltétel mellett a vallás-alap
ból 400—600 K-t kapnak. V. ö. Szeredy, Egyház
jog I. L. még Ordináció. 

Asztaldísz a neve ama többnyire üvegből vagy 
ezüstből készült edénynek, mely egy vagy több 
egymásfólött vagy egymásmellett levő tányérból 

áll, középen kiemelkedő bokrétának való kehely-, 
virág-, állat- vagy emberalakkal. Célja, hogy a dí
szesen terített asztalnak mintegy kiemelkedő kö
zéppontját tegye; gyümölcsöt, cukorkát, süte
ményt szoktak rátenni. 

Asztal-hazugja, régente a. m. tányérnyaló. 
Asztali bor alatt az étkezés közben a szomjú

ság ellen fogyasztandó könnyebb borokat értik, 
megkülönböztetésül egyrészről az erősebb, neme
sebb pecsenye- ós aszubortól, másrészről a silá
nyabb korcsmai ós cselódbortól. 

Asztali imádság (lat. benedictio mensae), az az 
imádság, melyet a keresztény hivő Krisztus és az 
apostolok példájára evés előtt és evés után szokott 
mondani. Tartalma: az evés előtt áldás, utána 
hálaadás. Már Tertullián idejében általános szo
kásban volt. A hivek számára nincs meghatáro
zott szövege; a kolostorokban és papnevelő inté
zetekben azonban a római breviáriumban foglalt 
szöveg szerint szokták az A.-ot elmondani. 

Asztalkendő, szervéta, szalvéta (fr. serviette, 
ol. salvietta), az a négyszögletes fehérnemű, me
lyet evés közben szájtörlésre használnak. Ünne
pélyes alkalmakkor az A. csinos, díszes hajtoga
tására nagy súlyt fektetnek, s e hajtogatás által 
többnyire virág v. gyümölcs alakot adnak az A.-nek. 
Az A. nálunk rendszerint az abrosszal egyező 
minőségű. (1. Asztalterítő). Külföldön az ábrás 
szövésű abroszhoz vászonból készült A.-k is szo
kásosak. Nem ritkák most már a papiros A.-k 
sem, amelyek kevésbbé foszlatott, tehát hosszú 
rostszálú anyagból készült, vékony papirosból 
állanak.Egészségügyi szempontból kivánatos,hogy 
nyilvános étkezőkben minden vendég, minden 
alkalommal tiszta (kimosott) szervótát kapjon. 

Asztalkopogtatás, 1. Asztaltáncoltatás. 
Asztalkor, 1. Artus. 
Asztalközösség (commensalismus), az állatok 

együttélésének az a formája, amidőn valamely 
állat egy más állat testében vagy testén él, de ez 
utóbbinak nem árt, hanem csupán abból a táplálék
ból eszik, melyből «asztaltársa». Ilyen asztalközös
ségben él például a gályatartó hal (Echeneis re-
morah.) a cápafélékkel. Ez a kis arasznyi halacska 
felsősörény uszószárnyának átalakulásából szár
mazó tapadó-korongjával odatapad a cápák bőré
hez, velők viteti magát s a "apák szerezte dús 
zsákmány néhány morzsájával táplálkozik. Ilyen 
A.-ben élnek a békák és a végbelükben meghúzódó 
ázalékállatkák (Opalina, Balantidium). 

Asztalnok (Dapifer), régi időkben a királyi ud
vartartáshoz tartozó személy, kinek feladata a ki
rályi asztal és konyha felügyelete volt. Ma a kir. 
A. puszta cim, funkciója nincsen s az udvari mól
tóságok közé is csupán a főasztalnok sorozható. 
L. Főasztalnok. 

Asztalos, 1. Asztalosság. 
Asztalos Pál, 1848. évi országgyűlési követ, 

egyike Kossuth leglelkesebb párthiveinek, szül. 
1796., előkelő máramarosvmegyei családnak volt 
ivadéka. Kossuth teljhatalmú kormánybiztosnak 
küldte Erdélybe, hol 1849 niárc. 11. meghalt. 
Öccse, Sándor, szül. 1823 május 5., megh. pár
bajban Genfben. 1857 febr. 17. ; az 1849 február 
8-iki aradi csatának volt hőse. Kezébe ragadván 
a 29. zászlóalj zászlóját, visszavezette a városba 
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a már-már megfutamodó hadat és elűzte a vár fel
mentésére jött szerbeket és a temesvári örséget. 
Horváth Mih., Függetlenségi harc története. II. 
335— 36. 1. 

Asztalosfa, oly fa, melyet nyersanyagképen az 
asztalosok szoktak feldolgozni. Ha az asztalos 
puhafáról beszél, akkor ez alatt a fenyő, neveze
tesen a lúc- s a jegenyefenyöfát érti ós leginkább 
ezt dolgozza fel. A kemény fanemek közül az asz
talos főleg a tölgy-, a bükk-, a juhar-, a szil-, a 
kőris- és a diófát stb. használja. L. Müszerfa. 

Asztalosság, fát finomabb cikkekre feldolgozó 
iparág. Megkülönböztetünk épület- és bútoraszta
losságot, mely két ág megint számos különleges 
iparágra oszlik. Az épületasztalos a fát többnyire 
tömören, bontás nélkül dolgozza fel, míg a bútor
asztalos rendesen csak fenyőfákból, ritkán tölgy
fából készit tömör bútorokat, a keményfa bútorokat 
azonban borítva (furnirozva) készíti. 

Asztalszék, szóles táblájú szók, melyet a nép 
asztalul is használ. (Arany, Családi kör.) 

Asztaltáncoltatás és asztalkopogtatás. így 
nevezik azt a spiritiszta mutatványt, midőn több 
személy az asztal körül helyet foglalva annak 
szélét körül araszolja úgy, hogy a kétoldali szom
széd kis ujjai érintkezzenek, mire idő multán az 
asztal mozgásba jön és föl-fölemelkedő lábai a 
földre koppannak. Az asztal kopogása pedig meg
egyezés szerint hol igent v. nemet, hol meg be
tűket jelent, s így felel egyes fölvetett kérdésre. 
Ujabban (1848)E.-Amerikából indult ki az A. moz
galma s bejárta az egész müveit világot. De tud
juk, hogy már a görög és római jósnők is három
lábú asztalok mozgásából jósoltak. A modern spi
ritiszták azt hiszik, hogy túlvilági szellemek (el
haltak lelkei) működése okozza a tüneményt, akik 
az emberekkel ez úton érintkeznek s a jövőjükbe 
engedik betekinteni. A tünemény helyes magya
rázatát már Braid orvos és Faraday fizikus adta 
meg, tudniillik a rejtett öntudatban meglevő gon
dolatok által irányított önkénytelen mozgások 
eredménye az egész. Ezek az akaratlan mozgások 
oly erősek lehetnek, hogy súlyos asztalokat emel
hetünk velük. V. ö. Lehmann, Babona és varázs
lat (Budapest 1900); lóth Béla, A spiritizmusról 
(n. o. 1903). 

Asztaltársaság, 1. ismerősöknek, barátoknak 
rendszeres találkozása vagy naponkint, vagy meg
állapított napokon valamely vendéglőben vagy 
kávéházban. Német mintára meghonosult városi 
szokás, melyet a vendéglői életmód terjedése, kü
lönösen a fővárosban kifejlesztett. Némely A. 
egyesületi szervezetet öltött, kormányilag jóvá
hagyott alapszabályai vannak, noha ez csak akkor 
kötelező, ha nyilvános működést fejt ki. A fővá
rosi A.-ok nagy része jótékonyságot is gyakorol, 
pl. szegény gyermekek felruházását és megaján
dékozását karácsonykor stb., mely célra tagjai 
önként adóznak, vagy gyűjtsenek. 

2. A., a tengerészetben a hadihajók legénysége 
A.-okra oszlik, melyek mindegyikének külön asz
tala, lócái és evőeszközei vannak. Az A.-ot a leg-
idösb altiszt vezeti mint asztalmester (nóm. Back-
meister); az étkezés felhordásával és a kellékek 
tisztántartásával egy asztalsegéd (ném. Backgast) 
van megbízva. 

Asztalterítő, ábrás, mintás, esetleg hímzett 
szövet. Étkezéskor használt A.-k az abroszok. Az 
abroszok len, ,pamut, ritkábban selyemfonalból 
damaszk- (1. Ábrás szövet) szövésben készülnek, 
tehát sík mintázattal bírnak, holott a többi A.-k 
rendszerint kidomborodó mintákkal, ábrákkal v. 
hímzésekkel vannak ellátva s pamutból avagy 
gyapjufonalból készülnek. 

Asztaltól és ágytól való elválás, 1. Ágytól 
és asztaltól való elválás. 

Asztarabad, 1. Aszterabad. 
Asztarót, a mágiában az est szelleme. Csak 

szerdán fordultak hozzá; azt a képességet adta a 
hozzá fordulóknak, hogy a föld hatalmasai előtt 
kedvesekké tehették magukat. 

Asztatikus (gör., a. m. ingadozó, könnyen mozgó), 
a mágnestű, amelyet a földmágnesség csak igen 
csekély erővel tart egyensúlyi helyzetében. A 
mágnestű A.-sá tehető azáltal, hogy közelében 
egy acélmágnest helyezünk el úgy, hogy a fóld-
mágnességnok a tűre való hatását jóformán tel
jesen ellensúlyozza; vagy pedig úgy, hogy közös 
tengelyre két, lehetőleg egyformán mágnesezett 
tűt erősítünk oly módon, hogy egynevü sarkaik 
éppen ellentett oldalra irányuljanak. L. Mágnes
ség, Galvanométer. 

Asztatlri, igy nevezik a kőolaj desztillációjá-
nál nyert maradékot, melyet tüzelőanyagnak hasz
nálnak. 

Asztázia(gör.), a hisztériának az a tünete, hogy 
a betegek állni nem tudnak, holott lábuk elég erős. 
Gyakran abáziával kapcsolatos, mikor is A.-
abázia-ró\ szólunk. 

Aszteizmus(gör.,fővárosiasság, lat. urbanitas), 
finomság a beszédben, az ólcben; mint az irónia 
egy faja: enyhe gúny. V. ö. Eufémizmus. 

Asztély, kisközség Bereg vm. tiszaháti j.-ban, 
(íooo) 430 magyar lak., u. p. és u. t. Beregszász. 

Aszténia v. adinámia (gör.), erőtlenség, gyön
geség, bágyadtság, erőtlen állapot kimerülés után, 
öreg embereken. — A.-s betegségek, melyek ilyen 
erőtlenséggel járnak, pl. tüdőgyuladás, ilyenkor 
A.-s lázról is szokás beszélni. — A. nervosa, Lau-
fenauer a hisztériát és neuraszténiát együttesen 
értette alatta. 

Asztenopia, 1. Asthenopia. 
Aszterabad. 1. Perzsa tartomány a Kaspi-tó 

déli partján. Nagy részét az Elbursz hegység bo
rítja, amelynek különösen északi lejtőségeit sűrű 
erdőségek borítják. Jellemző fái a Quercus eas-
taneafolia, Parriota persica, Pterocaria cauea-
sica stb., amelyeket újabban nagy mértékben 
vágnak ki a Kaspira dűlő őserdőkben. Sok hegyi 
patak öntözi, ami lehetségessé teszi a földmlve-
lést, a mocsaras partokon rizs is megterem. Elég 
nagy kivitele van gyümölcsből, gyapjúból ésépfl-
letfából. A XVII. sz.-ban Abbasz sah nagyszerű 
országutat épített a tartományon át a Kaspi-
tóig, ez azonban elpusztult, s a vidék nehezen 
hozzáférhető. — 2. A., város a Kaspi-tó DK.-i sar
kához közel. A perzsa uralkodó/jjtelád törzsének, a 
Kadzsar törzsnek székhelye. A középkorban nagy
jelentőségű volt, mert a városon vezetett át a 
legkönnyebben járható út Irán és Túrán között, 
azonkívül itt ágaztak el a Kaspi-tó D.-i és K.-l 
partján haladó kereskedelmi utak. A város kő-
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zelében torkollik az Atrek és öurgen folyó, ezek 
mentén is jól megközelíthető volt, s emiatt A. 
múltja örökös küzdelem a városlakók és a betörő 
nomád hadak között. Jelentősége a Transzkaspi 
vasút kiépülése óta rohamosan hanyatlott. Sok 
romja között legérdekesebb a Gumich-tepe te
metkezési halom, amelynek építését N. Sándor
nak tulajdonítják. A halmok sorozata 350 km. 
hosszan Budzsurd városig elnyúlik, s a szomszé
dok betörései ellen szolgált védelemül. 

Asztéria (ásv.), az olyan korund változat, mely
nek az optikai tengelyre normálisan metszett és 
domborúvá köszörült lapjain hatsugarú csillag 
világlik. Ha ez a tünemény vörös korundon tapasz
talható, akkor az rubin-A. vagy csillagos rubin; 
ha kék szinüeken, akkor zafir-A., csillagos zafir 
vagy opálozó zafir a neve; a topáz-A. név sárga 
szinü korundokra vonatkozik. A jobbak Ceylon
ból valók. 

Aszterikus (lat.), csillagszerű, csillaghoz ha
sonló, csillagtól eredő. 

Aszteriszkosz (gör. «csillagocska»), kritikai 
jel (s>í), melyet a régi filológusok, különösen Aris-
tarchos alkalmazott a régi költők (különösen Ho-
nieros) egyes verssorainál annak jelölésére, hogy 
az illető verssor ott helyén való vagy különösen 
szép. Az Ilias híres Venetus A. kéziratában ma 
is láthatók e fajta kritikai jelek. — A nyomdá
szatban ma is használatos az A. ós * jeggyel je
lölik, utalva vele a jegyzetben foglalt magyarázó 
sorokra. 

Aszterizmus (ásv.), 1. Csillagosság. 
Aszteroiőok a. in. kis bolygók; 1. Bolygók. 
Asztigmatizmus, astigmatismus (gör. pont

nélküliség). Hibás Uveglencsók, optikai műszerek 
azon tulajdonsága, hogy a valamely pontból belé
jük jutó fénysugarakat nem egy pontban, hanem 
elmosódott szélű, köralakú vagy ovális foltban 
vagy vonalban egyesitik. Ennek az oka a lencse 
felületének egyenlőtlen görbülése, amely miatt 
pl. a lencse függélyes átmérője irányában átha
ladó fénysugarak megtöretósük után más helyen 
egyesülnek, mint a vízszintes átmérő irányában 
áthaladók. Ezért az ilyen eszközök a rajtuk átha
ladó fénysugarakból éles tiszta képet sehol sem 
képeznek, a képek elmosódottak, eltorzultak. 
Ugyanilyen képek támadnak az asztigmatikus 
szemek ideghártyáján is, miért is az ilyen szemű 
ember látóképessége jóval rosszabb a rendesnél. 
A szem ú. n. szabályos .á.-nak oka legtöbbször 
az, hogy a szaruhártya a függélyes irányban 
domborubb, mint a vízszintesben s emiatt a szem
nek ezen két irányban más-más fénytörése van. 
így néha az egyik irányban rendes fénytörésü a 
szem, a másikban közellátó vagy messzelátó. Más
kor mindkét irány jan közellátó vagy messzelátó 
lehet a szem, de különböző mértékben, néha pedig 
az egyik irányban messzelátó, a másikban közel
látó. A szabályos A. többnyire fejlődési hiba kö
vetkezménye. A vele járó rossz látás ú. n. cilin
deres vagy hengeres szemüvegekkel javítható 
meg, amelyek a közönséges szemüvegektől ab
ban különböznek, hogy — mint egy hengernek a 
felszíne — csak egy irányban görbültek. Ezen 
üvegek szükség esetén közönséges domború vagy 
homorú gömbfelszinü ú. n. szferikus üvegekkel 

kombináltan is alkalmazhatók, vagy úgy, hogy a 
két üveget összeragasztják, vagy pedig úgy, hogy 
egy lencsének az egyik felszínét hengeresre, a 
másikat gömbfelszinüre köszörülik. Megjegy
zendő, hogy a rendes alkotású szemek szaruhár
tyája sem egészen szabályos alkotású, úgy hogy 
minden szemnek van kisebbfokú A.-a. Szabály
talan A.-x(A akkor szólunk, ha a szaruhártya még 
egy és ugyanazon átmérője irányában is külön
féleképen görbült. Ilyen állapot rendesen a szaru
hártya gyuladásos betegségeinek vagy sérülései
nek következménye és a belőle eredő látási zavar 
szemüveggel nem javítható. 

Asztma (gör.) xagyasthrna bronchiale, A. ner-
vosum, hirtelen jelentkező, többnyire visszatérő, 
órákon, esetleg napokon át húzódó nehéz légzési 
roham. Többnyire éjjel jelentkezik; a lélegzés, 
főleg a kilélegzés igen nehéz lesz, a beteget fé
lelem, szorongó érzés fogja el, ágyában kényte
len felülni, hogy a segéd légző izmai annál job
ban működhessenek, légzése sípolóvá válik, majd 
izzadni kezd a beteg ós arca szederjes színt ölt. 
Nehezen, kínnal köhög, kevés szürkésfehéres 
nyúlós köpetet ürít, pulzusa szapora. A köpetben 
gyakran szürkésfehér, spirális szerkezetű csomó
kat (ú. n. Curschmann-féle spirális) találni, me
lyek Va—l1/, mm. vastag ós '/2—8 cm. hosszú, 
üvegszerüen átlátszó, igen nyúlós, szívós fona
lakból állanak. Ezenkívül ú. n. Charcot-Leyden-
féle A.-kristályokat is lehet a köpetben ta
lálni; ezek hosszúkás, alapjukkal összefektetett 
piramisok képét mutatják. A roham rendszerint 
1—2 óra hosszat tart, de napokig is elnyúlhat. 
Miután a roham alatt a kilégzés nehezebb, mint 
a belégzés, minden kilégzésnél kevés, levegő 
visszamarad a tüdőhólyagocskákban, úgy hogy 
ezek felfúvódnak s a vizsgálat az akut tüdőtágu
lás jeleit mutatja. Mihelyt a roham szűnni kezd, 
a sípolások elmaradnak, a szorongás alábbhagy, 
az arc szederjes színe elmúlik ós a beteg elalszik. 
Lényege szerint az A. valószínűleg az ú. n. neuro-
sisok csoportjába tartozik s a rohamot előidéző 
okként sokszor valamely szervi baj, főként légző
szervi megbetegedés szerepel. Különösen ismere
tes mint ilyen rohamkiváltó ok a garatürben 
székelő adenoid vegetatio; mandula-túltengés, 
orrpolip; továbbá a vékony ós közepes tüdőcsövecs
kék régi hurutja; ezenkívül némelyeknél bizo
nyos anyagok belégzése, mint amilyen a dohány, 
ipecacuanha-por, széna-por, rizs, kukorica és zab 
szalmájának pora; másoknál frissen pörkölt kávé, 
perubalzsam, ibolya illatának belélegzése okozza a 
rohamot. Magának a rohamnak az oka valószínű
leg a vékony tüdöesövecskék izomf alának tónusos 
görcsében rejlik; mások szerint a rekeszizom tó
nusos görcse v. pedig a tüdőcsövecskék nyálka
hártyájának értágulason alapuló bővérűsége foly
tán keletkezik a nehózlégzéses roham. Az A.-
roham megszüntethető idegcsillapító szerekkel 
(klorálhidrát, morfin, stb.), gyakran segítenek 
az ú. n. A.-cigaretták, melyek strammonium bel
ladonna, hyoscyamus, lobelia s ópium ható anya
gait szokták tartalmazni; néha nagy adag jód-
káli v. pár csepp amilnitrit is használ. Minden 
esetben szükséges az orr-garat üreget megvizs
gáltatni. Rohammentes időben az alapbaj keze

li* 
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lendő, mikor is különösen légváltozás, edzés, hiz
laló kúra jár jó eredménnyel A. cardiale, A. dys-
peptieum, 1. Nehézlélegzés. 

Asztmakristályok, 1. Asztma. 
Asztmapapiros, salétrommal átitatott papiros, 

mi meggyújtva élénk parázzsal ég és sok füstöt 
bocsát, miben nitrit-gázok is vannak. Ez utóbbiak 
belehelése a légzöcsövek görcsét állítólag meg
szüntetné (?). 

Asztoma (gör.), idétlen magzatok, melyeknek 
szájnyílása nem képződött ki (atrózia). Igen ritka 
torzképződés, és többnyire egyéb rendellenességek 
miatt még operációval sem tehető életképessé. 
Ellentéte, ha a szájnyilás a kelleténél nagyobb, a 
prosoposchisis, midőn a száj egy a szemhez vagy 
fülhöz húzódó hasadékba folytatódik. 

Asztragál (gör.). Az építészetben A.-nak hívják 
azt a tagozatot, mely a vízszintes párkánytagoza
tokat egymástól, vagy az oszloptörzset az oszlop
főtől elválasztja. Tagozata a klasszikus építészet-

1. ábra. 2, ábi&. 3. ábia. 

ben és az abból származó renalssanceDan leg-
többnyire egy felső domború gyűrű (kisebb fajta 
torus) alul függélyes oldalú koronggal szegé
lyezve, mely azután gyenge ereszkedő hajlással 
(apotézis) az oszlop törzséhez simul. Keresztmet

szetben az 1. ábra mutatja. Néha a 
É torus íölött is van egy egyenes sze-

gélyző tag és a torus maga gyöngy
sorral van díszítve. A román és csúcs
íves építészetben az A. komplikáltabb 
formákat vesz föl (1. a 2. és 3. ábrát). 

4. ábra. — A. (lat. talus). így nevezték a régi 
görögök a bárányok egyik bokacson-

tocskáját, mely a felnőtteknek kockánl szolgált. 
Egy mesterséges, gránátkőből való A.-t 4. ábránk 
mutat. L. Pentelitizein. 

Asztrakán, 1. kormányzóság európai Oroszor
szág délkeleti szélén, a Kaspi-tenger, Sztavropol, 
Szamara, Szaratov kormányzóságok, továbbá a 
Doni- és Uráli kozákok területei közt 215,841 
km2 területtel. Ez az óriási terület azonban na-
gyobbára műveletlen pusztákból áll, melyeket a 
Volga két részre oszt; a nyugatiak a tulajdon-
kópi A.-i steppék, a keletiek pedig az A.-i kirgiz-
steppék. A talajt mindenfelé sós agyag és lösz 
alkotja, amelyeket az éghajlat szárazsága miatt 
nem lehet művelni; a felületen számos olyan 
kagyló maradéka van, aminő kagylók a Kaspi-
tengerben máig is élnek; hozzá számítva ehhez 
ama soksós tavat, amelyeket mindenfelé elszórva 

találni, kétségtelen, hogy e steppék nagy részét 
egykoron elborította a Kaspi-tó. A sós tavak közi 
az Elton és a Baszkuncsak annyi sót szolgáltat, 
amennyivel az egész orosz birodalmat el lehet 
látni. Egyedüli domblánca Ny.-i részén a 160 ni. 
magas Ergeni-dombok, amelyek a Don felé víz
választóul szolgálnak. Főfolyó a Volga, 500 km. 
hosszúságban, Carieintől kezdve annak egyik 
ága, az Aktuba halad vele egyközüen: mind
ketten valami 72 ágra oszlanak és óriási deltát 
alkotnak, melynek alapja 128 km.; a delta 
szigeteit áradáskor a folyó rendesen elönti. A 
deltában négy főágat különböztetnek meg: a 
Buzán-t, a Boldá-t, a Kutum-ot és a Carevá-t. 
Az éghajlat mérsékelt, de egészen kontinen
tális. A téli hideg kemény (— 36°-ra is leszáll 
a hőmérő), de rövid tartamú; nyáron 35° is 
van az árnyékban; a viharos szelek és sáskák va
lódi csapásai e vidéknek; az éghajlat egyébként 
nem egészségtelen. A talaj terméketlenségénél 
fogva a búzát és rozsot A.-nak részben a szomszéd 
kormányzóságok szolgáltatják; öntözött kertekben 
bőven teremnek a gyümölcsfélék: narancs, barack, 
füge és dinnye; az A.-i szöllőt Oroszország minden 
részébe elviszik. A lovak nagy számmal van
nak és kitűnő fajuak; tenyésztenek azonkívül 
kétpúpú tevét, szarvasmarhát, juhokat is; a 
vadállatok közül farkasok, rókák s kígyók élnek 
itt nagy számmal. A halászat a Volgában jövedel
mező, a tokhal tojásaiból készítik a kaviárt. A 
lakosok [(1897) 1.003,542] oroszokon kívül kozákok, 
tatárok, kalmükök, kirgizek; csekélyebb számban 
örmények, csuvaszok, cseremiszek, bokharaiak, 
turkománok. Az A-i kozákok (1. o.) a Volga mind
két partján laknak, hetvenkét kerületben. A kal
mükök (l.o.) nomád népsége, mintegy 120,000 lélek, 
a Ny.-i Volga-steppén él. Az A.-i tatárok (1. o.) job
bára sátrakban laknak s nomád életet folytatnak. 
Csak kevesen, mintegy 8000 család lakik városok
ban s falvakban. Az A.-i kirgizek (1. o.) száma mint
egy 169,000, kik 60,000 kms területen élnek. A 
lakosok fele a gör. kat. egyházhoz, a másik fele 
különböző keresztény egyházakhoz s a mohame-
dánus felekezethez tartozik, sőt vannak közöttük 
tűzimádók, Brama és Buddha követei is. Lakó
helyüknek csupán húsz száztólija termékeny, a 
többi terméketlen. Pöldmívelés kevéssé fejlődött, 
de annál virágzóbb az állattenyésztés. A part-
lakók halászatból élnek, s roppant mennyiségi! 
halat szállítanak a nizsni-novgorodi piacra. Éven
ként körülbelül ötven millió kilogramm halat, 
nyolc millió rubel értékben hoznak a kereske
désbe. Az ipar még fejletlen, csupán pamut- és 
bőr-, csekélyebb mértékben selyemárúk készíté
sére szorítkozik. A kormányzóság öt kerületre 
oszlik; ezek: A., Krasznoijár, Jenotajevszk, Cser-
nojárszk és Carev. A. nagy része 1554. került 
orosz uralom alá. 

2. A., város, az ugyanily nevű kormányzóság 
főhelye; a Volga deltájának felső részében, a főág 
balpartján, részben hegyes, részben sík és mo
csáros szigeten, a Dolgoj Osztrovon (hosszú szi
get) épült; Ny.-ról K. felé terjed; csatorna szeli 
keresztül; három főrészből áll; ezek: a Kreml, 
amelyet most romban heverő falak környékeznek, 
a Bjelojgorod, felső város és a Szloboda, a kül-
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városok. A Kremlben vannak: a Nagy Péter korá
ból való székesegyház, a püspöki palota ós a ka
szárnya; a Bjelojgorodban a bazárok és egyéb 
kormányzósági épületek, továbbá II. Sándor cár 
emlékszobra (1884 óta); a külvárosok nagyobbára 
alacsony, rozoga fakunyhókból állanak. A. általá
ban szabálytalannl épült, csak részben van kö
vezve és ennek következtében időnként nagyon 
sáros. A. város és környéke állandó kolera
fészek. Innen látogatta meg a kolera 1892. is 
Európát. A Volgának nincs ott esése, kiárad 
jobbra-balra, mindenütt bűz és szemét-lerakodá
sok keletkeznek. Ehhez hozzájárul a sok rotna-
dásnak indult hal. Ivóvíz nincs, csatornázás 
sincs. Kikötőjébe mélyebb járatú hajók csak 
akkor juthatnak be, ha a déli szelek a vizet meg
dagasztják, ennek dacára a Volga alsó mentén 
fekvő vidékekre, Perzsiára, Turkesztánra nézve 
rendkívül fontos kereskedelmi hely; hajói úgy 
a Volga mentén, valamint a Kaspi-tenger mellett 
fekvő kikötőket sűrűn látogatják. Vásárain és ba
zárjaiban mindenfelől sok ember fordul meg. A 
lakosság (1897) 112,880, rendkívül tarka; oroszok
ból, örményekből,tatárokból, perzsákból stb. áll. Az 
ipar hajóépítéssel, faggyú- és szappankészítéssel 
és állati bőrök kikészítésével foglalkozik. Rend
kívül fontos még a halászat. Fekvésénél fogva A. 
az orosz Kaspi-tengeri hajóhad admiralitásának, 
azonkívül gör. kat. és örmény érseknek szék
helye. A.-t már a XIII. és XIV. sz.-ban Tor-
gikán név alatt említik az arab írók mint az indiai 
árúk rakodóhelyót. Timur 1395. földúlta; 1475. 
már újra fontos kereskedelmi hely; 1554. IV. Va-
szilyevics Iván cár foglalta el. 

Asztrakán, 1. Szűcsáruk. 
Asztrakáni kozákok. Asztrakán orosz kor

mányzóság könnyű, külön szervezetű lovassága, 
a Volga mindkét partján 72 kerületbe és sok 
apró állomásba beosztva. Újabban egy részük 
gyalog-, sőt tüzérszolgálatot is teljesít a benn
szülött ezredekben. Az A.-ok 3 lovas és 1 gyalog
ezredet állítanak. Az A.-ok fegyverkötelesek 17. 
évüktől kezdve 51 évig, de tényleges szolgálatot 
csak 21—40-ig teljesítnek. Puskát az ezredtől 
kapnak, minden egyéb szükségletéről maguk gon
doskodnak. Egyenruhájuk nagyjában hasonló az 
orosz lovasságéhoz, de ezenkívül félkaftán-t (bis-
met) és lovagló ostort (nogajka-t) hordanak. L. 
még Kozákok. 

Asztrakanit (ásv.), 1. Blódit. 
Asztrakán juh, 1. Karakul juh. 
Asztrakán lúd, 1. Fodros lúd. 
Asztrálfény, az a halvány ezüstszínű fény, 

mely a tejútban látható. Ez a fény, habár sokkal 
gyengébben is, az egész égboltozaton elterjed, s 
számtalan apró csillag fényének összegezésétől 
származik. Az égboltozaton csak két hely van, 
ahol ez a fény nem mutatkozik, még pedig a 
déli sark közelében, a déli kereszt csillagkép kö
zelében levő ú. n. «szenes zsákok»-ban. 

Asztraliníecskendö a. m. gázfecskendő (1. o.). 
Asztrális (gör.) a. m. a csillagokra vonatkozó. 
Asztralit. Pettenkofer A.-nak nevezte az általa 

előállított avanturin-üveget, melynek sötét alapja 
a ráeső napfényben vörös-kékes színjátékot mutat. 
L. Avanturin-üveg. 

Asztrál-lámpa a. m. Argand-féle lángzó (1. 
Gázlángzók). 

Asztrálolaj, Amerikában készült, erősen fino
mított kőolaj, melynek alig van szaga és csak 
68°-nál gyulád meg. L. Petróleum. 

Asztrálszellemek, a keleti ősmithoszokban a 
csillagszellemeket értették alatta. A középkori 
pneumatológiábau a bukott angyaloknak a pokol 
és mennyország közt lebegő szellemeit értették. 
— A modern okkultizmus hivei A. alatt az ember 
harmadik, azaz szellemi alkotórészének (a testin 
és lelkin kívül) azt a részét értik, amely öt mint 
önálló lényt a többi szellemvilágtól elválasztja. 

Asztráltest, a modern okkultizmusban az em
ber testi alkotórészeinek egyike, mely az állato
kéval közös, az ő nyilvánulásai az öröm, a ked
vetlenség, az ösztönök, a vágyak és a szenvedélyek. 

Asztrik (Ascric), az első kalocsai érsek. A tör
ténelemben 994 táján tűnik fel, amikor Szt. 
Adalbert prágai érsek udvari papja volt. Utóbb a 
Posen mellett fekvő meserici kolostor apátja lett. 
Ez időtájban (994—996) elkísérte Szt. Adalbertet 
Rómába s onnan visszajövet, Szt. István hívásá
nak engedve, Magyarországon telepedett meg, 
hogy a nemzet térítésének és az iij egyház szer
vezésének nagy munkájában, mint a király fő
tanácsosa részt vegyen. 999 táján pécsváradi apát 
volt s mint ilyen vezette Rómába II. Szilveszter 
pápa trónjához Szt. István hódoló küldöttségét 
(1001 tavaszán). A pápa szívesen fogadta a ma
gyarokat, első királyukat kiváló előjogokkal 
ruházta fel ós a követ útján egy koronát küldött. 
A.-ot azután Szt. István kalocsai érsekké nevezte 
ki. Ezen minőségében részt vett 1007. a frankfurti 
zsinaton és a bambergi püspökség alapító levelét 
ő is aláírta. Az így alapított új püspökség év
könyvei szerint (1012) a bambergi székesegyház 
sírbolt előtti oltárát ő szentelte fel. Még 1015. is 
mint kalocsai érsek szerepel. V. ö. Városy Gy., 
Astricus sedi suae Colocensi servatus (Schemat. 
Eccl. Coloc. 1879); Karácsonyi J., Kik voltak az 
első érsekek (Századok 1892 és különlenyomat); 
VolfQy., Első ker. térítőink. Wojciechowski len
gyel müvét 1. Századok 1910. 

Asztrodeiktikon (gör. «csillagmutató») vagy 
asztrognosztíkon, Weigel által a XVII. sz.-ban 
feltalált készülék valamely égi glóbuson ábrázolt 
csillag könnyű feltalálására. 

Asztrofillit, csillámféle ásvány, rombos-rend
szerbeli kristályai rendesen erősen megnyúltak s 
néha csillagforma halmazokká nőttek össze; erre 
vonatkozik a név (astron gör. = csillag, phyllon= 
levél). Sárga, barna, feketésbarna, üvegfényü v. 
kissé fémes fényű. Titán- és zirkontartalmú vas-, 
mangán-, kálium-, nátrium-szilikát Norvégiából 
és Grönlandból. 

Asztrofizika, a praktikus csillagászatnak az a 
része, amely az égitestek fényességét, hőmérsék
letét, kémiáját és egyéb fizikai tulajdonságait 
vizsgálja. Megkülönbóztetendő a tulajdonképenl 
asztronómiától, moly a Newton-féle törvény alap
ján az égitestek mozgását tanulmányozza. A két 
tudomány természetesen egy célt szolgál: a min
denség megismerését; de mindegyiknek megvan
nak a sajátos módszerei ós megfigyelési eszközei. 
A magyar csillagászat szó a két tudományt egybo-
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foglalja. Az ősrégi asztronómiával szemben az A. 
egészen új keletű tudomány. Keletkezését a foto
gráfia ós a spektrum-analizis fölfedezésének kö
szöni. Rövid idő alatt szép fejlődésnek indult és 
ma már számos külön obszervatórium áll szolgá
latában. Az A. fő vizsgálati módszerei az asztro
fotográfia, mely az égitestek fotográfiájára építi 
következtetéseit, az asztrofotometria, amely az 
égitestek fényességét tanulmányozza, s az asztro-
spektroszkópia, mely az égitestek színképeit vizs
gálja. 

Asztrofotográfia. A fotográfiát már feltalálója, 
Daguerre alkalmazta a Holdra (1840). A Nap első 
daguerrotipjét Foucault és Pizeau francia flziku-
sokkészltettókPárisbanl845., ^ másodperckinn-
tartással. 1857-ben a nedves kollódium-eljárás 
feltalálása után Bond 8 másodpercnyi kinntartás-
sal nyerte a Mizar kettőscsillag fényképét, mely 
pontos méréseket engedett meg. Az 1851-iki nap
fogyatkozás alkalmával Barkówszkinak Königs-
bergb9n sikerült egy daguerrotipen a Nap koro
náját megrögzítenie. Rendszeresen az 1860 július 
18-iki napfogyatkozás alkalmával kezdték fel
használni a fotográfiát megfigyelések eszközlé
sére. Warren de la Rue és Secchi megegyező 
fényképei révén bebizonyosodott, hogy a protu
beranciák a Nap felületén mennek végbe. Az 
1874. és 1882-iki Venus-elvonulások alkalmával, 
különösen a francia Janssen fáradozásai folytán, 
sikerrel alkalmazták a fotográfiát az elvonulás 
egyes fázisainak megrögzítésére. A fényképekből 
a. Nap parallaxisának elég jó értéke adódott ki. 
Állócsillagokról és csillaghalmazokról készített 
kitűnő fényképeket Rutherford, ki 1864. távcsövet 
konstruált, mely a kémiailag hatásos sugarakra 
nézve volt acínomatizálva. Nagyobb tökélyre 
emelkedett az asztrofotográfia, midőn Maddox 
1871. föltalálta a szárazlemczt. Azóta több A.-i 
obszervatóriumon rendszeresen fényképezik a Na
pot. A Halé konstruálta spektroheliográffal a nap
fáklyákat és protuberanciákat is bármikor lehet 
lefényképezni a K-vonal nionochromatikus fényé
vel, amelyet azok erősen kisugároznak. A boly
gók fotografálásával eddig nem értek el sikere
ket. A szem távcső segítségével hasonlíthatatlanul 
több részletet lát a bolygók felületén, mint ameny-
nyit a fotográfiák nyújthatnak. Nagy sikerrel al
kalmazzák azonban kis bolygók és üstökösök fel
fedezésére. Fotografikus távcsővel körülbelül egy 
óráig tartó exponálással felvételt eszközölnek az 
ég egy tájáról. Kis bolygót, mely ezen a tájon 
tartózkodott, könnyű felismerni a lemezen, mert 
mozgásánál fogva vonalszerű nyomot hagy rajta, 
míg az állócsillagok pontoknak tűnnek fel. Az 
első ily módon felfedezett kis bolygó a 323. számú 
(Brucia) volt, melyet Wolf fedezett fel Heidelberg-
ben 1891 dec. 22-én. Azóta 200-nál több kisboly
gót fedeztek fel fotográfiai úton. Kitűnő Hold
fényképeket készít a párisi és a Liek-obszervató-
rium. Az első sikerült üstökösfoto gráflát Janssen 
készítette az 1881III üstökösről. Az első üstökös, 
melyet fotográfia útján fedeztek fel, az 1892 V. 
üstökös volt; felfedezője Barnard. Azóta több 
üstököst íedeztek fel ily úton. így legutóbb a 
Halley-üstököst sikerült 1909 szeptemberben foto
gráfia segítségével megtalálni azon a helyen, 

amelyet a számítás részére kijelölt. Becses adato
kat szolgáltat a fotográfia az üstökösök csóvák'ól 
és a fény gyönge égi ködökről. így az Andromeda-
ködről, melyet minden észlelő másképen rajzolt, 
kitűnt, hogy spirális köd, amint Roberts szép 
fényképein kitűnően látható. A fotográfiai kép 
nem egyezik teljesen az emberi szem látta szub
jektív képpel, mert a fényképlemez, különösen a 
kék és ibolyaszínű fénysugarak iránt érzékeny 
(kémiai sugarak), míg az emberi szem a vörös 
fény iránt érzékeny. így a Plejádok csillagzatában 
az emberi szem alig veszi észre ködöknek a nyo
mát, míg a fényképeken az egész csillagcsoport 
ködökkel van burkolva. Az asztrofotográfia fontos 
szolgálatokat teljesít az asztronómiának is az álló
csillagok helyeinek megrögzítésével. Az 1887. 
Parisban összegyűlt nemzetközi asztronónnis-
kongresszus elhatározta az ég összes csillagainak 
lefotografálását 11, illetve 14 rendig. Az óriási 
munkában 18 csillagvizsgáló intézet osztozik, 
melyek külön e célra készült fotográfiai refrakto-
rokkal vannak felszerelve. A csillagok számát, 
melyet e térképek tartalmazni fognak, mintegy 
30 millióra becsülik. 

Asztrofotometria. A csillagok fényének inten
zitását, színüket, nagyságrendjüket és azok vál
tozásait tanulmányozza. Elméleti alapjait már 
Lambert adta meg 1760., de praktikus eredménye
ket csak a legutolsó évtizedek tudtak felmutatni. 
Herschel és Arago sikertelen kísérletei után Stein-
heil prizmafotométerje szolgáltatta az első meg
bízható méréseket. Jelenleg különösen három 
fotométer-tipus használatos: a Zöllner-f éle polari
zációs asztrofotométer, Pickering meridián foto-
méterje és Pritchard ék-fotométerje. Zöllner po
larizációs fotométerjénólacsillagfényétpetróleum-
lánggal hasonlítják össze, mely utóbbit polarizá-
lás segítségével addig gyöngítik, míg a csillag 
fényével pontosan egyenlő erejű. Ily műszerrel 
végzik Müller és Kempf Potsdamban a «Bonner 
Durchmusterungo északi csillagjainak fotometri-
kus vizsgálását 7'5 nagyságrendig. Pickering me
ridián fotométerjénél is a polarizálást használják 
fel gyöngítés céljaira, csakhogy itt, mikor a csillag 
a meridiánban v. annak közelében tartózkodik, a 
Sarkcsillaggal vagy X Ursae minoris-szal hason
lítják össze. Pritchard ékfotométerjének eszméje 
Piazzitól származik (1843). Főrésze egy minden 
szint egyenletesen abszorbeáló üvegek, melyet a 
csillag fényének útjába helyeznek és addig tolnak 
el, míg a csillag fénye eltűnik. A csillag fényerejét 
abból a körülményből lehet kiszámítani, hogy a 
fényelnyelés arányos az elnyelő ék vastagságá
val. Müller, Pickering és Pritchard számos mérést 
eszközöltek ós tettekközzé.lPhotoraetrischeDurch-
musterung des nödlichen Himmels, Leipzig. Har-
vard-Photometry. Uranometria nova Oxoniensis.) 
Fotográfia útján is meg lehet állapítani a csilla
gok fényerősségét. A csillagok a fénykép-lemezeken 
apró korongoknak látszanak, melyek annál na
gyobbak, minél erősebb fényű a csillag. Az így 
nyert fotografikus nagyságrendek nem egyeznek 
az előbbi módszerek valamelyikével nyert nagy
ságrenddel, amelyek különben egymás között is 
eltéréseket mutatnak, aminek magyarázata a fény-
érzés szubjektív körülményeiben keresendő. Yonng 
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a csillagok színképének összehasonlítását java
solja a Sarkcsillag színképével, ami azonban szinte 
leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Minchin a 
fotometria céljaira a szelént használja, melynek 
elektromos ellenállása a ráeső fény intenzitása 
szerint változik. 

Asztrospektroszkópia. Magyarul csillag-szín
képelemzés, az A. azon része, mely a csillagok 
színképéből (spektrum) azok kémiai alkatára, hal
mazállapotára és viszonylagos hőmérsékletűkre 
következtet. A színképelemzést Kirchhoff és Bun-
sen fedezték fel (1858). Minden fényforrás fényé
nek minémüsége szoros összefüggésben áll a fény
forrás kémiai tulajdonságaival, halmazállapotával 
és más fizikai tulajdonságaival. A színkép úgy 
keletkezik, hogy a fényt átbocsátjuk egy üveg
prizmán. A fény ekkor szétszóródik, szétbomlik 
különböző színű, fényhullámokra. Szilárd izzó test 
színképe folytonos és mindenféle színt tartalmaz, 
melyek sorrend szerint vörös, narancssárga, sárga, 
zöld, kék, ibolyaszín. Gáznemű test színképe csu
pán egy vagy több különálló fényes vonalból áll. 
Ha egy izzó szilárd testet gázréteg vesz körül, 
akkor a színképben fekete vonalak, az ú. n. Praun-
hofer-féle vonalak lépnek fel, melyek onnét szár
maznak, hogy a gáz a fény egy részét elnyeli, 
még pedig éppen azt, amelyet maga kibocsát, mi
kor izzó. Az ily színképet abszorpciósnak nevez
zük, szemben az előbbivel, melyet emissziósnak 
szokás nevezni. Minden kémiai elemnek megvan 
a karakterisztikus emissziós színképe; pl. a ná
trium színképét egy fényes sárga vonal jellemzi. 
Kirchhoff törvényei csakhamar alkalmazást talál
tak a csillagok vizsgálatában. Secchi és Vogel 
színképeik szerint osztályozták az állócsillagokat 
(1. o.), következtetést vonva a kihűlés stádiumára 
is, melyben a színkép szerint a csillagoknak len-
niök kell. Lényeges haladást jelentett a fotográfia 
alkalmazása a színképek vizsgálatára, az ú. n. 
asztrospektrográfia. Huggins, Vogel és Pickering 
érték el ezen a téren az első sikereket. Ily módon 
vált lehetségessé Doppler elvének alkalmazásával 
a színkép vonalainak eltolódásából a csillagoknak 
a látósugár irányábaesősebessógétmeghatározni. 
Spektroszkópikus úton lehetett kimutatni számos 
csillagról, hogy kettősek, bár a leghatalmasabb 
távcsőben is csak egyszerűeknek látszanak, mint 
pl. a o Ursae maioris (Mizar). Az ily féle csillago
kat nevezik spektroszkópikus kettős csillagoknak. 
Számos ködről a színképelemzés mutatta ki, hogy 
azok gázalakú halmazállapotban vannak. Az ily 
ködök színképe t. i. csak egyes külön vonalakból 
áll. Vannak ködök, pl. az Andromeda-köd, melyek
nek színképe folytonos, de nem mutat sem sötét, 
sem fényes kiválóbb vonalakat. Az ilyfóle szín
kép ép úgy lehet egy erős nyomás alatt álló 
gázé, mint egy izzó szilárd v. cseppfolyós testé. 
Az üstökösökben a szénhidrogénvegyületek, di-
cián, nátrium és vas jelenlétét mutatta ki a szín
képelemzés. A legtöbb anyag, melynek létezését a 
Napon ós az állócsillagokon a színképelemzés ki
mutatta, a Földön is előfordul, de föllépnek né
mely égitest spektrumában oly vonalak is, me
lyeknek eredete ismeretlen. 

Az A. céljait külön obszervatóriumok szolgál
ják, mint pl. Potsdam. Meudon, Heidelberg. Wa

shington, Mount Wilson, Ógyalla stb. Hazánkban 
Gotthard J., br. Harkányi B., Konkoly-Thege M. 
és Kövesligethy R. szereztek érdemeket az A. 
müvelése körül. 

Irodalom. Népszerű összefoglaló munka : 8cheiner, Popu-
lare Astrophysik, Leipzig, Teubner. Legfontosabb tudomá
nyos folyóirat: Astrophysical Journal, Chicago és Astro-
nomische Nachrichten, Kiél. A kiterjedt irodalomra nézve : 
Valentiner, Handwörterbuch der Astronomie, Leipzig 
1897—1902, 4 kötet; Scheiner, Photogrophie der Gestirne, 
Leipzig 1897 ; u. a., Spektralanalyse der Gestirne, Leipzig 
1890; Müller G., Photometrie der Gestirne, Leipzig 1897": 
Huggins, Halé, Pickering, Deslandres, Nordmann, Keeler. 
Secchi, Janssen, Vogel, Young stb. számos könyvei és 
folyóiratokban elszórt dolgozataik. 

Asztrofizikai műszerek (négy képmelléklet
tel), az égitestek fotografálására, fényerősségük 
mérésére és színképeik tanulmányozására szol
gáló eszközök. Az égitestek és az ég egyes részei
nek fotografálására ma külön e célra készült 
távcsövek szolgálnak, az úgynevezett fotográfiai 
ekvatoriálok. Az emberi szem különösen a vörös-
színü fénysugarak iránt érzékeny, míg a fény
képlemez a kék, ibolya s az emberi szem szá
mára láthatatlan ibolyántúli sugarak iránt. Mi
vel e különböző sugarak törékenysége is külön
böző, azért a fotográfiai távcső tárgylencséjét ak
ként kell csiszolni, hogy az ibolya ós ibolyán
túli, a kémiailag hatásos sugarakat egyesítse. A 
parallaktikusan felállított távcső hajtóóraművel 
van összekapcsolva, mely a távcsövet a Föld for
gásával ellenkező irányban forgatja, s így az egy
szer beállított csillag állandóan a távcső látóme
zejében marad. Csakhogy némely fénygyönge égi 
objektum lefotografálására egy óránál is több idő 
szükséges, tökéletes hajtószerkezetet előállítani 
lehetetlen ós ezért a fotográftávesövel párhuza
mosan rendes optikus távcső van felszerelve, vezér
távcső, melyen át a megfigyelő az expozíció 
tartama alatt egy csillagot, az ú. n. vezércsillagot, 
a műszernek finom mozgását eszközlő szerkeze
tével akként követ, hogy a csillag állandóan a 
fonálmikrométer két fonalának metszöpontjába 
essék s hogy így a hajtószerkezet elkerüíhetetleu 
egyenetlenségeit állandóan ellenőrizze ós kikor-
rigálja. Ez szükséges, mert máskép a fénykép 
nem lenne éles, hanem elmosódott. A fotográfiai 
ekvatoriál felállítása többféle. A felállítás egyik 
módja az ú. n. angol felállítás, melyet a Henry 
testvérek is alkalmaztak Parisban az ő műszerük
nél, melynek kitűnő képei szolgáltatták az ég fo
tográfiai térképének első eszméjét. A párisival 
egyező a római vatikáni obszervatórium fotogra
fikus ekvatoriálja, melynek képét az 1. ábra mu
tatja. A fotografikus és az optikai távcső közös 
szekrényben vannak elhelyezve, mely a középen 
alkalmazott deklinációs tengely körül forgatható. 
Utóbbi egy keretre van erősítve, mely végoi kö
rül forgatható s mely így az óratengelyt helyette
síti. A párisi refraktor méretei mérvadók voltak 
mindazon műszereicre nézve, melyek az ég fotográ
fiai térképének nemzetközi vállalkozásában rószt-
vesznek. 18 ily műszert készítettek. A fotográfiai 
távcső objektív nyílása 34 cm., az optikaié 23 
cm., közös gyujtótávolságuk 3-4 m. Az angol fel
állítás hiánya, hogy a sark közelében levő csilla
gok fotografálása vele lehetetlen. Ezt a hiányt el
kerüli a Repsold-féle felállítás. Ilyen felállítású a 
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potsdami asztrofizikai obszervatórium asztrofo-
tográflkus refraktora (2. ábra), mellyel az ég min
den pontja akadálytalanul hozzáférhető. 

1. ábra. A római vatikáni obszervatórium fotografikus ekVHioriiUjn 

2. ábra. A potsdami asztrofizikai obszervatórium ÍGto£:á:"kus refraktora 

Nagyobb méretű a potsdami asztrofizikai ob
szervatórium nagy refraktora (1. a képmellékle
tet). A fotográfiai táveső objektivnyilása 80 cm., 

gyújtótávolsága 12 m. A 
vezértávcső objektivnyí
lása 50 cm. A műszer szin-
képvizsgálatokra is alkal
mas. Mozgó részeinek sú
lya 7000 kg. A kupola át
mérője 22 m., magassága 
18 m., súlya 200,000 kg. 
A kupolán 3'5 m. széles 
bezárható rés van. A meg
figyelő széke nem a padlón 
tolható el, hanem a réssel 
szemközt a kupolára van 
akasztva. A műszer Né
metország legnagyobb táv
csöve. 

Újabb időben, különösen 
a fénygyönge ködök foto-
grafálására, nagy sikerrel 
alkalmazzák a tükörtelesz-
kópokat. A 3. ábra a Yer-
kes-obszervatórium nagy 
tükörteleszkópjának képét 
mutatja. A parabolikus tü
kör S, átmérője 60 cm., 
gyújtótávolsága 24- m. A 
fénykópkazetta JsT-nál van. 
A tükörteleszkópok látó
mezeje kicsiny ugyan, de 

mivel a fénysugarakat 
szinte abszolút tökéletes
séggel egyesitik, a refrak-
torokkal szemben a tete
mesen nagyobb fényerős
ség előnyét nyújtják, ami 
gyönge fényű égi objektu
moknál igen becses. A leg
nagyobblétező tükörtelesz
kóp a Mount Wilson ob
szervatóriumé. Átmérője 
150 cm. 

A Jieliográf különösen a 
Nap fotografálására szol
gáló ekvatoriál. 

Asztrofotométer, amely 
műszer a csillagok fény

erősségének pontosabb 
megmérésére szolgál, há
romféle van használatban 
(1. Asztrofizika). A 4. ábra 
a Zöllner-féle polarizációs 
asztrofotomótert mutatja 
be. Az A alapon a B lemez 
az egész műszerrel forgat
ható. G az áttört távcső, 
tárgylencséje o-nál, szem
lencséje a H okulár cső vé
génél, O-nál van. F szél 
ellen védő csőben petró
leum-lámpa van, melynek 
fénye az i ós k prizmákról 
visszaverődve a G csőbe 
jut és a ií-ban levő üveg-
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lemezen mesterséges csillag képét adja, melyet 
o-nál a megmérendő valódi csillaggal együtt lehet 
megfigyelni. G-ben három Nikol-féle prizma van, 
melyeknek forgatása által a valódi csillag fényét, 
és egy negyedik kvarc kristályprizmával színét 
is a mesterséges csillagóval egyenlővé lehet tenni. 
A Nikolok elforgását a p intenzitás-körön, a 
kvarckristályét a q koloriméter-közön lehet nagyi
tóval leolvasni. A csillag fényerősségére az elfor-
gás nagyságából lehet következtetni. 

Az asztrospektroszkóp az égitestek spektrumá
nak, színképének tanulmányo
zására szolgál. Főrésze az a 
prizma vagy prizmarendszer, 
mely az égitestről jövő fényt 
elemi részeire bontja s így a 
színképet létesíti. Különösen 
kétféle spektroszkóp használa
tos; az objektivprizma ós az 
okulár spektroszkóp. Az előb
binél a fényt szótbontó prizma 
csillagászati távcső objektív 
encséje elé van alkalmazva. 
A prizmától szétbontott suga
rakat a tárgylencse a gyújtó-
síkban spektrummá egyesíti, 
melyet a távcső mikrométer-
jóvel lehet szemlélni ós ki
mérni. Mivel az állócsillagok 
színképe ily módon igen kes
keny, a szemlencse elé cilindri-
kus lencsét alkalmaznak, mely 
a színképet széthúzza, s a 
Praunhofer-féle sötét vonalak 
észlelését lehetővé teszi. A 
színképet lefényképezni is le
het, ha a gyujtósíkba fénykép
lemezt helyezünk. Pickering 
számos fényképét készítette 
ily módon. Az okulár spek
troszkóp használata sokkal ké
nyelmesebb. A csillagászati 
távcső gyújtópontjánál szabá
lyozható rés van, melyet a 
megvizsgálandó csillagra be
állítunk. Az innét kiinduló 
sugarak egy kolliniátor-len-
csén át, mely a sugarakat 
párhuzamosakká teszi, esik a 
prizmára v. prizma rendszerre. 
A keletkező színképet vagy 
okulárra lehet vizsgálni, vagy 
fónyképlemezenmegrögziteni. 
A színkép közvetlen fotografálására szolgál az 
asztrospektrográf. A potsdami asztrofizikai ob
szervatórium asztrospektrográf ja (1. a képmellék
letet) a 11 hüvelykes refraktor okulár végére 
van erősítve. A refraktorból az okulár el van 
távolltva. Helyébe az A acélgyűrű van téve, 
mely három T-tartóval a B G kollimátor-csövet 
rögzíti. A rés C-nél van. A D szekrényben van 
a két erősen szétszóró Rutherford-féle prizma. 
F a fényképező kamara, G a kazetta. H kontrol-
távcső, melynek segítségével a rést állandóan a 
csillagra lehet irányítani. A rés előtt hidrogént 
tartalmazó Geissler-cső van, ügy hogy a fénykép-

lemezen a csillagéval együtt a hidrogén színképe 
is lefényképeződik. Az így nyert lemezek külön 
műszerekkel pontosan kimérlietők. Nagy előnye 
a fotografált színképeknek, hogy az ibolyántúli 
színképet is tartalmazzák, melyet az emberi szem 
közvetlenül nem tud észlelni. A fotografált szín
képek segítségével számos állócsillagnak a látó
vonal irányába eső sebességót lehetett meghatá
rozni. A potsdamiéhoz hasonló spektrográfok vau
nak Pulkovában, Bécsben, a Lick- és a Yerkcs-
obszervatóriurnon. Egyik képmellékletünk a pots-

3. ábra. A Yerfces-obázervatüihun tükürteleszkópja. 

dami asztrofizikai obszervatórium elrendezését 
mutatja be. Hazánkban az ógyallai Konkoly-ala-
pitványú asztrofizikai obszervatórium szolgálja 
az asztrofizika céljait (refraktorát 1. a képmellék
leteri). 

Asztrofotográfia (gör.) a. m. csillagfényképe
zés. L. Asztrofizika. 

Asztrofotométer, a csillagok fényerejének 
megmérésére szolgáló műszer. h. Asztrofizika 
ós Asztrofizikai műszerek. 

Asztrofotometria (gör.) a. m. a csillagok fé
nyének mérése. L. Asztrofizika. 

Asztrognosztikon (gör.), 1. Asztrodeiktikon. 
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Asztrognózia (a görög «csiUagismerés»), a 
csillagaszat legrégibb fázisa és nem más, mint 
a szabad szemmel látható csillagok és csillag
képek leírása és neveik ismerete. Elsajátítható 
jó csillagatlasznak vagy jó glóbusznak a segít
ségével. Asztrognosztus, ki a csillagokat és csil-
lagzatokat ismeri. V. ö. Möllinger, Lehrbuch der 
Astrognosie (Zürich 1878). 

Asztrográf (gör. «csillagir6»), Steinheiltöl fel
talált készülék, csillagmappák gyors és gépies 
ábrázolására. Közelebbi adatokat 1. Carl, Reper
tórium der physikalischen Technik I. k. (1868). 

Asztrográfia (gör. 
«esillagleirás»),acsil-
lagos, ég leírása, csil
lagjainak eloszlása, 
kölcsönös helyzete, 

észrevehető külsősé
gei, színe s hasonló 
sajátságai szerint. 

4. ábra. A potsdami asztrofizikai obszervatórium >.öllner-féle asztrofotométerje 

Asztrolatria (gör.), csillagimádás. 
Asztrológia (gör.), csillagjóslás, régebben szé

les elterjedtségnek örvendett babona vagy balhit, 
mely a csillagok, bolygók és a Hold állásaiból 
konstellációiból egyes emberek v. népek sorsát, 
jövőjét akarta megjósolni. Gyökere ugyanaz, 
mint minden miszticizmusnak és okkultizmus
nak : személyes vágyak és a képzelödés túlten
gése az exakt megfigyelés és a szigorú logikai 
gondolatösszekapcsolás felett, jobban mondva az 
utóbbiak teljes hiánya. Az A. a régi Kaldeában ke
letkezett, ahonnét az egyiptomiakhoz és később a 
görögökhöz és rómaiakhoz származott át, amikor 
már egész rendszerré fejlődött. A régi Rómában 

a csillag jósokat Babylonii, Chaldaei, astrologi, ma-
thematici, genethliaci, planetarii-knak nevezték. 
Jóslásaik alapjául az ú. n. horoszkóp szolgált, 
mely az (akkor ismert) bolygók állását tüntette 
fel annak az embernek születése pillanatában, 
kinek jövőjét meg akarták jósolni. A müveit ró
maiak körében az A. nem talált barátokra ós már 
Cicero (De divinatione, 2, 42) s Gellius kimutat
ták az A. tarthatatlanságát. Természetes, hogy az 
asztrológusok a nép hiszékenységét a maguk önzó 
céljaira bőven kihasználták. Bár Rómából sokszor 
száműzettek, pl. Claudius, Vitellius, Vespasianus 
császároktól, üzelmeiknek mégsem lehetett gátat 
vetni. A fórumon csoportokban álltak és házról
házra jártak jólsásaikkal, ópúgy mint ma is a 
kártyavetők. A Kr. utáni IV. sz.-ból származik Fir-
micus «Vin. libri matheseos», az antik A. legtel
jesebb forrásmüve. Az egyházatyák az A. buzgó 
ellenségei voltak. Egyes szektáknál, pl. a gnosz-
tikusoknál és a priscillianistáknál, különösen pe
dig az új platonistáknál az A. nagy tekintélynek 
örvendett. Az arabok és a zsidó kabbalisták az 
A.-t egész rendszerré fejlesztették. Abu Masar 
(IX. sz.) ós Aboazen Hali (XHI. sz.) híres tekinté
lyek voltak. A keresztény népeknél a XIV. és XV. 
sz.-ban örvendett nagy elterjedtségnek az A. A 
bolognai és paduai egyetemeken tanszéke volt, 
fejedelmek pedigudvari asztrológusokat tartottak, 

kik némelykor nagy befolyást gya
koroltak a kormányzás ügyeire. 
Savonarola és Pico de Mirandola 
hevesen kikeltek az A. ellen, de 
azért még Melanchthont az A. 
híve között találjuk. A XVI. sz. 
leghíresebb asztrológusa Nostra-
damus volt, kinek jóslásait a pápa 
1781-ben indexre tette. A.-val 
még ajiagy Kepler is kénytelen 
volt foglalkozni, de mint keserű 
humorral megjegyzi (Tertius in-
terveniens, thesis 7.), «mert a 
világ annyira bolond, hogy az 
öreg eszes mamát, az asztronó
miát, csak leányának, az A.-nak 
csalafintaságával lehet neki be
beszélni és belehazudni, s mert a 
matematikusok fizetése oly ritka 
s csekély, hogy az anya bizonyo
san éhen halna, ha leánya nem 
keresne semmit sein». V. ö. 

Maury, La magié et l'astrologie 
dans l'antiquité et au moyenage 
kad.); E. Mayer, Handbuctí der (Paris 1877 

Astrologie (Berlin 1891). 
Asztromantia (gör.) a. m. csillagjóslás. 
Asztrometeorológia névvel azt a tudományt 

illetik, mely az égitestek befolyását vizsgálja Föl
dünk időjárási viszonyaira. 

Asztrometria, 1. Asztronómia. 
Asztron (gör.) a. m. csillag. 
Asztronómia, a csillagászat tudományának az 

a része, amely az égitestek látszó és valóságos 
mozgásának törvényeit, nagyságukat, tömegüket 
ós távolságukat vizsgálja. Megkülönböztetendő az 
asztrofizikától (1. o.), amely az égitestek féDyé-
nek, hőfokának, kémiai tulajdonságainak vizsga-
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latával foglalkozik. A két tudomány együttvéve 
alkotja azt, amit közönségesen csillagászat név 
alatt szokás összefoglalni. Az A.-t, ama számos 
feladat szerint, amelyeknek megoldása körébe tar
tozik, több ágra szokás felosztani. A praktikus 
A. felöleli mindazt, ami a közvetlen megfigyelésre 
vonatkozik, mig az elméleti A. a megfigyelések 
szolgáltatta anyagból levonja azokat a törvénye
ket, amelyek az emberi ész számára az ég jelen
ségei között fennálló összefüggéseket reprezen
tálják. A praktikus A. részei: a megfigyelő A., 
amely az égitestek közvetlen megfigyelését is
meri feladatául, mig a száműó A. numerikus szá
mítás által értékesiti az elméleti A. eredményeit 
a praktikus A. és a mindennapi élet számára. A 
megfigyelő A.-ban szokás megkülönböztetni az 
asztrometriát v.mérö A-t,amely közvetlenül meg
méri az égitestek látszó helyeit az éggömbön, 
foglalkozik az idö- és geográfiai helymeghatáro
zással és A.-i megfigyeléseknél használatos mű
szerek elméletével és asztrofizikát (l. o.). Az elmé
leti A. három főrészre oszlik: szférikus A.-ra, teori-
kus A.-ra és égi mechanikára. A 'szférikus v. 
gömbi A. elméleti alapon tárgyalja az égitestek 
helyzetét az égen képzelt bizonyos körökhöz és 
pontokhoz képest (A.-i koordináta-rendszerek). 
Nevét onnét nyerte, mert az égnek látható fele 
reánk üres félgömb (lat. sphaera: gömb) benyomá
sát teszi, melynek középpontját a megfigyelő fog
lalja el. Ide tartoznak az égitestok látszó napi és 
évi mozgásai, a precesszió, nutáció, parallaxis, 
és refrackió aberráció tanulmányozása és a meg
figyelések felhasználása a hely és az idö megha
tározására. A teorikus A. az égitestek látszó 
mozgásából levezeti a térben végbemenő való
ságos mozgást és megtanít arra, miként lehet va
lamely tetszésszerinti elmúlt v. jövő időpontra 
kiszámítani az égitestek helyét az égen, a Nap-
és Hold-fogyatkozásokat, csillagfedéseket, elvo
nulásokat. Fő feladata a bolygók és üstökösök nap
körüli pályájának, a holdak bolygójuk körüli 
pályájának, valamint a kettős és többszörös csil
lagok pályájának meghatározása a megfigyelé
sekből. Végül az égi mechanika (régebben fizikai 
A.-nak is nevezték) tanulmányozza az égitestek 
valóságos mozgásának törvényeit, azokat a mecha
nikai erőket, melyek e mozgásokat szabályozzák, 
azokat a változásokat, amelyeket az égitestek 
egymás pályájában előidéznek (perturbációk), az 
égitestek rotációját, alakjukat és annak változá
sait (árapály). Az égi mechanika az A.-nak mint
egy betetőzése és a legszorosabb összefüggésben 
áll a felsőbb matematikával, amellyel együtt fej
lődött és fejlődik. 

Az A. története az ókorban. Az A. története 
visszanyúlik az emberiség történetének legrégibb 
korába. A legrégibb A.-i komoly megfigyelésekkel 
a kínaiak dicsekedhetnek. Évkönyveik 2697. Kr. 
e. megfigyelt napfogyatkozásról tesznek említést. 
1100-ban Kr. e. Tsu-Kong császár gnomonnal 
meghatározta az ekliptika ferdeségét. Igen fonto
sak a kinai üstökös-megfigyelések, amelyek XVII. 
sz.-beli jezsuita-misszionáriusok révén lettek isme
retesekké s amelyeket Pingré, Burckhardt és má
sok dolgoztak fel. Az egyiptomiak csillagászati is
mereteiről keveset tudunk. Az óv hosszát 365 nap

nyinak vették fel és ismerték a Sothis-periodust. 
1460 évet, melynek lefolyása után a Sirius (Sothi 
csillag ismét együtt kel a Nappal az év ugyanazon 
napján. A káldoknak eléggé kiterjedt A.-i ismere
teik voltak.Tőlük származik az állatöv jegyeinek el
nevezése ós beosztása és ismerték az ú. n. Szárosz-
periodust, mely szerint a nap- és holdfogyatkozá
sok 18 év leforgása múlva ugyanolyan sorrendben 
ismétlődnek. A hinduk is tettek csillagászati meg
figyeléseket, de ezek nem oly régiek, mint sokáig 
üittók. A görögök híres filozófusai, kik szívesen 
spekuláltak minden megfigyelés elkerülésével, 
az ég legegyszerűbb tüneményeit sem tudták 
helyesen magyarázni s kozmogoniáik csak a 
mesék irodalmát növelték. Egy napfogyatkozás 
bekövetkezésének megjóslása Thales által Kr. e. 
585 máj. 28-ára valószínűleg a káld Szárosz alap
ján történt. Midőn 434 körül Kr. e. a naptárbaii 
15 napnyi különbség mutatkozott, Meton a nap
tár javítását akként eszközölte, hogy 19 Nap-évet 
235 Hold-hónappal tett egyenlővé. Sokrates és 
Haton még kételkedtek a tudományos A. lehető
ségében. Az A. fejlődése az alexandriai akadémia 
alapításával kezdődik (300 körül Kr. e.). Aristyllos 
és Timocharis voltak ennek első asztróhómusai. 
Az állócsillagok helyeit sphaera armillaris-szal 
határozták meg. Szamoszi Aristarchos meg
figyelte a napfordulásokat s az első volt, aki tény
leges mérések alapján kísérletet tett, hogy meg
határozza, hányszor messzebb van tőlünk a Nap, 
mint a Hold. Eredménye hibás volt, 19-et talált a 
valóságos 387 helyett. Ellenben eléggé helyesen 
határozta meg, hogy a Hold átmérője a Földének 
csak harmadrésze. Aristarchos azt is tanította, 
hogy a Nap és az állócsillagok mozdulatlanok,hogy 
a Föld a Nap körül kering és egyúttal tengelye kö
rül is forog, és hogy a Föld pályájának átmérője 
az állócsillagok távolságaihoz képest elenyészően 
kicsiny. Eszerint Aristarchos Copernicus első 
előfutárja. Eratosthenes (276—195 Kr. c.) sphaera 
armillaris-szal figyelte meg a csillagok átmeneteit 
a meridiánon, az ekliptika ferdeségét 23° 51' 15"-
nyinek találta. Ö kísérelte meg először, hogy fok
mérés alapján a földgömb valódi nagyságát meg
határozza. Archimedes-röl és ApolÍonios-ró\, az 
ókor e két kiváló matematikusáról megemlítendő, 
hogy az első egy planetáriummal kísérletezett, az 
utóbbi pedig ú. n. epiciklusokkal igyekezett meg
magyarázni a bolygók mozgását az égen. Apollo-
nios munkái a kúpszeletekről igen nagy fontos
sággal voltak az A. fejlődósében Kepler idejekor. 
Az ókor legkiválóbb asztronómusa a nikeai Hip-
parchos (200 körül Kr. e.). Megállapította az év 
hosszát, az ekliptika ferdeségét, a Hold és a Nap 
útját, számos állócsillag helyét. Az év hosszának 
megállapítása céljából saját megfigyeléseit a nap
fordulásokról összehasonlította Aristarchos-éivei 
s az év tartamául 365 nap 5 óra 55 perc 12 másod
percet talált. Az év hosszának pontosabb megha
tározására előnyösebbnek találta a napéjegyenek 
megfigyelését. Felismerte az évszakok egyenlőt
lenségét, a Hold és a Nap a földtől való távolsá
gainak változóságát, meghatározta a Hold-pálya 
hajlását az ekliptikához és megmutatta, hogy a 
Nap és a Hold távolságait (parallaxisát) a fogyat
kozásokból lehet kiszánv'tani. Egyik legfontosabb 
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munkája volt, hogy 1022 állócsillagnak az eklip
tikára vonatkoztatott helyét (szélesség és hosszú
ság) pontosan meghatározta. Eközben észrevette, 
hogy Timocharis óta a csillagok hosszúságai átlag 
két fokkal megnövekedtek ós ezzel felfedezte a pre
cessziót. Földi helyek földrajzi hosszúságának 
meghatározására a fogyatkozások megfigyelését 
hozta javaslatba. A bolygók látszó mozgását, t. i. 
azt, melyet az éggömb közepén mozdulatlannak 
látszó földről megfigyelhetünk, excentrikus fő
körrel ós epiciklusokkal magyarázta. Hipparchos 
után három századon át az A. nem sokat haladt. 
Kleomedes felfedezte a csillagászati sugártörést. 
íoseidonios (megh. SOKr.e.) felismerte az árapály 
összefüggését a Holddal. Tőle származik való
színűleg az a nézet, melynek Kleomedes ad kifeje
zést, hogy a Napról nézve a Föld csak pontnak 
látszik, az állócsillagokról azonban egyáltalán 
nem látható, s hogy az állócsillagok nincsenek 
egyforma távolságban tőlünk. Ezt az utóbbi né
zetet már Geminus vallotta 137-ben Kr. e. A 
rómaiak az A. fejlődéséhez igen kevéssel járul
tak. Július Caesar rendeletére 45. Kr. e. az 
alexandrianus Sosigenes rendezte a római naptárt, 
az év tartamát 3651/i napnyinak véve. Varró a 
régi római kronológia homályaira igyekezett 
fényt deríteni. Az ókor másik nagy asztronómusa 
Klaudios Ptolemaios (140 körül Kr. u.). Nagy 
müve, az «Almageszt» 14 századon át egyetlen 
forrása volt az A.-i ismereteknek. A Földet a 
mindenség középpontjában nyugvónak képzelte. 
Körülötte keringenek a távolság sorrendje szerint 
a Hold, Merkúr, Venus, a Nap, Mars, Jupiter, 
Saturnus. A bolygók mozgásának szabálytalan
ságait excentrikus körrel és számos epiciklussal 
magyarázta. Az epiciklusok elméletét ő dolgozta 
ki nagy gonddal. Ez a rendszer az ú. n. ptole-
maiosi világrendszer, mely egészen napjainkig 
oly számos félreértésre adott alkalmat. Modern 
szempontból tekintve az, ami a ptolemaiosi rend
szerben a valóságnak megfelel, a bolygók moz
gásának projektív geometriája a Földre mint pro
jekció-centrumra vonatkoztatva. A Ptolemaiosra 
következő évszázadok alatt az A. a teljes hanyat
lás képét mutatja. Csak a VIII. sz.-ban indult 
újabb virágzásnak a tudománykedvelő arab ka
lifák alatt. Al Mamun Bagdadban csillagvizsgálót 
építtetett és III. Mihály bizánci császártól kiesz
közölte az engedélyt, hogy valamennyi meglevő 
görög tudományos munkát arabra fordíttathassa. 
A fordítások sorát Ptolemaios Almagesztje nyitotta 
meg. A Föld nagyságának meghatározása céljá
ból Al Mamun 827-ben fokmérést eszközöltetett. 
Albategnios (megh. 928) határozta meg először a 
Földpálya numerikus excentricitását és fedezte föl 
a Föld perihóliumának mozgását. Alhazen (megh. 
1038) javította a csillagászati sugártörés elméletét 
és a szürkület tüneményéből a földi légkör magas
ságára következtetett. A perzsa Al Szufi a X. 
sz.-ban revideálta a görög csillagkatalógusokat 
és újabbat szerkesztett, mely igen becses s 
legutóbb napjainkban adta ki Schjellerup. A 
Málék Sah perzsa fejedelemtől egybehívott asz-
tronómusok (XI. sz.) a tropikus év tartamát 365 
nap 5 óra 48 perc és 15 másodpercnyinek hatá
rozták meg, ami Newcomb legújabb értékénél 

(1900) csak 0É98 másodperccel kisebb. Otnar 
Khejam a naptár tökéletesítése céljából 33 éves 
ciklust ajánlott 8 szökőévvel, úgy hogy a 32. he
lyett a 33. legyen szökőév, ami a valóságot sokkal 
pontosabban közelíti meg, mint a gregoriánus 
naptár. Az araboktól az A. művelését más népek 
is megtanulták. Spanyolországban X. Alfonz 
kasztiliai király több tudós társaságában a bolygó
táblák tökéletesítésén fáradozott. Mongol uralko
dók is pártolták az A.-t, így Hulagu alatt Naszir-
eddin Meragahban csillagvizsgálót épített és 
saját megfigyelései alapján szerkesztette az ú. n, 
űekliani táblákat. Szamarkandban ültig Beg. 
Timur unokája, ápolta a csillagászat tudományát 
és személyesen vezette a tőle építtetett csillag
vizsgálót. 

Az A. újabbkori története. Az arabok kitűnő 
tevékenysége után ismét stagnálás állott be az A. 
fejlődésében, mely csak a XV. sz.-ban indult újabb 
virágzásnak Peurbach (megh. 1461) munkássága 
révén. Ta.nitvé,nya.,Regiomontanus (Müller János), 
ki Mátyás királyunk udvarában is tartózkodott, 
Walther nürnbergi patrícius segítségével meg
alapítja az első németországi csillagvizsgálót. 
Regiomontanus szorgalmas üstökös-megfigyelő 
volt, ő alkalmazta az égitestek helyének megha
tározását alignement-val, újabb kifogástalan mód
szereket eszelt ki a parallaxis meghatározására s 
igen jó efemoriszeket adott ki. Az A. további fej
lődésére nézve döntó befolyása volt Copernieus 
Miklósnak (1473—1543), ki De revolutionibus or-
blum coelestium c. művében rakta le alapjait a 
róla elnevezett világrendszernek. Szerinte a Nap 
mozdulatlanul áll, körülötte keringenek a Merkúr, 
Venus, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus. Csak a Hold 
kering a Föld körül. A Földnek a Nap körül való 
évi mozgáson kívül még egy másik mozgása is 
van, amennyiben 24 óra alatt egy forgást végez 
tengelye körül, mely tengely ferdén áll az eklip
tikához. Copernieus kimutatja, hogy a bolygók 
mozgásait ekként sokkal egyszerűbben lehet meg
magyarázni; de azért az excentrikus körökre és 
az epiciklusokra neki is szüksége volt, bár az 
utóbbiak számát tetemesen apasztotta. Copernieus 
rendszere a Ptolemaios-éval szemben csak nehéz 
küzdelmek árán tudott az érvényesülés ama 
fokára emelkedni, amely tudományos értékénél 
fogva megilleti. Tanítványa, Rhaeticus, a számí
tási módszereket tökéletesítette, Apianus pedig 
mint megfigyelő tűnt ki s észrevette, hogy az üs
tökösök csóvái mindig a Nappal elíentett irány 
felé fordulnak. Abban a korban találták föl a 
transzverzális mérővesszőt és a nóniuszt, melyek 
pontosabb szögmérést tettek lehetövé. Nagy érde
mei vannak IV. Vilmos pfalzi tartománygrófnak, 
ki kasseli csillagvizsgálóján Mothmannal és Bür-
givel 900 csillag helyét határozta meg és beve
zette az A.-ba az órát, mint nélkülözhetetlen meg
figyelési eszközt. A XVI. sz. második felében esz
közölték a gregoriánus nap tár javítást. Tycho de 
Brahe (1546—1601) a megfigyelés tökéletesítése 
körül szerzett kiváló érdemeket. Tekintettel volt 
a műszerek hibáira, mindenütt gondosan számí
tásba vette a csillagászati sugártörést, ő volt az 
első, ki mérései alapján kimondhatta, hogy az üstö
kösök távolabb vannak tőlünk, mint a Hold, ő fe-
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dezte föl a Hold variációját és évi egyenlőtlenségét. 
Addig nem ismert pontossággal határozta meg 
777 állócsillag helyét és különösen a Mars boly
gót tette megfigyelései tárgyává. A nagy mester
nek még nagyobb tanítványa Kepler János (1571— 
1630) volt. Brahe ós saját Mars-megflgyeléseiből 
sok évi fáradságos és lankadatlan kitartás után 
sikerült Keplernek híres három törvényét levezet
nie és ezzel feltárni a bolygók mozgásának lénye
gét. Kepler a modern A. megalapítója. A XVII. 
sz. elején történt a távcső felfedezése, mely csak-

. hamar alkalmazást talált az A.-ban. 1610. fedezte 
fel Galilei a Jupiter négy első holdját, melyek 
kicsiny méretekben a copernicusi világrendszer 
frappáns mását szolgáltatták. Fábricius, Scheiner 
és Galilei felfedezik a napfoltokat, Galilei a Venus 
fázisait, a Hold hegyeinek gyűrűs alakját ós a 
Hold librációját. Galilei (1564—1650), a coperni
cusi tan elszánt védője, a modern mechanika meg
alapítója, kísérleti alapon felfedezi a szabad esés 
és az ingalengés törvényeit. Kepler szép törvé
nyeivel együtt az ő mechanikai felfedezései képe
zik alapját Newton törvényének. 1640. Gascoigne 
a távcsőben keresztalakban elhelyezett fonalakat 
alkalmazott, ami az A.-i mérések pontosságát 
nagyban emelte. Hevelius kitűnő megfigyelő szá
mos üstököst figyelt meg ; 1647. a Hold első tér
képét rajzolta. Néhány évvel később Riccioli a 
Hold hegységeinek ma is szokásos elnevezését 
vezette be a Grimalditól rajzolt Hold-térképen. A 
Jupiter holdjainak fogyatkozásaiból Olaf Roemer 
dán asztronómus meghatározta (1675) a fény ter
jedési sebességét. Ó vezette be a meridián-kört, 
mely precíziós megfigyeléseknél ma az A. leg
fontosabb műszere. Ilicher felfedezi és helye
sen magyarázza a másodpercinga hosszának vál
tozását a földrajzi szélességgel. Gassini J. D. az 
1667. épült párisi csillagvizsgálón a bolygók ro
tációját, lapultságát, a felszínükön látható foltokat 
figyeli meg különösen, meghatározza a Hold lib-
rációjának pontosabb törvényeit és felfedez 4 
Saturnus-holdat. Huyghens, Newton egyenrangú 
ellenfele, föltalálja az ingaórát, megalkotja a fény 
első rezgési elméletét, felfedezi a Saturnus gyű
rűit és egy ötödik holdját. A XVII. sz. vége neve
zetes fordulópontot képez az A.-ban. 1680 körül 
Newton felfedezi az általános gravitáció törvé
nyét, mely szerint bármely égitest egy másik 
égitestre oly erővel hat, mely egyenesen arányos 
a két égitest tömegeinek szorzatával és fordítva 
arányos távolságuk négyzetével. Ez az egyszerű 
törvény szabályozza a Naprendszer bolygóinak 
épúgy, mint a világtér összes csillagainak moz
gását. Belőle az égitestek mozgásának legfino
mabb változásai szükségszerűen következnek. Ez 
a törvény képezi alapját az égi mechanikának, 
mely az A.-i tudomány betetőzése. Newton és vele 
egyidejűleg Leibnitz fölfedezik a differenciál- és 
integrálszámítást, a matematikának ezt a hatalmas 
eszközét, mely az A. további fejlődósében döntő 
szerepet visz. Newton az ő törvényét számos A.-i 
problémára alkalmazta, úgy a bolygók és a Hold 
mozgására, a Föld alakjára, az árapály tünemé
nyére. Ö mutatja meg, hogy egy égitest pályáját 
a Nap körül három megfigyelésből lehet megha
tározni, megalkotja a fény emissziós elméletét, 

javítja a teleszkópokat stb. Flamsteed, az 1675. 
épült greenwichi csillagvizsgáló első asztronó-
musa, kitűnő megfigyelő. Utódja Halley (1656— 
1742) felismeri, hogy az 1682-iki üstökös elliptikus 
pályában kering a Nap körül (Halley üstököse), 
javította a perturbációk elméletét, a Hold-mozgás 
teóriáját, felfedezi a Hold szekuláris akceleráció-
ját, felismeri a Venus-átvonulások fontosságát a 
Nap parallaxisának meghatározására. Bradley 
(1692—1762) a modern megfigyelő művészet meg
alapítója. O az első, ki ívmásodpercet pontosan 
tudott mérni, ő fedezte fel a nutációt és az aber
rációt. A megfigyelő A. XVIII. sz. közepe körül lé
nyegesen tökéletesedett, midőn Dollond föltalálta 
az achromatikus távcsövet, Herschel W. pedig a 
tükörteleszkópot javította. Az addig használatos 
sokféle műszer helyett két műszertipusra szorít
koztak az asztronómusok, t. i. a meridián Hl. ver
tikális körre és az ekvatoriálra, mely mikrométer
rel fölszerelve igen kicsiny szögek mérésére lett 
kitűnően alkalmas. Meridián-kör segítségével al
kották meg a nagy csillagkatalógusokat és az 
ezekre alapított csillagtérképeket. Herschel W. fel
fedezett két újabb Saturnus-holdat, a Saturnus 
gyűrűjének hézagját, meghatározza e bolygónak 
és gyűrűjének rotáció-idejét. 1781-ben felfedez egy 
új nagy bolygót, az Uranust, tov. 700 kettős csilla
got, 2000 ködöt és csillaghalmazt, kimutatja, hogy 
a tejút és számos köd nem más, mint állócsilla
gok halmaza; megvizsgálja az állócsillagok szá
mát és eloszlását az égen. Pia, Herschel J., szá
mos új ködöt és kettős csillagot fedez fel különösen 
az ég déli felén és revideálja atyja katalógusait. 
Az égi mechanikát a franciák emelik a tökéletes
ség addig nem sejtett fokára. Glairaut megalkotja 
a holdmozgás első analitikai elméletét és előre 
kiszámítja a Halley-üstökös visszatérését az ösz-
szes perturbációk figyelembe vételével. Lagrange 
(1763—1813) a három test problémájának meg
oldása körül szerez nagy érdemeket. Laplace 
(1749—1827), a Mécanique céleste nagynevű szer
zője, megalkotja a Jupiter négy első holdjának 
elmeletét, megvizsgálja a Naprendszer stabilitá
sát, tökéletesíti az árapály-elméletet, fölfedezi a 
Hold szekuláris akcelerációjának okát a földpálya 
excentricitásának változásában és megalko^a 
Kant-tói függetlenül az első komoly kozmogóniai 
elméletet. Lalande 47,000 állócsillag helyét hatá
rozza meg nagy pontossággal. A francia fokméré
sek alapján történik a Föld alakjának első pontos 
meghatározása és a méterrendszer megalkotása. 
1761. és 1769. figyelik meg a Venus elvonulását a 
Nap korongja előtt Halley eszméje szerint. A né
met Mayer T. állócsillagok megfigyelésével és 
holdtábláival szerez érdemeket. Fhder, korának 
egyik legnagyobb matematikusa, behatóan foglal-
lalkozik az égi mechanikával és felfedezi a kon
stansok variációjának módszerét, mely az elméleti 
A.-ban alapvető fontosságú. Olbers (1758—1840) 
az üstököspályák'számitasára alkot új és tökéletes 
módszert. 1801 jan. 1. fedezi fel Piazgi az első kis 
bolygót, Cerest, melyet 1807-ig még három más 
kis bolygó követett. Bessel a modern megfigye
lési művészet nagymestere. Pontos csillagtérké
pek készítését javasolja, melyek megkönnyítik a 
gyönge fényű kisbolygók megkülönböztetését az 
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állócsillagoktól. így sikerült 1845 óta 600-nál több 
kisbolygó felfedezése. A kisbolygók felfedezése in
dította Gauss-t, a németek legnagyobb matema
tikusát, új pályameghatározási módszerek alkotá
sára. Az égi mechanika legszebb diadalát a Nep-
tun felfedezésével ülte, melynek létezését az angol 
Adams és a francia Leverrier számítások alap
ján állapították meg az Uranus perturbációból, 
mielőtt emberi szem látta volna. A kiszámított 
helyen Gallé találta meg a Neptunt 1846 szept. 
23. A megfigyelő A. újabbkori kiváló alkotása az 
ú. n. Bonner Durchmusterung, mely az összes álló
csillagok helyeit tartalmazza 95 rendig. A szük
séges megfigyeléseket Argelander, Schönfeld és 
Kriiger végezték az ég É.-i félgömbjén és a délin 
egészen a 23° deklinációig, a déli sarkig Gould 
Thome és Gill folytatták. Gyldén az égi mechani
kába vezet be új módszereket, Klinkerfues és Op-
polzer a pályameghatározás módszereit tökélete
sítik. Új és hatalmas impulzust nyer az égi me
chanika az amerikai Hill G. W.-töl, kinek klasz-
szikus holdelméletét (1878) Brown E. W. dolgozza 
ki. Hill mellett Poincaré H., a hírneves francia 
matematikus az égi mechanika legkiválóbb mű
velője. Az olasz Sclúaparelli dolgozatai alapján a 
meteorok keltenek nagy érdeklődést amaz össze
függésnél fogva, mely köztük és az üstökösök kö
zött fennáll. Nagy segítségére van a megfigyelő 
A.-nak a fotográfia is. Számos üstökös, kisbolygó, 
köd stb. felfedezése a fotográfiának köszönhető. 
Segítségével fedezett fel hazánkfia, Gothard J. 
egy csillagot a Lyra gyűrűs ködében. Nagyfontos
ságú az a nemzetközi vállalkozás, mely az egész 
éggömb fotográfiai térképének létesítését tűzte ki 
céljául, amelynek elérésében 18 csillagvizsgáló 
intézet segédkezik. A fotográfiai lemezek kimé
rése alapján csillagkatalógus fog készülni, mely 
még a 11-ed rendű csillagok helyeit is tartalmazza. 
Nemzetközi jellegű az Astronomische Gesellschaft 
is, melynek főcélja az állócsillagok pontos hely
meghatározása. Az 1883. Kiéiben Zentralstelle für 
astronomische Telegramme név alatt létesült intéz
mény a fontosabb csillagászati felfedezéseket táv
irati úton közli az érdekelt obszervatóriumokkal. 

Irodarom. Az A. óriási irodalmára vonatkozólag teljes 
áttekintést nyújtanak: Houzeau-Lancaster, Bibliographie 
générale de l'astronomie, Bruxelles 1881 s köv. 3 kö te t ; 
Wolf R., Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und 
Literatur, Zürich 1890—1892, 2 kötet. Itt csak a legfonto
sabb munkákat soroljuk fel: Newton, Principiamathema-
tica philosophiao naturális, London 1686, 3. kiad. Genf 
1760, 3 köte t : Gauss, Theoria motus corporum coelestium, 
Hamburg 1809 ; Laplace, Mécanique céleste. Paris 1799— 
1825, 5 kötet, újabb kiadás 1878—1882 ; Tisserand, Traité 
de mécanique céleste, Paris 1888—1896, 4 kötet; Hill, Col-
lected Matbematical Works, Washington, Carnegie Insti-
tntion, 4 kötet ; Poincaré, Les méthodes nouvelles de la 
mécanique céleste, Paris 1892-1897, 3 köt. :u . a., Lecons de 
mécanique céleste, n. o. eddig 3 köte t ; Watson, Theoreti-
cal astronomy, Philadelphia 1868, újabb kiadás 1900; Op-
polzer, Lehrbuch znr Babnbestimmung der Kometen und 
Planeten, Leipzig 1880—1882, 2 köte t ; Tisserand, Lecons 
sur la détermination des orbites. Paris 1899; Klinkerfues, 
Theoretische Astronomie, 2. kiad., Braunscbweig 1899 ; 
Chauvenet, Mannát of spherical and practical astronomy, 
5. kiad., Philadelphia 1863, több változatlan újabb kiadás; 
Newcomb, Spherical astronomy, New-York 1907; Valenti-
ner, Handwörterbuch der Astronomie, Leipzig 1897—1902, 
4 kötet. A legfontosabb folyóiratok; Astronomische Nach
richten, Kiél; Monthly Notfces of the Royal Astronomical 
Bociety, London ; The Observatory, London; Bulletin 
astronomique, Paris ; Astronomical Journal, Boston; Vier-
teljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft, Leipzig. 

Asztronómiai földrajz, 1. Földrajz. 
Asztronómiai műszerek (hat képmellékletkl), 

amelyek a csillagok helyének meghatározására, 
tehát a szorosan vett asztronómiai megfigyelések 
eszközlésére szolgálnak. A régebbi korban, mikor 
a távcső még nem volt ismeretes, az A. mások 
voltak, mint jelenleg. A legrégibb műszer a gno-
mon, pontosan függőlegesen álló pálca v. oszlop, 
mely árnyékát vízszintes síkra veti. Mikor árnyéka 
a legrövidebb, akkor van valódi dél. Az árnyék 
hosszúságából a Nap magasságát lehet kiszámí
tani. Ily gnomonnal Tsu-Kong kinai császár már 
1100. Kr. e. határozta meg az ekliptika ferdeségét. 
Templomokban a gnomont a templom déli falán 
elhelyezett kis nyílás képezte. A nyílásnak apad
ión keletkezett éles képe pontosabb mérést enged 
meg. A triquetrum v. parallaktikus vonalzó már 
Ptolemaios Almagesztjében van leírva. Copernicus 
még ilyennel végezte megfigyeléseit (1. ábra). Az 

1. ábra. Copernicus triquetrnma. 

AB léc függőlegesen áll, AG vele egyenlő hosszú 
és A körül forgatható, BD lécen van a beosztás. 
Utóbbit a csillagra irányították. A BC hosszból 
adódik egy .A-nál levő szög és ezzel C v. B, 
vagyis a csillag zenittávola. Hasonló műszer a 
geometriai quadratum (négyzet), mely az arabok
nál volt használatos. Peurbach is alkalmazta. A 
négyzet oldalai osztással vannak ellátva s egyik 
sarka körül diopterekkel ellátott vonalzó forog. 
A diopterek kis nyílásokkal ellátott lemezek, me
lyek a pontosabb beállítást tették lehetővé. 

A jákob-botja (lat. baculus astronomieus, franc. 
arbaléstriile, ang. cross-staff) különösen Eegio-
montanus által jött használatba. Beosztott hosz-
szabb pálcán kisebb keresztpálca eltolhatóan van 
közepével alkalmazva (2- ___̂  
ábra). A szem A-nál van, a -r""" 
CD pálcát addig toljuk el, yc;"~ f = 
míg az egyik égitestet C, a A i 
másikat I) irányában látjuk. ~~" 
AE és GE hosszúságokból 2 á b r a . Jákob.botj l i. 
az A-nk\ levő szög fele adó
dik. Egészen a XVIII. sz.-ig ez volt a hajósok fő-
műszere az idő- ós helymeghatározásra. 

Ez egyenes beosztású műszerek mellett körbe
osztással ellátott eszközök is szerepelnek. Ilyen a 
sphaera armillaris (abroncsos gömb, 3. ábra), a 
mai ekvatoriál őse. A szilárd fóláliltású BGDE 
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kör a meridiánnal esik össze. CD tengely a pólus 
felé mutat, MESR kör az equator, KLMN a 

B 

deklinációs kör. A pontosabb beállítást diopterek 
segítik elő. Már Hipparchos használta s Tycho 
tökéletesítette. 

Az astrolabium planisphaerium (4. ábra) slk 
körlap, mely a csillagok magasságának és az idő
nek meghatározására szolgált. A Regiomontanus 
szerkesztette torquetum a csillagok hosszúságá
nak és szélességének megmérésére szolgált. Egy 
forgatható kör az equatort ábrázolta, egy, vele az 
ekliptika ferdeségével egyenlő szöget alkotó másik 
kör az ekliptikát helyettesítette, egy harmadik, az 
előbbiekre merőleges és diopteres vonalzóval el
látott kör a szélességek megmérését tette lehe
tővé. Hasonló a sphaera armillaris-hoz. Regio-
montanus a diopterek helyett tűket is használt. 

Az eddig leirt műszerek úgy az alexandrinus 
csillagászoknál, mint később a Ny.-európaiaknál 
voltak használatban. Az arabok különös gondot 
fordítottak műszereik előállítására és felállítá
sukra. Erre a célra nagy, fémből készült köröket 
használtak, melyekot egy pontosan észak-déli 
irányba eső fal keleti oldalára erősítettek. Mivel 
egész körök előállítása igen fáradságos, a körnek 
csak bizonyos részét, rendesen negyedét (quad-
rans) használták. Ók a feltalálói a fali-quadráns-
nak, mely őse a modernasztronómiai f őmüszernek, 
a meridiánkörnek. Képünk (5. ábra) bemutatja 
Tycho de Brahe nagy fali quadránsát, mely Hven 
szigetén épült, annak idején nagyszerű obszerva
tóriumának főmüszere volt. A műszer kezeléséhez 
három személy volt szükséges. F segéd, a tkpi 
megfigyelő, az E dioptert addig mozgatja, mlg a 
csillag az ÉA irányban látszik, a beosztáson le
olvassa a csillag magasságát és a csillag átmene
tének pillanatában jelt ad, melynek idejét H 
segéd az óra I és K lapjain leolvassa, míg a har
madik segéd, G, az összes adatokat a megfigye
lési naplóba jegyzi. E műszerrel az ívperc hatod-

4. ábra. Astrolabium pianispbaerium. 

3. ábra. Tycho de Brahe spbaera armillaris-a. 
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részét lehetett mérni. Az óra igen fontos A., mivel 
két csillag meridián átmenetének időkülönbsége 
egyenlő rektaszcenziójuk különbségével. Az órát 
IV. Vilmos hesseni tartománygróf vezette be az 
asztronómiai megfigyelésbe. Pontos órák csak az
óta vannak, mióta Huyghens híres fizikus felta
lálta az ingaórát.Voltak olyan quadránsok is, me-

lj ek egy függőleges oszlop körül voltak forgatha
tók és így tetszés szerinti azimutban engedték 
meg az észlelést. A 6. ábra Hevelius nagy quad-
ránsát mutatja, mely danzigi obszervatóriumában 
volt felállítva. Két csillag egymástól való távol
ságának megmérésére használta Hevelius az ok-
tánst, melynek kezeléséhez két személy volt szük
séges (7. ábra). A fali quadránsok a XVIII. sz. 
végéig voltak használatban. 

il A XVII. sz. elején, csakhamar feltalálása után, 
e a távcső alkalmazást talált az asztronómiában. 
,t Mérésekre azáltal lett alkalmassá a távcső, hogy 
z belsejében fonálkeresztet helyeztek el, mely pon-
;- tos beállítást tett lehetővé és mellé beosztott kö-
i- röket alkalmaztak a lemért szögek leolvasására, 
i- A fonálkereszt feltalálója Gascoigne (1640). 

Szögmérő eszközökön Auzout és Picard alkalmaz
ták először a távcsövet 1667., selyem v. fémfonal-
kereszttel. A fali quadránst Plameteed látta eJ táv
csővel az addigi diopter helyett. Az időközben 
Huyghenstől föltalált ingaóra pontosabb időmeg
figyelést tett lehetővé. A híres Bradley is még fali 
quadránssal végezte az ő pontos deklinációs mé
réseit 1750—1762-ig Greenwichben. A fali quad
ránsok azért maradtak oly sokáig használatban, 

5. ábra. Tycho de Brahe nagy faü-quadránsa. 
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6. ábra. Hevelius nagy quadránsa. 

mert egész köröket csak a Chaul-
nes hercegétől 1765. föltalált kör
osztási módszerrel tudtak ponto
sabban felosztani. Mikor Kepler 
föltalálta a csillagászati távcsövet, 
Scheiner (1620) ós Römer (1690) 
pedig annak parallaktikus fel
állítását, s ugyancsak Römer a 
passage-müszert és a meridián
kört, akkor a régibb műszerek 
elvesztették jelentőségüket s a 
mai modern obszervatóriumokban 
csak az utóbb említett műszer-

7. ábra. Hevelius nagy oktánsa. 

tipusók használatosak, melyekhez még a tükör-
teleszkóp járul. Utóbbit Newton, Herschel és Pou-
cault tökéletesítették. Lényeges haladást jelentett, 
mikor Dollond föltalálta az achromatikus táv
csövet (1757 körül). A modern műszerek mecha
nikai és optikai kivitelének tökéletesítése körül 
Praunhofer, Merz, Repsold, Steinheil, Grubb, 
Clark, Secrétan, Browning és sokan mások szerez-

8. ábra. Hordozható 
passage-műszer 

áttört táycsővel. 

Bévai Nagy Lexikona. H. kőt. 
15 
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tek nagy érdemeket. Igen kicsiny szögek méré
sére a nagy távcsövek szemlencséjénél mikro
méter van alkalmazva. Ily mikrométerrel csak 
mintegy 20 ívpercnyi szögek mérhetők. Nagyobb, 
mintegy 2 fokig terjedő szögek pontos mérésére 
külön műszer, a heÜométer szolgál. Az időmérés 
pontosságát nagyban emelte a kronográf, mely a 
megfigyelés időpillanatát papírszalagon rögzíti 
meg.Walker ésBond használták először 1848-ban. 
A fotográfiai, fotometriai és színképelemző mű
szerekről 1. Asztrofizikai műszerek alatt. Az ösz-
szes műszerekről legbővebb felvilágosítást nyújt 
Ambroun, Handbuch der astronomischen Instru-
mentenkundo (Berlin 1899, 2 kötet). 

A következőkben bemutatjuk a modern asztro-

9. áfcra. A nizzai obszervatórium ekyatoriálja és kupolája. 

nómia műszereit. Mivel minden mérés az álló
csillagokhoz viszonyítva történik, azért az asztro
nómus legfontosabb feladata az állócsillagok he
lyeinek lehetőleg pontos megállapítása. Erre szol
gál a meridián-kör, mely ezért minden nagy ob
szervatórium fő műszere. Valamely asztronómiai 
obszervatórium összes mérései a meridián-kör 
optikai tengelyének ós a vertikálisnak metszés
pontjára vonatkoznak. A «greenwichi délkör» azo
nos azzal a síkkal, mely a greenwichi obszerva
tórium meridián-körének optikai tengelyén és a 
rajta átmenő vertikálison keresztül fektethető. 
A meridián-kör szilárd felállitású műszer. A meg-
flgyelőhelyiség padlójától izolált két erős kőpilló-
ren (1. a. képmellékleten) az A A' vashengerekben 
nyugszik a C G' tengely, mely pontosan KNy.-i 

irányban fekszik, úgy hogy a rája merőlegesen 
erősített 0 0' távcső csak a délkörben forgatható. 
A tengellyel szilárdan össze vannak kötve a EK' 
körök, melyek finom beosztással vannak ellátva, 
melynek leolvasására az M M' mikroszkópok 
szolgálnak. A távcső okulárvége finom fonál
mikrométerrel van ellátva. Egyéb részek a fi
nom mozgás eszközlésére, egyensúlyozásra stb. 
szolgálnak. A műszer a meridiánteremben van 
felállítva, melynek a levegő könnyű áramlását 
kell megengednie. Tágas, becsukható rés engedi 
meg az észlelést. A meridián-kör a deklináció 
pontos mérésére való, míg a rektaszcenziókat a 
kronográffal összekötött, felette pontos csillagá
szati óra teszi lehetővé, mely a meridián-kör nél

külözhetetlen társa. Újabb töké
letesítések a Repsold-féle imper-
szonális mikrométer, mely a 
megfigyelő személyes hibáit kü
szöböli ki és az autotip krono
gráf, mely a megfigyelési idő 
pillanatát egy relais megnyomá
sára számokban nyomja egy pa
pírszalagra. A modern megfigye
lések már az ívmásodperc szá
zadrészeit, az idő-másodperc ez
redrészeit adják. A strassburgi 
obszervatórium meridián-körét 
1. a képrnellékleten. 

A passage-müszer hasonlít a 
meridián-körhöz, de hiányzanak 
a finoman beosztott körök és a 
mikroszkópok. A 8. ábra egy 
hordozható passage-müszert mu
tat, mely földrajzi hely- és idő
meghatározásoknál használatos. 
D-nél van a kisebb beosztott 
kör, mely a csillagmagasságok 
leolvasására szolgál. A távcső 
nem egyenes. Az okulárvég az 
üres tengely egyik végénél, 0-
nál van, ahová a csillag képét a 
tengely öblösített közepén el
helyezett tökéletesen visszaverő 
prizma veti. A megfigyelés így 
kényelmesebb. 

Sokoldalú használhatóságá
ért másik legfontosabb műszere 
az asztronómiának az ekvato-
riál. így nevezik a szilárd fel

állítása nagyobb refraktorokat, melyek szerkeze
tüknél fogva az ég minden tájékára irányíthatók. 
Kettős csillagok, bolygók átmérőinek mérésére, 
a bolygók, a Hold felületének vizsgálására, ködök, 
üstökösök megfigyelésére egyaránt alkalmas, 
részben mert arányainál fogva ezzel a műszer
rel lehet elérni a legnagyobb nagyítást, másrészt 
az okulár végénél elhelyezett fonálmikrométer 
segítségével kisebb, mintegy 20 ívpercig terjedő 
szögeket lehet mérni. Ha tehát a meridiánkörrel 
meghatároztuk az alapcsillagok helyzetét, akkor 
ezekhez közel levő más csillagok helyzetét az 
ekvatoriállal mérhetjük meg. A fölállítás egyik 
legszokásosabb módja az ú. n. Praunhofer-féle v. 
német fölállítás. A 9. ábra a nizzai refraktor föl
állítását és kupoláját mutatja. Szilárd kőoszlopon 
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nyugszik a Föld tengelyével párhuzamos ú. n. 
óratengely, erre merőlegesen és körülötte forgat
hatóan van alkalmazva a deklinációs tengely, 

10. ábra. A nizzai obszervatórium éqnatorial coudé-ja. 

amelyre a távcső van erősítve. Külön hajtómű a 
Föld forgásával ellentett irányban képes moz
gatni a távcsövet, úgy hogy az egyszer beállított 
csillag hosszabb ideig megmarad a távcső látó
mezejében. A legnagyobb létező refraktor a Yer-
kes-obszervatóriumé (Williamsbay, Chicago mel
lett). Tárgylencséjének átmérője 102 cm., gyújtó
távolsága 19 m. (1. a képmellékleten). 

Mivel a nagy távcső látómezeje kicsiny, rája s 
vele párhuzamosan kisebb távcső, ú. n. «kereső» 
van erősítve, melynek nagyítása csekély, de látó
mezeje nagy s arra szolgál, hogy az égitestet 
könnyebben meg lehessen találni. Több emeltyű
kar a műszer finom beállítására, rögzítésére szol
gál. Hogy a megfigyelő a távcső minden helyze
tében kényelmesen észlelhessen, a kupola egész 
padlóját elektromos erővel minden kívánt magas
ságra lehet emelni, úgy hogy a távcső szemlen
cséjéhez tolószék nélkül könnyen lehet hozzáférni. 
A nagy refraktorokat többnyire kerek kupolák
ban állítják fel, melyek vasból, ha kisebbek, fából 
v. papirmaséból vannak készítve. A kupola a szi
lárd alépítményen kerekek v. hengerek segítsé
gével forgatható. Nagyobb kupoláknál a forgatást 
elektromotorok eszközlik. Az észlelést a kupolán 
alkalmazott széles, bezárható rés teszi lehetővé. 

A nizzai obszervatórium nagy refraktorának 
tárgylencséje 75 cm. átmérőjű, gyújtótávolsága 
18 m.; a kupola átmérője 22 m., súlya 95,000 kg. 
A kupola nem kerekeken forog, hanem víz és 
glicerin keverékében úszik. A Lick-obszervató-
rium nagy refraktorának tárgylencséje 91-5 cm. 
átmérőjű, gyújtótávolsága 17 m. Fotografálásra 
és spektroszkópikus vizsgálatokra is használható. 
A kupola 23 m. magas, súlya 90,000 kg. és vizi-
erővel forgatható. Egyik képmellékletünk mutatja 
a pulkovai (Szent-Pétervár mellett) obszervatórium 
nagy refraktorát. Tárgylencséjének szabad nyí-

11. ábra. A héliométer tárgylencséje. 

12. ábra. A strassburgi obszervatórium.laltaziumtja.í 

lása 76'2 cm., gyújtótávolsága 14 cm. Kupolája 
nem a szokásos fóígömbalakú, hanem hengeres, 
csekély lejtésű tetővel. Magassága 22 m. 

Újabb módja a felállításnak az ú. n. équatorial 
coudé (könyök-ekvatoriál), mely Loewy, a párisi 

obszervatórium nemrég elhunyt igaz
gatójának találmánya. A megfigyelő
helyiségben csak az okulárvég van 
o (10- ábra), mely az üres óraten
gelyre, P-re van alkalmazva. Az óra
tengely másik vége kockaalakú ós 
egy ezüstözött tükröt tartalmaz, mely 
a tárgylencse, O felől jövő sugarakat 
o felé vetíti. A tárgylencse előtt egy 
másik tükör van forgathatóan elhe
lyezve, amely az égitest irányából 
jövő fényt vetíti a tárgylencsére. Az 
équatorial coudé igen kényelmes, mert 
az okulár sohasem változtatja hely
zetét, a megfigyelő egy helyből állít
hatja be a műszert az ég tetszéssze-

15« 
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rinti pontjára. Az észlelőhelyiséget fílteni is le
het, ami minden más felállításnál ki van zárva. 
Ú. n. angol felállítása ekvatoriált 1. Asztrofizikai 
müszerek-né\. 

Oly szögek mérésére, melyek mikrométerrel 
már nem mérhetők, de 2 fokot nem haladnak túl, 
szolgál a héliométer (1. a. képmellékleten),imely kü
lönösen a legutóbbi évtizedekben lett azzá a töké
letes műszerré, amelynek ma ismerjük. Lényegé
ben a héliométer nem más, mint parallaktikusan 
felállított refraktor, melynek tárgylencséje (11. 
ábra) az optikai tengely mentén keresztmetszés
sel ketté van vágva. A lencse két fele a metszés-

13. ábra. Üstökös-kereső. 

vonal irányában eltolható, az eltolódás nagysága 
pedig skálán olvasható le. A tárgylencse mind
egyik fele az égitesteknek egy-egy képét adja, 
melyek összeesnek, ha a féllencsók normális hely
zetben vannak, de különválnak, ha a féllencséket 
egymáshoz képest eltoljuk, ami szánszerkezet 
segítségével történik, melyet az okulárvégnél 
levő kulcs segítségével lehet mozgásba hozni. Ha 
két égitestnek, A és B-nek egymástól való távol
ságát meg akarjuk mérni, a féllencséket úgy állít
juk be, hogy az 1 fóllencse A képe összeessék a 
2 féllencse B képével, azután eltoljuk a lencséket 
úgy, hogy az 1 féllencse B képe essék össze a 2 
féllencse A képével. Az eltolódás A és B kétsze

res szögtávolságát adja. Eleinte a Nap látszóla
gos átmérőjének mérésére használták, innét kapta 
nevét is (héliosz gör. = Nap). Újabban nagy si
kerrel alkalmazzák, különösen az állócsillagok 
parallaxisainak meghatározására. 

Az altazimut szilárd fölállítása műszer, az égi
testek magasságának és azimutjának mérésére 
szolgál (12. ábra). A nem nagy távcső vízszintes 
tengely d egyik végére van erősítve, melynek 
másik végén van a vertikális v. magassági kör 
n, amelyen a magasságok leolvashatók. A műszer 
a közepén átmenő függőleges tengely körül is 
forgatható s így a távcső az ég minden pontjára 
igazítható. Ezt az elforgatást az o horizontális v. 
azimutális körön lehet leolvasni. Kp, p1 mikrosz
kópok a körök leolvasására szolgálnak. A kisebb 
fajta hordozható altazimutokat univerzális műsze
reknek vagy teodolitoknak is nevezik. Ezek uta
zásoknál földrajzi helymeghatározásokra s geo
déziai méréseknél használatosak. 

Kisebb műszereket, melyek alkalmi megfigye
lésekre, üstökösök keresésére szolgálnak, nem 
állítanak fel szilárdan, hanem háromlábú áll
ványra szerelik. Nagyobb obszervatóriumokban 
az üstökösök keresésére szolgáló nagy látómezejű 
és fényerős távcsövet a kényelmes megfigyelés 
céljából alkalmas székre szerelik (13. ábra). 

Utazásoknál hasznos szolgálatokat teljesít a 
szextáns ós ennek tökéletesített alakja, a prizma
kör. 

Oly intézeteket, melyek az asztronómiai meg
figyelések céljaira szolgáló műszerekkel vannak 
ellátva, csillagvizsgáló intézeteknek vagy jobban 
asztronómiai obszervatóriumoknak nevezik. Ilye
nekvannak pl. Parisban, Greenwichben,Washing
ton, Nizzában, Pulkovában, Strassburgban stb. Ily 
intézeteken némely helyen asztrofizikai megfigye
léseket is tesznek. Legnagyszerűbben vannak fel
szerelve az amerikai obszervatóriumok, mint pl. 
a Yerkes, Yale, Lick-obszervatórium, melyek gaz
dag magánosok bőkezű alapítványaiból létesültek. 
Egyik képmellékletünk a strassburgi egyetemi 
obszervatóriumot mutatja, alaprajzzal és kereszt
metszetekkel, melyekhez külön magyarázat nem 
szükséges; másik képmelléklet a nizzai és a Lick-
obszervatórium teljes képét szemlélteti. (L. még 
Asztrofizikai műszerek.) 

Asztropalia (olaszul Stampalia, törökül TJsz-
topalia), török sziget az Egei-tengerben, Kosz
tól 36 km.-nyire, 136 km2 területtel, körülbelül 
2000 lak. Két hegyborította részből áll, melye
ket egy keskeny földszoros köt össze. Több ki
tűnő kikötője van. A földszoroson fekszik A. vá
rosa, 1500 lak. Az ókorban a szigetnek — való
színűen föníciai — neve Astypalaea volt. 

Asztrospektrográf, a csillagszínképek fotog-
rafálására szolgáló műszer. L. Asztrofizika és 
Asztrofizikai műszerek. 

Asztrospektroszkóp, a csillagszínképek vizs
gálására szolgáló műszer. L. Asztrofizika és Asz
trofizikai műszerek. 

Ásztrospektroszkópia, a csillagok színképének 
vizsgálata. L. Asztrofizika. 

Asztrosz, falu Árkádia görög nomoszban a Nau-
pliai-öbölbe kinyúló hegyfokon, 800 lak. 1823-ban 
a második görög nemzeti gyűlést itt tartották meg. 
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Asztroszköpia (gör.), a csillagvizsgálás, csillag
jóslás tudománya. 

Aszuágy (Osmiad, Oziach, Oziag, Ozinog,Ozi-
vagh), Csánky szerint kőrösvmegyei hely, mely a 
XV. sz.-ban mezőváros volt. Szerinte a mai Dolni-
Miholjac és Sv.-Grjuraj környékén feküdt (Ve-
rőcze m.). Ortvay egynek tartja a verőczovmegyei 
Eszékkel. L. Aszuágyi főesperesség. 

Aszuágyi főesperesség. így nevezték Csánky 
szerint a pécsi egyházmegye azt a részét, mely a 
Dráva-Száva közötti vidék középső szakaszát fog
lalta magában. Ortvay szerint ez a főesperesség 
eszéki főesperességnek neveztetett. Kiterjedt pe
dig Baranya, Valkó, Kőrös, Verőcze és Szerem 
vmegye egy részére is. A pápai tizedjegyzékek 
e területen 53 plébániát sorolnak fel. V. ö. Ort
vay T., Magyarország egyházi földleírása a XV. 
sz. I. 268—272 ; Csánky D., Kőrösvmegye a XV. 
sz. 90—99 k. (Értek, a Történ, tudom. kör. XV. 
k. 12. sz.) 

Asznbesztercze, kisk. Besztercze-Naszód vm. 
jádi j.-ban, (i9oo) 868 német és oláh lak., u. p. és 
u. t. Jád. 

Aszubor, erős és édes bor, sok cukor- és szesz
tartalommal. Az A. készítése céljából kedvező 
időjárás mellett a szőllőt csak október végén kez
dik szüretelni, midőn a szőllőszeniek egy része 
megráncosodik, megaszik. Ezen aszúszemeket 
nagy gonddal kiválogatván, egy kádba teszik, 
melynek fenekébe egy lúdtoll van illesztve. Az 
aszúszemek saját nyomása folytán a toll végén 
mézédes szörp csepeg le, mely az úgynevezett 
esszenciát adj a. Az aszúszemeket most annyira ösz-
szetapossák, hogy az barnás színű lekvárrá lesz 
s azután jóféle mustot öntenek reá. Aszerint, amint 
egy gönci hordó (137—140 lit.) musttal 1—5 
puttony (30—35 lit.) aszúból készült pépet kever
tek, készül az 1—5 puttonyos aszú. A must 8—24 
óráig áll az aszupépen, miközben többször felkeve
rik, azután leszűrik a törkölyről és erjedni hagy
ják. Az aszutörkölyre újból mustot öntve, a for
dításnak v. máslásnak nevezett aszuszerü bort 
nyerik. A must ily módon az aszuszőllőben levő 
cukortartalommal gazdagulván, kierjedni nem bir 
s benne legfelebb 171.°/0 szesz képződhetik, ennyi 
szesz pedig 29% cukorból keletkezik, s ha a must 
ennél több cukrot tartalmazott, az a borban is fel
található s ennek édes ízét adja. Az esszenciában 
annyi a cukor, hogy benne több mint 5—8°/0 szesz 
nem képződhetik. A madeira, malaga, port, sherry 
borok gyakran 25°/0 szeszt is tartalmaznak, mert 
ezeket szeszezni szokták. Magyar aszubortermelő 
vidékek: Tokaj, Ménes, Ruszt. 

Aszúra, az ind mithológiában a. m. «élő, szellemi 
és isteni», továbbá «szellem, szellemi lény, leg
főbb szellem» ; később jelentése változott és csak 
gonosz szellemet, démont értettek rajta, 1. Ind 
mithológia. 

Aszurbanipal, 1. Assurbanvpal, 
Aszurnazirpal, 1. Assurnazirpál. 
Aszuszőllő. Ha az érett szőllő, száraz meleg idő

járást feltételezve, a tőkén marad, a szemek vizet 
párologtatván el, megráncosodnak és A. lesz 
belőlük. Az utóérésnek ezen neme megkülön-
böztetendő az úgynevezett nemes rothadástól 
(Bdelfáule), amelynél a szőllőszem felreped s külö

nösen a botrytis cinerea nevű penész által ellepe-
ük. A nemes rothadásnál a szőllő cukortartalmá
nak egy része veszendőbe megy, míg az A. csak 
vizetveszí te tt. A kereskedésben előforduló mazsola-
szőllő, malagaszőllő nem más, mint A. 

Aszvin (a lovasok), az indiai mithológia leg
régibb, ú. n. védai korában két együttesen fellépő 
istenségnek a neve, kik hasonlítanak sok vonás
ban a görög dioskurokhoz. Ók hozzák fel az égre 
a reggeli szürkületet, az első hajnalodást; ők az 
istenek orvosai, elűznek minden betegséget, kivált 
ők nyújtanak szabadulást a vihartól szorongatott 
hajósoknak. Úgy látszik, hogy ők a reggeli és 
esteli hajnalcsillagok képei (Castor és Pollux). 

At . , a technikában röv. «Atmoszféra» h. 
Áta, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1900) 

367 horvát, német ós magyar lak., vasúti állomás, 
táviróhivatal; u. p. Egerág. 

Atabapo, folyó Venezuela DNy.-i részében. 
San Pernando de A. mellett ömlik az Orinokóba; 
hossza 225 kilométer. 

Atabek (tör.) a. m. Bég atya, eredetileg a szeld-
zsuk fejedelmek gyermekeinek nevelői, kik idővel 
az állami ügyekre is nagy befolyást nyertek; a 
szeldzsukhatalom elgyengülése folytán befolyásuk 
egyre növekedett, úgy hogy a XII. sz.-ban déli 
Perzsiában önálló hatalomra vergődtek. 

Átabota a. m. összevissza, zűrzavaros. 
Atabyrius mons, a Tábor hegyének (1. o.) 

latin neve. 
Atád, 1. Magyaratád és Nagyatád. 
Átadás (traditio), a tulajdonnak származtatott 

szerzésmódja. A római jognakamodernjogokban 
még mindig érvényes jogszabálya az, hogy tulaj
dont mástól csak A. által lehet szerezni. A kölcsö
nös beleegyezés (szerződés) önmagában még nem 
ruházza át a tulajdont egyik személyről a má
sikra, hanem csak kötelmi viszonyt (jus ad rem) 
állapit meg, melynél fogva a szerző jogosítva van 
a dolog Á.-át követelni; a tulajdonnak mint harma
dik személyek ellen is érvényesíthető dologbeli 
jognak (jus in re) szerzéséhez szükséges a kölcsö
nös akaratot mintegy megtestesítő tény, az A. 
(dominia rerum non pactis, sed traditionibus acqui-
runtur). Ha tehát pl. X. vm. dolgot először a-nak, 
azután &-nek elad, de &-nek át is adja, a tulaj
dont nem a, hanem b szerzi meg, habár &-vol 
a vétel később jött létre. Az Á. jogérvényóhez 
szükséges: a) hogy az átadó tulajdonátruházási, 
az átvevő tulajdonszerzési képességgel birjon; 
ytulajdonszerzésrealkalmasjogcim(titulus)«justa 
causa», pl. ajándékozás, vétel, kölcsön; c) az A. 
ténye, melynek többféle nemei vannak, milyenek: 
a kézről-kézre való valóságos Á. (t. reális); jelképi 
Á. (t. symbolica) épületeknél az épület kulcsai
nak, telkeknél egy földdarabnak, fekvőségeknél 
általában a vonatkozó irományoknak Á.-a; rövid 
kézzel történt Á. (t. brevi mami), midőn a tulaj
dont szerző más alapon már birtokban volt. A 
telekkönyvi intézmény behozatalával ingatlan 
vagyonnak Á.-a a tulajdonjognak telekkönyvi 
bejegyzése által történik, s jogérvénnyel csak a 
telekkönyvi Á. bir. 

Atahualpa, Peru utolsó inkája. Bátyját, Huasz-
kar-t fogságba ejtette és a királyi háznak számos 
tagját és hivét kivégeztette (1532). A pártokra 
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szakadt országot a spanyol Pizarro könnyű szer
rel foglalta el. Előbb A. ölette meg bátyját, majd 
a spanyolok öt ítélték tűzhalálra (1533). Miután 
félelemből fölvette a kereszténységet, kegyelemből 
lefejezték (1. Pizarro és Peru). 

Atair (v. Altair, a Aquilae), elsőrendű csillag a 
Sas-ban. Optikai kettős csillag. 

Ataji, török költő, Nevi-Záde költő atyja, 1. 
Nevi-Záde. 

Atak (franc, attaque) a. m. roham, támadás, 
vagyis az ellenségnek szálfegyverrel való meg-
rohanása. L. Roham. 

Atakama, 1. pusztaság Dél-Amerikában a d. sz. 
23 és 27° közt. Nagyobb része Antofagasta, kisebb 
része pedig A. chilei tartományokban fekszik. A. 
túlnyomóan köves és csak kisebb részében homo
kos pusztaság, atenger partjától meglehetősen me
redeken emelkedik 1000 és azután szeliden 3500— 
4000 m .-ig. Helyenként hegycsoportok is talál
hatók rajta. Teknőszerű völgyeit sok helyen nagy 
kiterjedésű nátriumsalétromos rétegek takarják. 
Mélyebben rézércekben gazdag kristályos kőze
tek, sok helyen, főképen pedig Chanarcillo, Trés 
Puntas ós Caracoles kerületekben különféle ezüst
érctelepek találhatók. A pusztaság esőben sze
gény, mert a nagy légnyomás zónájában fekszik. 
Az Alsó-A. a tenger partján, a Felső-A. a dél
amerikai Kordillerákkal befogott felvidéken van. 
Nagyrósze igazi sivatag. A növényzet satnya; 
csakis a vizek mellett találni fákat, a Gourlica 
chilensist, a Prosopis siliquastrumot stb. Az állat
világ is szegényes, sok a gyík, de kevés a kígyó 
és a hal. V. ö. Phüippi, Reise durch die Wüste 
A. (Halle 1860); San Román, Desierto y Cordil-
leras de A. (Santiago de Chile 1896. 2. köt.). — 
2. A., chilei tartomány a Csendes-óceán, Anto
fagasta, Argentína és Coquimbo közt 78,820 km8 

ter., (1907) 113,777 lak. A föld csak a folyók, a 
Copiapo és Huasco mellókén termékeny; egyebütt 
pusztaság, de ásványkincsekben igen gazdag. 
Ezek értékesítése céljából több vasúti vonalat is 
építettek a tartományban. Négy departamentora 
oszlik ; ezek: Copiapo, Caldera, Preirina és Val-
lenar. A bennszülöttek a csangák. Kikötői Huasco, 
Chanaral és Caldera. — 3. A. (San Pedro de Ata
kama), város Antofagasta chilei tartományban, 
mintegy 50 km.-nyire az Atakama vulkántól, (1907) 
3145 lak. 

Atakamenok, délamerikai indiánus halász nép
törzs a Loa folyó völgyében, az Otakamava (1. o.) 
pusztában. 

Atakamit, ásvány, a haloidsók csoportjából, 
Cu (OH) Cl. Cu (OH)2. Apró oszlopforma rombos 
rendszerbeli kristályokban, szemcsés halmazok
ban v. lazán homokszerű szemcsékben; smaragd
zöld, üvegfónyü, átlátszó-áttetsző. Bolíviának és 
Chilének (Atakama) rézérce. 

Ataki, helység Besszarábia orosz kormányzó
ságban, a Dnyeszter jcbbpartján, bőrcserzéssel és 
szeszfőzéssel, (1897) 6450 1. 

Atakpame, 1908 óta kerületi székhely Togo né
met afrikai gyarmatban, vasút mellett, 9—10,000 
lak., nagy vásárokkal. 1886-ban Baudin atya itt 
francia hittérítő állomást szervezett. 

Ataktikus (gör.) a. m. rendetlen, szabálytalan. 
Atala, a 152. planetoid neve. 

Atala, Kisfaludy A. (1. o.) írói álneve. 
Átalag, magyar bormérték, 1. Akó és Antaiag. 
Átalakítás (transformatio), a matematikábau 

azokat a változtatásokat jelenti, amelyek vala
mely idomon, vagy analitikai kifejezésen végez
hetők. Ha valamely egyenletrendszer az y-okaX, 
mint az cc-ek függvényeit határozza meg és ha e 
rendszer az íc-ek szerint is megoldható, akkor az 
x-ek és az y-o\z között transzformációt fejez ki. 
Az Á.-t valamely függvényen, vagy egyenleten 
úgy végezzük el, hogy a baloldalon álló kifeje
zésnek az értékét a régiek helyett új változókban 
fejezzük ki. Az Á. kétfóleképen értelmezhető. 
Még pedig az cc-ek ós az i/-ok jelenthetik ugyan
azon pont koordinátáit két különböző rendszerben, 
vagy jelenthetik két egymással kapcsolatos alak
zat megfelelő pontjainak a koordinátáit ugyan
azon koordináta rendszerben. Utóbbi esetben azt 
mondjuk a két alakzatról, hogy egyik transzfor
máltja a másiknak. 

Átalakulás (metamorphosis), a fejlődésnek 
közvetett módja, midőn a petéből kikelt állat nem 
hasonlít az anyaállathoz, hanem csak bő táplál
kozás és, alakváltozás után nő meg és lesz ivar-
éretté. Általában a gerinctelen állatok és egyes 
esetekben a gerincesek körében, pl. a kótéltüeknél 
és némely halnál fordul elő ott, hol az állat kevés 
szikü, úgynevezett sziktelen (alecytal) petéből fej
lődik. A fejlődő állatnak idegen alakja ós életmódja 
van, úgy hogy a természetvizsgálók nem egy
szer mint külön állatfajt irták le (zoöa, cercaria, 
nauplius, brachiolaria, pluteus stb. stb.). Ebben a 
szakban nevezzük az állatot lárvának v. álcának. 
A lárva rendesen sajátságos lárvaszervekkel, pl. 
csillóövek stb. van ellátva. A különböző állat
csoportok rokonságának megállapításánál a lárvák 
igen fontosak, mert ha két — egymástól anató
miai szerkezetre, életmódra is eltérő — állatcso
port hasonló lárvából fejlődik, akkor e két csoport 
egymással rokon, azaz közös őstől származhatott 
és csak a törzsfejlődós későbbi folyamatában, a 
külső körülményekhez való alkalmazkodás követ
keztében tért el egymástól. Ilyenek pl. a kacslábú 
rákok (Peltogaster, Saculina stb.), melyek kifej
lődve a férgekhez vagy a puhatestüekhöz hason
lítanak, mégis rákok, mert hasonló lapos testű, há
rom pár izeit lábbal ós egy szemmel ellátott ú. n. 
nauplius lárvából fejlődnek, mint a legtöbb rák-
féle. Némely lárva gyakran nyugvó állapotba lép, 
ez a bábállapot, pl. a rovarok. A rovarok Á.-a lehet 
teljes, ha az állat, mielőtt az ivarórett alak (ú. n. 
imago) alakját eléri egy v. több lárvaállapoton ós 
egy nyugalmi szakon, ú. n. bábállapoton megy 
keresztül. Ilyen Á. fordul elő a Holometaboláknál, 
ilyen a lepke; a petéből hernyó, ebből báb,, s 
végül a bábból lepke fejlődik. Nem teljes az A., 
ha a rovar bár több, de egymástól csak kevéssé 
eltérő lárvaállapoton keresztül, egyszerűen ved-
léssel éri el az ivarérett alak (imago) alakját, azaz 
bábállapota nincsen. Ilyen az Á. a Heniimetabo-
láknál, pl. sáska, szitakötő stb. Ha többféle alakú 
álcák közvetítik az ivarérett állatnak a fejlődését, 
az Á.-t túlátalakulásnak mondjuk (pl. körisbogár, 
tengeri rákok). Helyesen: az átalakulók v. csupán, 
v. részben, v. többszörös alak változtatással fej
lődnek. 
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Az Á. lehet előrehaladó (progresszív) vagy ha
nyatló (regresszív). Előrehaladó akkor, midőn a 
lárva folytonosan tökéletesebb anatómiai szerke
zetű lesz, és így az ivarórett állat a lárvánál 
tökéletesebb, pl. a béka. A békaporonty lábatlan, 
nagy feje, oldalt összenyomott farka és külső boj
tos kopoltyúi vannak. Ilyenkor ebihalnak, béka
lárvának is hívják. Az ebihalon csakhamar eltűn
nek a külső kopoltyük és belsők lépnek fel, majd a 
hátsó pár végtag, illetve később a mellső pár fej
lődik ki, nemsokára a kopoltyúk visszafejlődnek, 
8 a tüdő, mely a kifejlődött állat egyedüli lélekző 
szerve, kezd létrejönni, végül lassankint a fark 
is elvész. Ez Á.-nál az állat szervezete folyton tö-
kéletesbült. Ellentéte a lianyatló Á., midőn a lárva 
tökéletesebb anatómiai szerkezetű, mint a kifejlő
dött állat, pl. az Ascidia, melynek kis lárvája hosz-
szú farkú és a fark egész hosszában embrionális 
gerincoszlop (chorda dorsalis) található. Később 
farkát elveszíti éslgy a kifejlődött állatnak embrio
nális gerincoszlopa nincs, azaz tökéletlenebb szer
kezetű. 

A fajok átalakulását és az ember származá
sát eredményező átalakulást (transzformizmus, 
evolúció, deszcendencia stb.) a származástan ku
tatja. L. Származástan. 

A. növénytani tekintetben különböző értelmű 
lehet. A növények tagjai különböző alakuan fej
lődhetnek ki ; ugyanaz a növénytag majd erre, 
majd más célra. A szerveknek emez alakváltozá
sait Á.-nak nevezzük. Az Á., növónyteratológiai 
értelemben, leginkább a virágzatot, meg a virágo
kat érinti, lehet 1. haladó vagy emelkedő, 2. ha
nyatló aszerint, amint a levélképletek a rokonsági 
sorozathoz viszonyítva fejlettebb alakban jelent
keznek, vagy valamely alacsonyabb fokra vissza
esnek. — A. a közettaiiban, 1. Metamorfizmus. 
Kémiai értelemben, 1. Kémiai átalakulás. 

Atalanta-lepke (áuat), Vanessa AtalantaL.mks-
kép admirális, a tarka csalánpillangók nálunk is 
közönséges faja. Fekete alapszínű mellső szárnyát 
rézsút húzódó élénk vörös szalag, hátsó szárnyát 
pedig fekete pettyekkel tarkázott vörös szegély 
díszíti. Hernyója a csalánon él. 

Atalante, két görög heroinának a neve, kikről 
nem bizonyos.hogy csakugyan külön személyeknek 
veendők-e, avagy valamikor egyetlen mondai kép
zet utólagos elkülönülései. Az egyik a boiotiai A., 
Schoineus ós Klymene leánya, akivel legyőzetés 
esetében halálbüntetés terhe mellett futottak ver
senyt a kérők. Sok hiú kísérlet után Hippomenes 
győztes marad.mert az Aphroditétől kapott 3 arany
almát hullajtotta el szaladás közben, amivel A. 
futását késleltette. De a szerelmes pár megfeled
kezik az isteneknek tartozó tiszteletről, s ezért 
oroszlánokká változnak át a nagy istenasszonynak, 
Kybelenek kocsija elé. A másik A. az arkádiai. 
Atyja — Jasos vagy ugyancsak Schoineus — az 
ívj szülöttet kitéteti, kit azután egy medve szoptat 
és nevel fel. Mint erőteljes, férflgyülölő hajadon 
Artemis vadásztársaságához csatlakozik; de a 
szerelem erejének végül ő sem tud ellentállani s 
a kitartó kérőtől, Meilaniontól Parthenopaiosnak, 
a Theba ellen vonuló hót hős egyikének ad éle
tet. Még leánysorban résztvett A. a kalydoni va
dászatban is, s elsőnek sebesítette meg a vadkant 

nyilával, amiért a szerelmes Meleagros az állat 
fejét és bőrét neki juttatja vadászzsákmányként. 
További mondák Akastos-szal és Peleus-szal is 
kapcsolatba hozták A.-t, ki Árkádiában bizonyára 
csak Artemis-nek, a vadászat istenasszonyának 
egyik heroizált változata. A. alakja — a róla szóló 
mondák ábrázolása közben — nemcsak a görög 
képzőművészetben játszott szerepet, hanem a gö
rögök költészetében, első sorban drámáiban is. 
Aischylos egy satyr-drámát költött A. nevén, s a 
hősnő Euripides Meleagrosában is középponti he
lyet foglalt el. 

Atalanti (Tálanti), város a görögországi fo-
kiszi kerületben, hat km.-nyire az A.-i tenger
szorostól, mely a görög szárazföldet elválasztja 
Eubea szigetétől. Püspöki székhely, (1889) 1708 
lak., kitűnő dohánytermeléssel. 

A t a l a n t i a Correa (nSv.), a Rutaceae (Rutafé
lék) család génusza, melynek 13 faja az indo-
maláji flóraterületen honos. Pák v. cserjék. Leg-
ismeretesebb az egylevelü A. monophylla Corr. 
(Limonia m. L.) előindiai ós ceyloni faj, átlátszóan 
pontozott levelekkel, mogyorónagyságú gömbö
lyű terméssel. Sárga, igen kemény fáját úgy hasz
nálják fel, mint a puszpáng-fát. A terméséből 
nyert olajat K.-Indiában rheuma ellen használják. 
Az A. missionis (Wight) Oliv. fája furnirfa. Szin
tén előindiai és ceyloni. 

Átalány. Bizonyos ügykörben előforduló szá
mos egyes teljesítés, fizetés, költséges eljárás 
fejében adottt, engedélyezett összeg, pótjavadalom. 
Főleg a hivatali életben fordul elő, hol számos 
neme ismeretes, így van pl.: irodai, úti, lótartási, 
ruházati, tüzelési, világítási, szolgaruha stb. Á. 
Az Á.-szerű engedélyezés, illetőleg megtérítés 
főleg ott indokolt és célszerű, hol az előfor
duló esetek számosak, de előre meg nem hatá
rozható időben és érték szerint fordulnak elő, v. 
ahol a teendő teljesítmény, tett szolgálat eseten
kinti megbecslése nehéz, körülményes és jóval 
több költségbe kerülne, mint a tényleges érték
különbözet; a visszaélésekre is könnyű módok 
kínálkoznak. A közadózásoknál is előfordul, mint 
adó- és illeték-Á., hol feleslegessé teszi az adó
forrás, adótárgy esetenkint való becslését, méré
sét, az adóköteles aktusoknak egyenkint való 
számbavételét stb. 

Átalány-ár, 1. Akkordmunka. 
Átalánybiztosítás, 1. Biztosítás. 
Átalányeladás, 1. Vétel. 
Átalánymunka, a szakmánymunkának (1. o.) 

egy neme, melynél a díjazás nem bizonyos munka
egységekre, hanem egész munkakörökre vonat
kozik. 

Átalfa v. átolvas, nagy hordók ajtainál haránt 
irányban alkalmazott fa v. vas, melyen ékkel v. 
csavarral az ajtót úgy meghúzhatni, hogy jól 
zárul. r 

AtalikGhazi a.m.«ahitvédője», l.Jakub bég. 
Ataljá, Áháb Izrael királyának és nejének, Ize-

beinek leánya, aki Jórámnak, Juda királyának 
volt a felesége. Fiának, Achazjának halála után ki
irtotta elhalt férje családjának férflsarjadékait, el
foglalta a trónt és meghonosította a Baal-kultUBzt. 
Csak egy unokája, Jóás maradt életben, akit addig 
rejtegettek, míg felnőtt s hat év után (Kr. e. 837 
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körül) Jójádá főpap a gyermeket őseinek trónjára 
ültette. A.-t megölték, a Baal tiszteletére emelt 
oltárokat lerombolták. A. története a tárgya Ha-
cine «Athalie» című tragédiájának. 

Átállagulás, átlónyegtüés, hittani műszó, 1. 
Átváltozás. 

Átalvető (ném. Mantelsack), a nyeregre csatol
ható, hengeridomú, bőr v. posztó zacskó, amelybe 
a lovas a lóháton magával vitt holmiját csoma
golja ; továbbá széles hevederrel egymással össze
kötött két batyut is jelent, amelyet a málhás állat 
nyergére úgy vetnek, hogy az állat mindegyik ol
dalán egy-egy batyu lógjon. 

Atamán (oroszul), másként hetman, a kozákok
nál a főnök elme. Az A.-t régen szabadon vá
lasztotta a nép s az ilyen főnök élet és halál ura 
volt. Legelőször a doni és ukrainai kozákoknak 
voltak ilyen A.-jaik, s a választási jogot Báthori 
István lengyel király (1576—1586) adományozta 
nekik. Mikor a kozákok 1654. orosz fennhatóság 
alá kerültek, meghagyatott nekik ez a szabad vá
lasztási jog, de amint Mazeppa A. 1708. XII. 
Károly pártjára állt, I. Péter cár az A.-ságot 
kormányzói hivatalra változtatta. II. Katalin pe
dig az ukrainai A.-i méltóságot egészen megszün
tette. Jelenleg a cár viseli az összes kozákok 
A.-ja elmet. A jelenlegi A.-i tisztségre nézve 1. 
Kozákok. 

Lengyelországban a hetman hadvezéri móltóság 
volt. 1581-től kezdve «nagy hetman» (hetman 
wielki) volt a címe, helyettese volt a tábori A. 
(hetman polny). A nagy hetmant a király nevezte 
ki, hatalma korlátlan volt a hadseregben, de meg
szűnt, mihelyt a király oda érkezett. 1792-ben az 
országgyűlés eltörülte e méltóságot. 

Átán (növ.), 1. Myrkaria. 
Atanaczkovics, 1. Bogoboj, szerb író, szül. 1826 

júl. 10. Paján s u. o. halt meg 1858 aug. 28. Jogot 
tanult a pesti és bécsi egyetemen s ügyvéd lett. 
Midőn a 48-as mozgalom kezdődött, az elsők kö
zött lépett a szerbek élére s egyik vezető emberük 
lett. Egyre nagyobb szereplése miatt a szabadság
harc kormánya statáriális eljárást indított ellene, 
ami arra kényszerítette, hogy Bécsbe és a kül
földre meneküljön. Csak hosszabb idő múlva tért 
vissza s előbb Újvidéken, majd Baján telepedett 
le mint ügyvéd. Irodalmi munkásságával nagy 
sikert aratott. A novella és a regény terén úttörő 
volt a szerbeknél. Novellái közül, melyek két fü
zetben jelentek meg, különösen a Bunjevka (Bu-
nyevác nő) lett híressé. Regényt egyet írt 1851— 
1852. Dva idola (Két bálvány) címmel, ez volt az 
első eredeti szerb regény s korszerű színvonalá
nál fogva igen nagy hatást ért el vele. 

2. A., Jován, szerb tábornok és politikus és 
mint ilyen a radikálispárthoz szított. II. Sándor 
megöletése után, 1903 jún. 11. az Avakumovics-
féle ideiglenes kormány hadügyminisztere, mely 
állásában I. Péter király is megerősítette. A ka
binet rekonstruálása alkalmával (1903 aug. 16.) 
tárcájától megvált. 

3. A., Fiaton, bácsi szerb püspök, szül. 1787. 
Zomborban, megh. 1867 ápr. 21. Újvidóken.Tanul-
mányainak végeztével a zombori képezdében 16 
évig tanárkodott, 1829. szerzetessé lett, 1839. 
budai szerb püspökké. 1848-ban a békepárthoz 

csatlakozott, ezért Kossuth nagy bizalommal vi
selkedett iránta. Midőn Rajacsics pátriarehát nyílt 
ellenségeskedése miatt a kormány méltóságától 
megfosztotta, A.-t nevezték ki a helyére, bármeny
nyire vonakodott új állásától, mely csakhamar 
tarthatatlanná lett. A kitört hadi események alatt 
kilátás nyílt Szerbiában egy magyarbarát párt 
alakítására. Kossuth ekkor 6000 aranyat adott át 
A.-nak az agitáció támogatására. A fordulat el
maradt, a pénzt pedig A. csak 49. őszén szolgál
tatta ki a bécsi kincstárnak. Ezért Kossuth később 
azzal gyanúsította, hogy szerb felkelőkre költötte 
az átvett összeget. Még 1848. nyerte el a bácsi 
egyházmegyét, politikai szereplése miatt azonban 
csak a szabadságharc után foglalhatta el szék
helyét. 40,000 frtot adott egy Újvidéken emelendő 
jogakadémia számára, Zomborban alapítványt 
tett tanítójelöltek ellátására, jelentékenyen segé
lyezte továbbá az összes szerb intézményeket, 
irodalmilag is működött, megjelent műveinek 
száma 41. Nagy részük vallási, erkölcsi és egy
háztört, tárgyú, de vannak fontos nyelvészeti és 
korszerű irodalmi kérdésekkel foglalkozó mun
kái is. 

Átány (Atány), nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban, 
(1900) 2933 magyar lak., kik sok búzát termelnek 
s marha- és lótenyésztéssel is foglalkoznak ; posta
állomás ; u. t. Heves. 

Ataraxia (gör.), tkp. minden leM rázkódástól 
való mentesség, meg nem zavarható lelki nyu
galom. A görög szkeptikusok (Pyrrhon, Aineside-
mos) ezt tűzték maguk elé célul. Közönyt mutattak 
minden határozott állítással szemben, nehogy lel
kük békéjét az ellenmondások megzavarják. 

Atarfe, igen régi mezőváros Spanyolország 
Granada tartományában, (igoo) 2996 lak., Santa-Fé 
vasúti állomása. A castiliaiak ós Granada hábo
rúiban nagy szerepet játszott. 

Atargatis, szír istennő, 1. Derketo. 
Ataulf (AtJiaulfus), a nyugati gótok királya, 

sógorának Alariknak utóda (410—415), akit Itá
liában Pannóniából vezetett gót és hun csapatok
kal támogatott. Kezdetben Gallia bitorlójával, 
Jovinus-szal akart szövetkezni, de a gótok foglya, 
Piacidia, Honorius császár húga, kit 414. nőül is 
vett, a rómaiakhoz és kultúrájuk tiszteletéhez 
vitte át. A. erre a fellázadt Gallia megfékezésére 
vállalkozott, az ide betört germán kalandorokat 
kiűzte; majd átvonult Hispániába, azonban Bar
celonában 415. egy Dubius nevű rabszolgája ma-
gánboszuból megölte. 

Ataumazia (gör.), nem csodálkozni semmin, 
nem csodálni semmit, de nem mert közömbösek 
vagyunk minden iránt, hanem mert a legfőbb böl
csességre tettünk szert, midőn mindent megértünk, 
mindent értéke szerint becsülünk s állandó lelki 
nyugalmat élvezünk. 

Atavizmus (lat.). Minden részletében kellőleg 
még nem ismert biológiai tünemény, mely sze
rint egyes állategyének olyan sajátságot vagy 
külsőt kapnak, mely fajuk közvetlen előttük lévő 
nemzedékeinél hiányzik s ugyanazon fajnak vala
melyik régen letűnt nemzedékére emlékeztet.(Hux-
ley.) Erre alapította Darwin a rejtett ós megszakí
tott öröklésről szóló elméletét. Darwin háromféle 
tipust különböztet meg az A.-ban : 1. Ha egy nem 
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keresztezett fajban az ősnek elveszett sajátságai 
újra megjelennek; pl. a selyempille hernyója ren
desen fehér, de néha csíkozott lesz; Így a szamár 
lábainak csíkozottsága az abesszíniai Asinus tae-
niopus fajra, a ló törzsén mutatkozó barna vonalak 
a zebrára emlékeztetnek. Az embernél rendes ata
visztikus tulajdonság a belső szemzug harmadik pil
lájának a maradványa, a vakból féregnyujtványa, 
a Jakobson-féle szerv. Ritkább rendellenes vissza
utas 13 v. 14 bordapár, férfiemlő, fölös számú 
nyak- és ágyékcsigolya, majomfül, a bőrizmok ki
fejlődése stb. 2. Ha egy keresztezett fajban a ké
sőbbi ivadék nem szüleihez, hanem őséhez hason
lít ; így az öszvér ivadéka ló v. szamár tipus. 3. 
Ha a növényeknél bizonyos tulajdonságok csak ol
tás és nem magok útján tarthatók fenn; pl. neme
sitett rózsák, gyümölcsfák csak ojtványok útján 
szaporíthatok. L. még Csenevész szervek és Vissza
esés. 

Ataxia (gör.), az a mozgási zavar, ahol a karok 
vagy lábak izomereje megtartott, de a célszerű, 
mozgáshoz szükséges együttes ós összerendezett 
beidegzés (koordináció) zavart. Megkülönbözte
tünk motoros A.-t (amioataxia), midőn akaratla
gos mozgás közben jelentkezik A. és statikus 
A.-t, midőn állás közben az egyensúly fönntartása 
lehetetlen. Cerebellaris A.-ról akkor szólunk, ha 
a kis agyvelő bántalma okozza. Az A. több súlyos 
idegbántalom tünete. 

Atbara, Pelső-Nubiában a Nilus jobboldali mel
lékfolyója; a Tana-tótól B.-ra levő magasla
tokon ,ered; kezdetben Goang a neve; nagyob-
bára ÉNy.-nak foly; vízi lovak ós krokodi-
lusok nagy számmal élnek benne. A száraz év
szakban nagyobbára kiszárad; de június eleje és 
szept. vége között hatalmas folyó. Berbertől D.-re 
ömlik a Nilusba. Mellékfolyóit Abesszíniából kapja; 
legnagyobbak: a Szálam, a Szetit vagyis Takazze 
és a Melikam. Hossza 1120 km. Ptolemaiosnál 
Asztaborasz a neve. Az angolok a torkolatától a 
Vörös-tengerig, Port-Szudánig vasutat építettek. 

Atbasszar, az ugyanily nevű kerület (280,861 
km2 ter., 85,189 lak.) székhelye az orosz-ázsiai 
Steppe-kormányzóság Akmolinszk tartományá
ban, (1897) 3034 lak. 

Átbélyegzés, v. átbetiizés, felülbélyegzés, levél
vagy okmány bélyegeknek színes (olajos) pecséttel 
értéktelenné tétele. 

Atbo, 1. Edfu. 
Atchison (ejtsd: acsiszn), az ugyanily nevű county 

székhelye Kansas amerikai államban, a Misszuri 
jobbpartján, vasúti csomópont, élénk disznókeres
kedéssel, (1900) 15,722 lak. 

Átcsapó erő az, mellyel a lövedékek az egyes 
tárgyakon áthatolni képesek; máskép átcsapóké-
pességnek is nevezik. 

Até, a görög költőknél itt-ott előforduló szemé-
lyesítése a szellemi elvakultságnak, téves hitnek v. 
az ebből származó véteknek, bajnak, büntetésnek. 
Már Homerosnál, az Ilias két helyén (IX. 502köv.és 
XIX. 91 köv. s.) találkozunk evvel a személyesí
tett A.-vel. Herakles születése alkalmával még az 
istenek atyját, Zeust is meglepte az A., minek 
következtében csak későn jut Héra ravaszkodásá-
nak tudatára; erre haragjában A.-t hajánál ra
gadja s az Olymposról a földre, az emberek közé 

hajítja. Azóta ezek között járkál gyors lábaival s 
a nyomát követő Ai-aí (az elvakultak bűnét kien
gesztelő vagy megbocsátó kérések) lassúságuk
kal nem tudják az A.-t elérni. Bz a perszoniflkáció 
mindenkoron a görög költői nyelv körében ma
radt, sem a vallásban, sem a képzőművészetben 
szerepet nem játszott. 

Ate v. athe, a cimmet-alma gyümölcse (1. o.). 
Atechnia (gör.), müvészietlenség, ügyetlenség; 

innen atechnikus, művészietlen. 
Atef-korona, az a sajátos tollkorona, mely Osi-

ris isten fejét díszíti. 
Ateista, istentagadó, 1. Ateizmus. 
Ateius Praetextatus, athéni származású római 

nyelvész, a Kr. e. első században; első, ki magát 
filológusnak nevezte. Sallustius számára kivonatot 
készített a római történelemből. 

Ateizmus (gör.; Atheos, Isten nélkül), Isten lé
tének tagadása. Egyike a legbizonytalanabb kife
jezéseknek, melynek tömérdek jelentést tulajdoní
tanak ; minthogy ugyanis az Isten-fogalom is igen 
sok, igen különböző jelentéssel bir, Isten taga
dása is nagyon különbözőt jelenthet. A közönsé
ges nyelvhasználatban az A. az egyház ebbeli 
tanításának tagadását jelenti; aki nem hisz úgy 
Istenben, mint az egyház tanítja, ateista. Neve
zetesen ateista, aki tagadja, hogy Isten külön vau 
a világtól és hogy Isten öntudatos személyiség. 
Az egyház Spinozát ateistának tekintette, míg 
egy nagy teológus, Schleiermacher, azt mondotta 
róla, hogy tele van vallással. Spinoza a világot 
mondja Istennek (szubstancia a. m. Isten a. m. ter
mészet) ; Spinoza panteista, nem ateista; egyházi 
szempontból azonban a kettő közt nem tettek kü
lönbséget. A., panteizmus, teizmus inkább a hit 
dolga, nem a tudományé, innét van, hogy annyi 
elkeseredett harc, küzdelem, vita, annyi türelmet
lenség, üldözés fűződik ezekhez a fogalmakhoz. 
Van egy neme az A.-nak, mely minden jó érzésű 
embert boszant, a könnyelmű, hányaveti, csúfo
lódó A., mely nem mély meggyőződésből fakad, 
hanem minden mély meggyőződésre való képtelen
ségből, a gyerekek és a gyerekes gondolkodásúak 
A.-a; ennek az ellenlábasa a fanatikusoknak az a 
fölfogása, hogy az A. az emberi lélek gonoszsá
gából ered és gonosz erkölcsökre vall. Vannak és 
voltak nagy természettudósok, kik Istenben hit
tek és hisznek és vannak tiszta erkölcsű embe
rek, kik Istenben nem hisznek vagy kik nem Is
tentől származtatják le az erkölcsi parancsokat, 
hanem ellenkezőleg, az Istenben való hitet az ele
ven erkölcsi érzésből. 

Atelektázia vagy atelektázis (gör.), 1. Tiidö-
légtelenség. 

A t e l e s Geoffr. (áiiat), a szélesorru majmok 
(Platyrrhini) csoportjába, a körmös majmok (Ce-
bidae) családjába tartozó majomnem. L. Pók
majmok. 

Ate l i er (franc, ejtsd: atsijé) a. m. műhely, mű
terem (1. o.). Nálunk az A. elnevezés alatt közön
ségesen a festőművészek, építészek és szobrászok 
dolgozó termeit értik. 

A t e l i c r s n a t i o n a u x és Ateliers sociaux 
1. Munkáskérdés. 

Atelköz, 1. Etelköz. 
Atella, régi város Olaszországban, 1. Aversa. 



Atellana fabula — 232 — Atha 

A t e l l a n a f a b u l a (atellai színdarab vagy 
ludus Oscus, oskus játék), a campaniai Atella 
városból eredő rögtönzött népies bohózat, mely 
Rómába is átvándorolt s álarcosán szabad szüle
tésű ifjak is fölléphettek benne. Afféle rátóti bo
hózat állandó maszkokkal, minők a Maccus (a. m. 
Dummer August), a Bucco (a szájas tányérnyaló), 
a Pappus (pantalone, papa, kit rendesen becsap
nak), a Dossenus (dottore, a szélhámos), a falánk 
Sannio. Rómában a nézőket földerítő utójátékként 
szerepelt s a Kr. e. első században Novius ós 
Pomponius kezében irodalmi műfajjá fejlődött. 
Töredékek Mibbecknél, Comicorum Rom. frag-
menta (Leipzig 1898); L. Műnk, De fabulis Atel-
lanis (Berlin 1840). 

Átellenes levelek (növ.), 1. Levélállás. 
Atelokardia (gör.),orv. műszó. A szívnek hiányos 

kifejlődése, 1. Veleszületett szívbajok. 
Atelomielia (gör.), a gerincvelő hiányos fejlő

dése. 
A t e m p e r a festés, 1. Tempera. 
A t e m p ó vagy ál tempó (ol.), zenei műszó: idő

mérték szerint. B kifejezés akkor van helyén, ha 
valamely zenedarabban a szigorú időmértéktől 
bizonyos utasítás — pl. ad lüntum, ritenuto v. 
accelerando — alapján eltértünk, ilyenkor az A. 
a szigorú időmértékhez való visszatérést írja elő. 

Atena Lucana, város Salerno olasz tartomány 
Sala Consilina j.-ban, vasút mellett, aDiano mel
lett levő magaslaton, a görögök Athena Petilia 
nevű városának akropolisza helyén, (1900) 2206 
lak., 1857. földrengés romba döntötte. 

Átengedés, 1. Abandon. 
Átengedési kényszer, a szabadalmi törvény

nek az a rendelkezése, hogy a szabadalomtulaj
donos bizonyos foltételek mellett köteles szaba
dalmazott találmánya gyakorlását és használatát 
másnak átengedni. Nálunk az Á. csak korlátolt 
mértékben van meg, annyiban t. i., hogy a sza
badalom 3 óv múlva megvonható, ha a tulajdonos 
szabadalmát a belföldi szükségletet kielégítő 
mérvbon nem gyakorolja és más belföldi vállal
kozóknak a szabadalom gyakorlását kárpótlás 
mellett át nem engedi (1895. XXXVII. t.-c. 20. §). 
— Az A.-nek azt a formáját, hogy a későbbi, egy 
másikat kiegészítő szabadalom tulajdonosa a ko
rábbi szabadalom átengedését, viszont azután a 
korábbi szabadalom tulajdonosa a későbbiét köve
telheti (Svájc, Ausztria), a mi törvényünk nem 
ismeri. 

Atens, község Butjadingen oldenburgi kerület
ben, (1905) 4638 lak. 

Ater (lat.), fekete, vészthozó. L. Dies Atri. 
ÁterdŐlés, hibás erdészeti műszó, 1. Erdögyé-

rítés. 
Áteresztő. Kisebb müépitmény, mely állandó 

vagy időszakos kisebb vízfolyásoknak közutak 
vagy vasutak pályateste alatt való átvezetésére 
szolgál. Szorosabb értelemben véve az Á. kisebb 
híd 0-6—100 m. között változó nyilassal. A nyi
las nagyságát az átfolyó víz mennyisége szerint 
állapítják meg. A hidakhoz hasonlóan az Á. is 
alapból, ellenfalakból és hordszerkezetből áll, 
mely utóbbi az Á. nyilasát hidalja át. A hordszer-
kezet fából, vastartókból vagy vassal kombinált 
betonból készül. Az ilyen szerkezeteket nyilt 

Á.-knek nevezik. Ha a híd helyén az út vagy 
vasút pályaszine és a vízfolyás feneke közt na
gyobb magasság áll rendelkezésre, cső- vagy bol
tozott Á.-ket készítenek. A cső-Á. 2 m. nyí
lásig készül, kör- vagy tojásalakú keresztmet
szettel, rendesen betonból, 2 m.-nél nagyobb nyi
las esetén boltozott Á.-ket készítenek. Ezeknél 
az ellenfalakra nem fa- vagy vastartókat helyez
nek, hanem azokat a nyilas szerint O30—0-90 m. 
közt változó erősségű, kö-, tégla- vagy beton-bol
tozattal kötik össze és ez hordja az út- vagy 
pályatestet. L. még Híd. 

Aterno (Aternus), folyó Közép-Olaszországban, 
1. Pescara. 

Ateróma, 1. Kásadaganat. 
Atessa, város Chieti olasz tartomány Vasto 

j.-ban, 18 km.-nyire az Adriai-tengertől, szép szé
kesegyházzal, gyapjú- és szalámi-iparral, (i90i) 
10,223 lak. 

Atenchus Web. (állat), a lemezcsápú fedeles 
szárnyuakhoz tartozó bogárnem. L. Galacsin-
liajtó. 

Átfogó, a derékszögű háromszögben (1. o.) a 
derékszöggel szemben fekvő oldal. 

Átfonógép v. burkológép, fémdrótoknak vagy 
húroknak fonallal való burkolására. Lényegét egy 
karimás cső képezi, amely gyors forgásban tarta-
tik. A cső karimájára erősítik a fonal csévéjét, a 
cső üregén át pedig a bevonandó drótot húzzak. 
Ha a csévóröl lefutó fonal végét a dróthoz kötik, 
a fonal, minthogy csóvéje a drót körül forog, 
csavarvonalszerüen a drótra tekerődzik, vagyis 
átfonja, beburkolja azt. 

Átformálódás, 1. Átalakulás. 
Átfutó hangok, a zenében olyan disszonáns 

hangok, amelyek két harmóniailag együvé tar
tozó hang közé ékelődnek. Súlytalan ütemtagra 
esnek. Amikor mégis súlyosak, késleltető han
gokká (1. o.) válnak. Pl. 

Itt a * jellel ellátott hangok az Á.-k, az o jel 
alatt lévők pedig az összhanghoz (c e g) tartozó 
hangok. Átfutó akkordok olyan összhangok, 
amelyek az éppen szereplő hangnem akkordjai 
közé furakodnak, szintén mint idegen elemek. 

Ath, járási székhely Hainaut belga tartomány
ban, a hajózható Dender folyó mellett, vasúti 
csomópont, jelentékeny vászoniparral, karton
festő- és csipkegyárakkal, szeszfinomítókkal, vas-
és rézöntőkkel; ékszerei egykor híresek voltak, 
kiterjedt kereskedést is űz, (1900) 10,873 lak. A 
város legrégibb épülete egy torony 1150-ből. Az 
V. Károly császár által épített várát 1781. lerom
bolták. 

Ath, bronzból vert pénz Sziámban = 2 szolot. 
Atha, a német Ottó régi magyaros neve. így 

hívják krónikáink Salamon király nádorát is 
(1066k örül), aki Kaposvár közelében Zselizben 
(Zs.-Kisfaludon), somogyi ispánsága korában (1061) 
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Szt.-Jakab tiszteletére kolostort épített, melynek 
felszentelésére Salamon király és Géza herceg is 
megjelentek. (Pauler Gy., A magy. nemzet tör
tén. I. 177). 

Athabasca. 1. Az angol Észak-Amerika fo
lyója, a Rocky Mauntainsban, a Mount Hooker 
és Mount Brown között fekvő ugyanoly nevű 
hágón (2208 ni. magas) ered. Itt Whirlpoolnak, 
később la Biche-nek hívják, s csak miután a 
Rabaszkával egyesült, veszi föl az A. nevet; in
nen északnak folyik és beleszakad az A.-tóba; ebből 
kifolyván Stony-néven folytatja kanyargós útját; 
20 km.-re a tótól egyesül a Peace-folyóval és a 
Rabszolga-folyó nevet veszi föl, beleszakad a Rab
szolga-tóba, amelyből Mackenzie (1. o.) néven mint 
1200—3000 méter széles folyó lép ki. Az é. sz. 
56° 30' alatt zúgó sellőket alkot. — 2. A.-tó, 200 m. 
magasságban fekszik 280—300 km.-nyire a Rab
szolga-tótól ; körülbelül 300 km. hosszú és 25 km. 
széles. — 3. A., egykori territórium Kanadában 
az é. sz. 55—60° és a Gr. k. h. 111 és 120° közt. 
Nagyobb részét erdők borítják, déli része azon
ban a gabonatermelésre is alkalmas. Vadban na
gyon gazdag. Területe 274,000 km2. Lakossága 
mintegy 9000, csupa indiánus. Főhelye: Chippe-
•wyan, az A.-tó mellett. Európaiak csak az erődök
ben találhatók. 1905 óta, Franklin-territórium
nak hívják. 

Athabaszkok, más néven tinneh vagy csippe-
viánok, indiánus törzs a kanadai A.-tó és folyó vi
dékén. Egykor a legelterjedtebb indiánus nyelv
család fő törzse, melynek egyes ágai az ÉNy.-i 
Amerika legnagyobb részét birták, jelenleg már 
csak apróbb csapatokban tanyáznak Washington, 
Oregon és Kalifornia egyes vidékein. Ide tartoz
nak a navaho, lipan, apacs, stb. csoportok. V. ö. 
Buschmann, Die Verwandtschafts-Verháltnisse 
der A. Sprachen (Berlin 1863). 

Áthágás, egyes régibb törvényekben a kihágás 
(1. o.) helyett használt kifejezés. Ma már csak az 
erdőtörvény (1879. XXXI. t.-c.) ismeri az erdei 
kihágások mellett (1. o.) az erdőrendészeti Á. ki
fejezést, értve rajta a törvény ellen az erdőbir
tokos által elkövetett cselekményeket és mulasz
tásokat. 

Áthajtás (lat. actus, németül Triftgerechtig-
keit), idegen dologra vonatkozó dologbeli jog, 
amelynél fogva a telek tulajdonosa tűrni köteles, 
hogy más valaki a telkén marhát vagy szekeret 
hajtson át. Az A. tehát telki (kültelki) szolgalom. 
L. Szolgalom és Actus. 

Athalarik, a keleti gótok királya, Eutharik-
nak ós Nagy Theodorik leányának, Amalasunthá-
nak fia (szül. 516). Már 10 éves korában örökölte 
nagyatyja trónját és 18 évi uralma alatt kicsa
pongó életet élt. 

Athalia, Elba sziget (1. o.), görög neve. 
A t h a l i a Leach. (&uat), a levéldarazsak (Phy-

tospheces) családjába tartozó állatnem. L. Éepce-
darázs. 

Athamania, a görög Epeiros DK.-i része, 
Thessaliától, Aitoliától és Amphiloehiától hatá
rolva. Zord hegyvidék, amelynek műveletlen la
kói fAfl-aiiavEi;) csak későn és időközönkint lép
nek fel kevéssé jelentős szerepükkel a történet 
színpadán. Először a IV. sz. elején (mint a korin-

thosi szövetség tagjai); a III. sz. végén azután 
fejedelmük Amynandros, aki a király címet vette 
fel, Róma és az aitolok s V. Philippos küzdel
meibe keverte népét. A.-nak főfolyója az Inachos 
volt (az Acheloos mellékfolyója), fővárosa meg 
Argithea. 

A t h a m a n t a L. (Turbith Tausch, növ.), az 
Umbelliferae (Ernyősök) család génusza, 9 faja 
van Európa és Ázsia mediterrán vidékén. Évelők, 
3-szor szárnyas levelük, soksugarú ernyőjük és 
fehér viráguk van. Legismertebb az A. Matthioli 
Wulf. (A. rupestris Scop., Rchb). Észak-Itáliá-
ban, Horvátországban és a Balkánon. Az A. ere-
tensis L. Dél-Franciaországban, Németország 
DNy.-i részében, Tirolban és Dalmáciában (Kré
tán nincs); a fructus Athamantae-t szolgáltatja; 
gyökerét régen szembajok ellen használták. Az 
A. macedonica (L.) Spr. Albániában és Görögor
szágban. Gyökere ehető. 

Athamantis , a 230. planetoid neve. 
Athamas, a görög mithológiának alakja, kit 

boiót királynak képzeltek, s a rendes genealógia 
szerint Aiolostól és Enaretetől (Ainaretetől) szár
maztattak. Első felesége istenasszony, Nephele, 
kitől Phrixos ós Helle születnek. De Á. Nephele 
távozása után újból megnősül, s a gonosz mos
toha — többnyire Inonak nevezik — a gyermekek 
élete ellen tör. A vetőmagot megpörkölteti szol
gálóival, s az ekkóp keletkező terméketlenséget 
a Delphoiba küldött, s ugyancsak tőle megveszte
getett hírnökök csak azon feltétel]el mondják meg-
változtathatónak, ha Phrixost ós Hellet feláldoz
zák. A gyermekeket saját édesanyjuk menü meg 
az aranygyapjas kosnak elküldésével (Helle a 
kosról leesik, Hellespontos). A. az itt előadott és 
közkedveltségüvé lett mondától eltekintve, két 
isteni kultusszal áll közelebbi összeköttetésben: 
Zeus Laphystioséval és Dionysoséval. Amannak 
ember-áldozatokat szoktak bemutatni, s az okada-
toló elbeszélés szerint A.-t szemelték ki elsőnek 
egy ilyen engesztelő áldozatra, midőn Kytissoros, 
Phrixos fia, megmenti a nagyapát a haláltól. De 
a haragvó isten kibékítésére szokássá vált azóta 
A. nemzetségéből a legidősebb fiúgyermeket Zeus 
Laphystiosnak feláldozni, s az a későbbi időben 
csak azáltal mentette meg életét, hogy óvakodott 
a község házába lépni. Amint már Ino személye 
maga a dionysosi körre utal, még világosabban 
az A. mondának következő részletei: A sa
ját házánál neveli fel Dionysost, Ino ápoltját, de 
ezzel Héra haragját kelti föl, az istenasszony őrült
séget küld reá, s a király ebben az állapotában 
megöli Learchost, Inotól származott saját gyer
mekét, míg a kétségbeesett anya — Ino — a másik 
fiával, Melikertes-szel együtt a tengerbe fojtja ma
gát (Leukothea — Paláimon). A. elhagyja az or
szágot, s a nyugodt megtelepedés helyét Alosban 
(Hálósban) farkasok jelölik ki számára. 

Athanarik, a nyugati gótok fejedelme. A hu
noktól szorongatva, a nyugati gótok pogány részé
vel a mai Erdélybe húzódott vissza. 376. kény
telen volt Makedoniába és Thesszáliába átkelni, hol 
Fridigern halála után a nyugati gótok vezére lett, 
de nemsokára pártviszályok miatt Nagy Thoodo-
sios császár udvarába volt kénytelen menekülni. 
Mikor 381 jan. 11-én Konstantinápolyban meghalt, 
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N. Theodosios fényesen eltemettette. A Pietrosz-
szánál (Romániában) talált nagybecsű aranykin
cset (jelenleg a bukaresti múzeumban) A. kincsé
nek szokás nevezni. V. ö. Ödobesco, Le trésor de 
Pótrossa, 3. köt. (Paris 1900); Aschbach és Dahn 
művei a gótokról; Bradley, The story of the goths 
(1888); Kaufmann, Deutsche Gesch. (I. köt.); 
Stephan C., Gesch. der Westgoten von 472—400 
(Leipzig 1889); Alig. Deutsche Biogr. 1.629 (Kauf-
manntól). 

Athanas, syrakusai görög történetíró a Kr. e. 
IV. sz.-ban; Philistost folytatva II. Dionysios ural
kodását tárgyalta. 

A t h a n a s i a (gör.) a. m. halhatatlanság. 
A t h a n a s i a L. (n»v.), a Gompositae (Fészkesek) 

család génusza, melynek 40 faja Afrika déli részé
ben él. Cserjék v. félcserjék. A. annua L., 1. Lonas. 

Athanasios, szent,«1$agy» melléknévvel, egyike 
a négy keleti nagy egyháztanítónak, az egyház 
álláspontjának legrettenthetetlenebb védője az 
arianizmussal szemben. Szül. Alexandriában elő
kelő keresztény szülőktől 296., megh. 373 május 
2-án. Mint Sándor alexandriai püspök titkárát ta
lálta őt a keletkező Arius-íéle eretnekség, hogy 
őt haláláig el ne hagyja. Már az alexandriai tar
tományi zsinaton 321. püspöke oldalán állt mint 
az ariusi tévely ellenfele; de legjelentősebb volt 
fellépése a niceai egyetemes zsinaton 325., hol 
Arius ellen nagy tudománnyal, lángoló hithű-
séggel és éles dialektikával bizonyította be Jézus 
istenségét és az Atyával való egylényegüségét. 
Ezért az ariánusok az időközben 328. alexandriai 
püspökké lett A. vesztére törtek s mindenféle 
képtelen rágalmak által tönkre akarták tenni hír
nevét s kieszközölni bukását. A rágalmak meg
törtek tiszta, becsületes jellemén; de midőn azzal 
vádolták őt, hogy ha Nagy Konstantin nem neM 
ad igazat az ariánusokkal szemben, akkor ő nem 
engedi meg, hogy búzát szállítsanak Alexandriából 
Konstantinápolyba, a könnyen hivő császár Frank-
honba, Trierbe száműzte őt, de 2 évi és 4 hónapi 
távollét után visszahívta 337 június 17-én, kije
lentvén, hogy csak azért küldte Trierbe, hogy 
az ártatlant elleneinek dühétől megmentse. De 
újabb rágalmazások következtében a meg nem 
keresztelt és ariánus érzelmű Konstantin csás zár 
341. az ariánus kappadóciai Gergelyt tette alexan
driai püspökké, miért is A. ismét eltávozott s Ró
mába ment, ahola 342. megtartott zsinat őt püspöki 
székébe visszahelyezte. A hitehagyott Julianos 
362. újból száműzte A.-t, mint «az istenek» ellen
ségét. A. ekkor a thebai pusztába ment s onnan kor
mányozta egyházmegyéjét. A kat. érzületű Jovia-
nus császár alatt a béke müveinek élhetett, de Va
lens császár újból száműzte, a nép követelő föllé
pése következtében azonban csakhamar vissza
hívták, haláláig bókében fáradozott a pogányok 
ós az eretnekek megtérítésén s a katoliku
sok megerősítésén. Több zsinatot tartott; az 
alexandriai zsinaton Egyiptom ós Líbia 90 püspö
kével együtt kérte a pápától Auxentius milánói 
ariánus püspöknek, az alexandriai széket bitorló 
Gergely társának letételét, mit Damasus meg is 
tett. A. rendkívüli jelenség az egyházi élet terén. 
Félszázadon át az orthodoxia atyja, az egyház 
oszlopa volt. Munkáit 1. Migne Patrol graeca, 

XXV-XXVIII . Életrajzát és méltatását adták: 
Möhler, Athanasius der Grosse u. die Klrche sei-
ner Zeit, Mainz 1827, 2. Aufl. 1844; Hergen-
röther, Der heil. Athanasius d. Grosse, Görres-
Gesellschaft 1877 ; Gavallera F., Saint A., Paris 
1908. 

A t l i a n a t i s m o s (gör.), megörökítés, halha-
tatlanítás, istenítés; halhatatlanságban való hit. 

A t h a n a t o l o g i a (gör.), halhatatlanság tana 
hite. 

Athanodoros, I. Laokoon-csoport. 
Athapaszk, indiánus törzs, 1. Athabaszkok. 
Atharva Veda, a Védák egyik könyve, 1. 

Szanszkrit nyelv és irodalom. 
Áthasonítás, 1. Átsajátítás. 
Áthatás. Ha két építészeti tagozat egymást 

metszi, úgy hogy mindkettő az átmetszési ponton 
túl folytatódik, akkor Á. v. átmetszés keletkezik. 
Az Á. igen gyakori a csúcsíves építészetben; meg

munkálása sokszor nagy nehézségekkel jár. (L. 
az ábrát), — A mértanban Á. midőn egy egyenes 
vagy egy mértani idom a síkon vagy két térbeli 
idom egymáson keresztül hatol. 

Áthatat lanság. Az Á.-ot mint az anyag általá
nos tulajdonságát szokás említeni, miszerint azon 
a helyen, ahol már valamely test van, ugyanak
kor más test már nem lehet. Pontosabban csak 
annyit lehet mondani, hogy az anyag teret tölt 
be; de a térbetöltés módja a különböző halmaz
állapotoknál igen különböző s nem jellemezhető 
általában az Á.-gal. PL ha valamely gáz a teret úgy 
tölti be, hogy ugyanakkor ugyanott egy más gáz is 
lehet, ugyanúgy, mintha az első ott se volna, a 
nyomásaik egyszerűen összeadódnak (Dalton tör
vénye). Az Á.-ot ekkor legfeljebb a molekulákra 
érthetjük, de akkor az Á. nem tapasztalat, csak 
feltevés. 

Athaulf, a nyugati gótok királya, 1. Ataulf. 
A t h e i s m u s , 1. Ateizmus. 
Athelstan (Adelstan), angolszász kir., I. Eduárd 

fia, N. Alfréd unokája. Apját 925. követte az ural
kodásban. Mindvégig kénytelen volt a brit őslakók 
és a dánok ellen harcolni és csak a brunnaburgi 
győzedelem után (937) lett egész Anglia urává. 

Áthely ezés, a hivatalnoknak más helyen, rend
szerint más községbon szókelő oly állásra való 
alkalmazása, mely addig viselt állásával minőség, 
rang, hatáskör, javadalmazás tekintetében egyenlő. 
Ez háromféle, ú. m.: Á. a hivatalnok kérelmére, 
Á. hivatalból a szolgálat érdekében és végül 
Á. fegyelmi büntetés gyanánt. Nálunk a kórelmo-
zett A.-nok, ha azt a hivatali érdek nem ellenzi, ál
talában hely adható az állami tisztviselőkre nézve; 
a hivatalból való Á. joga pedig a kormányt, illető
leg a főhatóságot a szabályok és gyakorlat szerint 
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megilleti a kinevezett kormányhivatalnokokra 
nézve, a biráknak kivételével, kik akaratuk elle
nére nem helyezhetők át. Ugyancsak ismeretes 
az 1889. évi XXVIII. t.-c. értelmében a pénzügyi 
közegekre, az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében a 
vallás- és közokt. miniszter rendelkezése és köz
vetetten vezetése alatt álló középiskolák tanáraira 
a büntetésből való Á. is. 

Athén, Görögország fővárosa, az antik hellén 
műveltség s a modern görög szellemi élet köz
pontja. 

I. A. az ókorban. 
A., Attikának fővárosa, 37° 58' E.-i sz. és 

23°43' K.-i h. (Greenwich) alatt a Kephisos folyó 
mentén elterülő síkság közepén feküdt, melyet 
K.-n és DK.-n a Hymettos-, ÉK.-n a Pentelikon-, 
É.-n a Parnes-, Ny.-n az Aigaleos-hegység-, 
D.-n a saroni tengeröböl határolt. Ezt a síkságot 
közepén a Turkovuni-dombsor osztja ketté, mely 
A. fölött a Lykabettos sziklacsúesában (1. a terv

rajzot, 278 m.) végződik; a város közepén emel
kedik az Akropolis meredek sziklája (156 m.), 
ettől K.-re és DK.-re az Areiopagos (115 m.), a 
nimfák dombja (104 m.) a Barathron nevű szaka
dékkal, a Pnyx (109 m.), és a Museion (147 m.), 
a város területét DK.-n át szelő Ilissos folyó túlsó 
partján az Ardettos dombja (133 in.). Az lllisos-
nak mellékfolyója volt a város É.-i részét átszelő 
Eridanos patak. A. a tengertől 6—8 km.-nyire fe
küdvén, védve volt vizén érkező ellenség hirtelen 
támadása ellen, viszont pedig a phaleroni és pirae-
usi öblök közelsége biztosította számára a ten
geri közlekedés előnyeit. 

A.-nek legrégibb része az Akropolis, melynek 
300 m. hosszú és legszélesebb részén 130 m. szó
les szintje kb. 70 m.-nyire emelkedik a város fölé. 
Az Akropolist kezdetben kyklops fal zárta körül, 
mely Ny. -n ós D .-n a lej tőnek egy részét is magában 
foglalta és melynek maradványai helyenként még 
láthatók. Themistokles ós Kimon a sziklának fel
töltéssel megnagyobbított szintjét hatalmas, sza

bályosabb menetű fallal övezték, mely ma is fenn
áll. Az Akropolis följárója a Ny.-i oldal enyhébb 
lejtőjón volt mindenkoron; annak felső részén 
emelkedik a díszkapuzat, a Propylaia, mely egy 
régebbi, egyszerűbb propylaion helyén épült 437— 
432. Kr. e. Mnesikles tervei szerint. Fő részét a 
kapunyitásokat (egy középső nagy, és 2—2, az 
oldalak felé fokozatosan kisebbedő kaput) magá
ban foglaló fal teszi; ez elé egy 13 m. mély 3—3 
ión (10'3 m.) oszloptól három hajóra osztott csar
nok járul, mely 6 (8'6 m.) dór oszloppal nyílik 
K.-re; a fal mögötti, 7 m. mély csarnok 6 dór osz
lopos homlokzattal az Akropolis felótekint.Akülső 
K.-icsarnokmelléÉ.-n és D.-nszárnyópületek csat
lakoznak : az É.-i szárny nyégyszögű teremből 
(melynek falait egykoron festmények díszítették) 
ós 3 dór oszloppal a följáró felé néző csarnokból 
áll ; a D.-i, kisebb szárny É.-i és Ny.-i oldalán osz
lopsorral nyíló helyiség, mely őrszobául szolgált. 
A Propylaiák, bár egy XVII. sz. puskaporrobba

nás nagyon megrongálta, romjaikban most is im 
pozánsak; minden részükben pentelei márványból 
épültek volt, az építés költségei 2012 talentomra 
(közel 12 millió kor.) rúgtak. A Propylaiákhoz 
fölvezető széles márványlépcső, valamint az alsó 
(ú. n. Beulé-féle) kapu a római császárok korában 
épült; a klasszikus korban a sziklába vágott lejtős 
út szolgált följáró gyanánt. A várhegy DNy.-i ki-
szögellósén Athena-Nike kis (8 3 m. hosszú, 5-4 
m. széles) ión rendszerű temploma áll, elől-hátul 
4—4 oszlopos csarnokkal. 

Az Akropolisnak két fő szentélye a dór stílusban 
épült Parthenon és az ión építés remeke, az Erech-
theion. A Perikies korában (447—438) Iktinos és 
Kallikratestől épített Parthenon (1. o.) egy régebbi, 
szintén Athena tiszteletének szánt templom helyén 
épült, amely félig kész állapotban a perzsák pusz
tításainak esett áldozatul. Az új Parthenon ha
talmas, 70 m. hosszú, 31 m. széles, pentelei már
ványból emelt épület, melyet a hosszoldalokon 17, 
keskeny oldalain 8 (10-5 m. magas) oszlopból 
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álló csarnok vesz körül; hajója, melyet elől-hátul 
6—6 oszlopos csarnok előz meg, egy téglalap 
alakú háromosztatú teremből és kisebb négyzetes 
teremből áll: amabban Athenának Pheidiastól re
mekelt chryselephantin szobra foglalt helyet, emez 
meg kincstárul szolgált. A templom Pheidias is
kolájából eredő remek szobordísszel volt ellátva; 
ma a templomnak csak Ny.-i és K.-i része áll fönn, 
a többit elpusztította a velenceiek ostromlásakor 
1687. történt robbanás. Az Erechtheion (1. o.), 
mely szintén a perzsa betöréskor földúlt szentély 
helyén épült az V. sz.-ban, Poseidon-Erechtheus-
nak és Athenának szentelt két templom egyesítése 
egy épületben, innét van hajójának sajátos föl
osztása. A templomot, mely 20 m. hosszú ós 11 
m. széles, K.-en 6 oszlopos csarnok előzi meg; 
ugyanilyen 4 homlok és 1—1 oldaloszloptól ha
tárolt csarnok van É.-i oldalán, melynek padlójá
ban mutogatták Poseidon szigonyütésének nyo
mát, annak a versenynek emlékjelét, melyet ez 

isten Athenával folytatott az attikai földért; 
Athena ajándéka, a szent olajfa, a templom Ny.-i 
oldalához csatlakozó Pandroseionban állott. A 
templom DNy.-i sarkán volt az erkély, melynek 
gerendázatát oszlopok helyett leányalakok, a 
karyatidák (1. o.) tartották. Az Erechtheion arány
lag jó karban levő romjaitól D.-re a 80-as évekbeli 
ásatásokkor föltárták egy VI. sz.-beli nagy, oszlop
csarnoktól övezett templomnak, a régi Athena-
templomnak alapzatát, melynek oromcsoportoza-
taiból tekintélyes maradványok őriztetnek az 
akropolisi múzeumban. 

Az Akropolis szintjét számos fogadalmi aján
dék, szobor, oltár stb. díszítette, ezek közül kü
lön megemlítendő Athena-Promachos-n&k a ma
rathoni zsákmányból emelt óriásméretü (teljesen 
elpusztult) órcszobra, melynek aranyozott dárda
hegye már messziről vált láthatóvá a tengeren 
hazatérő A.-iek számára. A Parthenontól K.-re 
egy kerek, Roma istennőnek és Augustus császár
nak szentelt késői templomocska állott; ettől 

É.-ra pedig Athena istennőnek nagy oltára kö
vetkezett. Az Akropolis déli lejtőjéhez támaszko
dik a Dionysos-szinház, melyet Lykurgos épített 
kőből a Kr. e. IV. sz.-ban, de Hadrianusig terjedő 
többszörös átépítésnek mutatja nyomait; már-
ványülésoin kb. 17,000 néző fért el. Ettől Ny.-ra 
terül el Asklepios szentélye, alatta egy 163 m. 
hosszú, II. Eumenes királytól épített stoa (oszlop
csarnok) következik, mely a színháztól az Odeio-
nig vezet; ez utóbbit Heródes Attikos építette a 
Kr. utáni II. század végén zenei és drámai 
előadások számára, a római színház mintá
jára ; nézőtere 6000 embert fogadhatott be. Az 
antik város az Akropolis körül feküdt, területét a 
Themistokles-féle városfal határolja; a római 
korban K. felé nőtt meg a város, amint ezt a 
városfalnak ebben az irányban való Hadrianus-
féle kibővítése mutatja. A Kr. e. V. sz.-ban A.-t 
a városfalba torkolló két párhuzamosan haladó 
hosszú fal segítségével összekapcsolták a piraeusi 

kikötőkkel. A. főkapuja ÉNy.-on a Dipylon-kapu 
volt, melynek maradványai, valamint a kapu 
előtt elterülő antik temetőnek nagyszámú sírjai 
és síremlékei most föl vannak tárva. É.-on az 
acharnai kapu helye biztos; K.-en az ó- és a Had-
rianus-féle újváros határát a Hadrianus-kapu 
jelezte, mely ma is fennáll; a D.-i kapuk közül 
ismeretes a Phaleronba vezető itoniai kapu helye. 
Az antik város emlékeinek most is látható főbb 
maradványai (1. a tervrajzot) a következők: 
DK.-en az Olympieion, melynek teljesen szabaddá 
tett hatalmas (108 m. hosszú és -41 m. széles) alap
építményén még 15 korinthosi stílusú (17 m. ma
gas) oszlop áll fenn; az olymposi Zeusnak szen
telt templomot Peisistratos idejében kezdték épí
teni, de csak Hadrianus korában fejezték be. Az 
Ilissoson túl terül el a stadion, melyet Lykurgos 
szónok épített volt (a Kr. e. IV. sz.) és melynek 
üléseit Heródes Attikos pentelei márványból fa-
ragtatta ki ; a versenypálya 204 m, hosszú és 33 
m. szóles ; nézőterének alsó emelete 24 padsor-
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ból, felső tere 20 padsorból áll, melyek összesen 
50,000 személy befogadására alkalmasak; jelen
leg egy gazdag görög költségén az antik méretek 
pontos betartásával újból föl van építve már
ványból. Az Akropolistól Ny.-ra fekszik a leg
felsőbb törvényszék helyéül szolgáló Areiopagos, 
majd a népgyűlések helye, a Pnyx; a Pnyx hal
mának tövében fedezte föl Dörpfeld a régi víz
vezetékkel kapcsolatos városkutat, az Euneakru-
nost Az Areiopaos, a Pnyx és az Akropolis kö
zötti térségen föltárták a régi városnak utcáiban, 
házalapozásaiban, szentélyeiben még jól fölis
merhető egyik negyedót. A Museion domb tetejét 
IV. Antiochos Epiphanes unokájának, Philopap-
posnak nagy síremléke koszorúzza. A Pnyxtől 
és a Museiontól Ny.-ra fekvő dombokon sziklába 
vágott házaknak és építményeknek nagyszámú 
nyoma látható. Az egész görög építészetnek leg
jobb karban fennmaradt emléke az a templom, 
melynek rendeltetése bizonytalan s melyet alap
talanul Theseion-nak szoktak nevezni; 32 m. 

Erechtheion Propyleia 

hosszú és 14 m. széles épület, oldalain 13, ill. 8 
oszloppal, melyek 6 m. magasak és az V. sz. dór 
ízlését mutatják. B templomtól K.-re ésD.-re volt 
a klasszikus korú A. nyilvános életének közép
pontja, az agora a maga középületeivel, melyek 
föltárására azonban eddigelé csak részleges ku
tatások történtek. így kiásták a piac K.-i szé
lén a II. Attalos pergamoni királytól emelt két
emeletes árúcsarnokot, az Attalos-stoát, mely 
113 m. hosszúságban 21 boltot foglalt magában, 
a boltsor előtt tág oszlopcsarnok húzódott. Tekin
télyes romjai maradtak a Hadrianus császártól 
épített könyvtárnak, mely 82 m. széles és 122 m. 
hosszú területet foglal el tágas termeivel és osz
lopos udvarával; homlokzatának egy, 7 korin-
thusi oszloppal díszített részlete Hadrianus-stoa 
néven ismeretes. Ettől D.-re födték fel a római 
korú tágas piacot, melynek 4 oszlopos kapuzata 
mégfennáll. Szomszédságában a Szelek tornya, 
egy 8 m. átmérőjű épület, melynek 8 oldala a 
világtájak szerint van irányítva és az illető szél 
reliefkópóvel díszítve; a tetőn levő mozgó triton 
botjával rámutatott az uralkodó szél képére; az 
épület külsején napóra, belsejében vízióra volt. 

Az Akropolistól K.-re találjuk Lysikrates emlé
két, négyzetes alapzaton emelkedő zárt kerek 
templomccska, melynek gerendázatát 6 korinthusi 
féloszlop tartja, tetején a karával (Kr. e. 335.) 
győztes Lysikratesnek bronzháromlába állott 
egykoron. Az antik A. lakossága a IV. sz.-ban 
Kr. e. jóval meghaladhatta a 200,000-et. Az antik 
A. helyrajzáról és emlékeiről tájékoztatnak: TV. 
Judeich, Topographie von A. (Müncheu 1905); 
Petersen, Athén (Leipzig 1908); E. A. Gardner, 
Ancient Athens (London 1902; ennek magyar for
dítása 1911 őszén jelenik meg a Magyar Tud. 
Akadémia köny vkiadővállalatában); D' Öoge, The 
Acropolis of Athens (New York 1908); az Akro
polis legjobb tervrajza: a Caovadias-Kaweran, 
Die Ausgrabungen der Akropolis (Athén 1907) c. 
műben. 

A. történetét öt korszakra lehet osztani, őskor 
mindaz, ami a biztosabb, mert okmányszerü isme
reteink elé esik: A. történetében a VII. sz.-ot 
megelőző idők. A Kr. e. VII. és VI. sz.-ot a belső 

Parthenon 

állami evolúció tölti ki a város-állam életében, 
s az az arisztokratikus szervezetről a tyrannison 
keresztül a demokrácia kibontakozásáig vezet el. 
Új korszakot nyitnak a perzsa háborúk, s ennek 
következményei; A. az v. sz.-on át fejlődésének 
legmagasabb fokát éri el, s ez a fénykor a pelo-
ponnesosi háború szerencsétlen kimenetelével, a 
404. évvel záródik. Amint már előbb, a perzsa küz
delmeknél is a külpolitika alakulásai befolyásolták 
kiváltképen az A.-i történet menetét, folytatólag 
is azok fognak itt döntő és igy korszakot megálla
pító szerepet játszani. A IV. sz. 338-ig, azaz a 
chaironeiai ütközetig a bár hanyatlásban lévő, de 
még mindig független szuverénitású A.-t jelenti; 
de attól az időtől kezdve — a hellenisztikus kor
ban — a makedón világ politikának befolyása alá 
kerül, s annak változásai szerint igazodik álla
munk. Egész a Kr. e. 146. esztendeig, mikor 
azután az ókor minden további idejére a római 
uralom veszi át A. sorsában az igazgatást. 

1. őskor. Az A.-iek autochtonoknak (őslakók-
nak) mondották magukat, tehát vándorlásaikról 
semmiféle emléket nem őriztek meg. Tényleg az 
attikai föld ősrégi kultúráját az ott talált archeo-

Az Akropolis restaurált képe. 
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lógiai leletek, amelyek részben az úgynevezett 
mhkenei műveltségig nyúlnak vissza, eléggé bizo
nyítják ; és bizonyltja mindenek előtt maga az 
Atéhnai szó, amely a Görögországban utóbb szél
tében tisztelt istennőnek adott nevet. Dialektoló
giai megfigyelések kétségtelenné teszik, hogy az 
A.-iek az ión törzshöz tartoztak, s az sem való
színűtlen, hogy a kisázsiai iónok vándorlása tény
leg Attikán keresztül történt; bár az összes Iónok 
onnen való tudatos és célzatos származtatása 
későbbi eredetű (VI—V. sz.). Hogy mennyiben 
vegyült Attiko törzslakossága idegen elemekkel, 
ez — egyes nemzetségek csatlakozásától elte
kintve — nem mutatható ki. A fönitieieknek csak 
kereskedelmi állomásaik lehettek Salamison és 
Pbaleronban"; az Akropolisnak ősrégi erőssége, a 
«kilenc-kapuju Pelargikon* még az esetben sem 
bizonyít a pelasgoknak, ennek a thessaliai görög 
törzsnek ottléte mellett, ha a nevek — Pelargikon 

és Pelasgoi — valóban összetartoznak. A nép 
szervezetéről és államformájáról csak nagy álta
lánosságban tudunk bizonyosat. Vérségi közössé
gekbe volt beosztva, a legfelsőbb fokon phylekbe, 
melyeknek ősisége mellett az a körülmény bizo
nyít, hogy neveiket — Geleontes, Argadeis, Aigi-
koreis és Hopletes — az ión szigeteken és ázsiai 
szárazföldön is megtaláljuk. A legrégibb állam
forma a királyság. Az első királyok névlajstroma 
— Kekrops, Erechtheus, Pandion ós Aigeus — 
nem a tényleges kronológia, hanem csak a vallás
salszövetséges törzsszerkezet érteim ezésér e nyuj t-
hatna alapot. A helyileg széteső külön-uralmak 
megszüntetését ós egész Attikának egységes ki
rályságba való tömörítését Theseus synoikismo-
sának tudta be a későbbi hagyomány; Eleusis 
még így is egész a VII. sz.-ig külön állam marad 
az államban. Ugyancsak az a hagyomány a 
mithikus Kodros halálával hozta kapcsolatba az 
örökös királyság eltörlését, s az eleintén élet
hossziglan tartó, majd tíz esztendőre szorított 
archonság behozatalát. B nehezen kimagyarázható 

tudósítással szemben világosan csak azt láljuk, 
hogy a király tiszte, a basileia (anélkül, hogy 
névleg eltörölték volna) idővel mind kisebb jelen
tőségű vallási felügyeletté sülyed, s hogy annak 
működési körét egy tényleges államfő (a későbbi 
archon eponymos) és egy hadvezér (a későbbi 
polemarchos) osztják meg maguk között. A fej
lődés további menetében egy szintén ősrégi tör
vényhozási és birói kollégium (a szám szerint hat 
thesmothetes) csatlakozik az állam első vezetői
hez, s alkotják most már együtt a 9 személyből 
álló archoni testületet. A politikai évnek nevet 
adó első archonokról a VII. sz. elejétől kezdve 
maradt némileg megbízhatóbb lista reánk. 

2. A VII. és VI. sz. alkotmánytörténete. A. 
történetében az első esemény, melyről mint tör
téneti valóságról van tudomásunk: a kyloni kísér
let. Egy A.-i főúr — a megarai zsarnok veje — 
magához akarja ragadni az uralmat; terve nem 

sikerül, magát és híveit az oltároknál mészárolják 
le, s az ekként elkövetett vérbünt az Alkmaioni-
dáknák, A. egyik első nemzetségének, száműze
téssel kell kiengesztelnie. Belső forrongásoknak 
és egyenetlenségeknek végső eredménye a dra-
koni törvényhozás is (621 körül), az első nagyobb 
kodifikátori munka az A.-i jogban. Drakont Aris-
toteles (az «A.-iek államában», melyet újabban 
ástak ki egyiptomi papyrus-sírjából) nagystílű al-
kotmányrendezőnok is mutatja be; de idevágó ér
tesítései fölötte kétségesek. A vagyonos előkelő
ség és az elszegényedett földművesek közötti el
lentétet a (tsalamisi győzönek», Solonnak törvény
hozása volt hivatva kiegyenlíteni (594. archon). 
Nagymérvű adósság-elengedéseket eszközölt (a 
seisachtheia); minden időre megtiltja a személy 
elzálogosítását és a gyermekek eladását; tán már 
előtte is meglévő cenzus-osztályok (a pentekosio-
medimnoi, hippeis, zeugitai és thetes osztályai) 
szerint állapítja meg a polgári kötelességeket és 
jogokat, első sorban a hadkötelességet; csak a 
legmagasabb hivatalokat (köztük az archonságot) 

Az Akropolis és déli lejtőjének romjai. 
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tartja fenu az első osztálynak, egyébként a 400 
tagú bűiében (tanácsban) való résztvétel által a 
thetes kivételével a köznépet is belevonja a köz
igazgatásba, s az ekklesiából (a népgyűlésböl) még 
az utolsó osztályt, a vagyontalanokat sem zárja 
ki. Tán a népbiróságnak (a heliaiának) intézménye 
is a soloni alkotmány idejére nyúlik vissza. De a 
békesség nem maradt tartós; a Solon utáni zavar
gásokban Attika különböző vidékei szerint cso
portosulnak a pártok, s a partvidéket lakó Parálioi, 
a Kephisos völgyének fóldmívesei: a Pediaioi és 
a Diakria pásztorai állanak egymással szemközt. 
A győzelmet az utóbbiak vezére, Peisistratos 
szerzi meg (560 körül), s ezzel — kevés megszakí
tástól eltekintve — félszázadra tyrannisszé válto
zik át A. alkotmánya. A nép- és kultúra-barát 
Peisistratos halála után fia Hipparchos 514 ösz-
szeesküvés áldozata lesz (Harmodios és Aristogei-
ton), másik örökösét, Hippiast meg 510. űzik el 
az. A.-iek spártai segítséggel. Az erre bekövet
kező egyenetlenségek a nép vezérét, az Alkmaio-
nidák családjából származó Kleisthenest juttatják 
szóhoz, ki új törvényeivel a legradikálisabb mó
don építi ki a Solonnál még csak alapjában kész 
demokráciát. A régi 4 ión phylenek mellőzésével 
(melyek ugyan idővel szintén lokális jelleget öl
töttok a vérségi helyett: 12 trittys, 48 naukraria) 
10 új phylebe osztja be Attikát és egész lakossá
gát, minden állami funkciót e helyi beosztáshoz 
alkalmaz (500 tagból álló tanács), a legmagasabb 
hivataloktól eltekintve a törvényhozás, közigaz
gatás és bíráskodás jogában és kötelességében az 
egész népet részesíti, s az osztrakizmus intézmé
nyével akarja azt a legmagasabb egyéni ambíciók 
ellen védelmezni. 

3. A. fénykora (V. sz.). A.-t naggyá a perzsa 
háborúk tették. Az ión lázadás támogatása által 
magára haragítván a nagy királyt, 490. Dareios 
seregét Marathonnál, 480. Xerxes hajóhadát 
Salamisnál javarészt a maga erejéből tönkreteszi 
(479. Plataiai és Mykalo). A Themistokles által 
alapított és immár fényesen bevált tengeri hatal
mat Aristeides szervezésével egy nagy szövetség 
(symniachia) létrehozására használja fel, amely 
szövetségnek élén mind nagyobb és feltétlenebb 
hatalmat nyer az Bgói-tenger szigetei fölött, 
különösen amióta (460) a szövetségi pénztárt De-
ios szigetéről A.-be helyezik át. A perzsák ellen 
folytatólag sem szünetelő háborúban JKwwonEury-
medomiál, flottája a kyprosi Salamisnál (449.) 
arat fényes győzelmet. Eleintén a görög anyaor
szágban is — Spárta féltékenykedése dacára — 
mind nagyobb eredményeket ér el az A.-i szövet
ség. Magához csatolja a boiót városokat (az oino-
phytai győzelem után, melyet a tanagrai vere
ségre vívnak ki az A.-iek a thebai-peloponnesosi 
sereg fölött), adófizetőjévé teszi Aiginát, meg
szállja Troizent stb. De a perzsák ellen Egyip
tomban kitört lázadás kalandos segélyezése any-
nyira meggyöngíti A. hadierejót, hogy a koro-
neiai vereség után (447—46) már csak az előbb 
szerzett előnyök nagy veszteségével kötheti meg 
Spártával 30 esztendőre a békét (445). Időközben 
az államnak vezetését Perikies küzdötte ki magá
nak, aki Kimon konzervatív politikájával szem
ben — Ephialtes-szol szövetkezve — mindenek

előtt az Areiopag hatalmát törte meg s folytató
lag — a bíráskodásért kijáró zsold behozatalával 
— a demokrácia teljes kialakulását készítette 
elő; a békekötést követő időt meg arra használta 
fel, hogy A.-t a művészet és kultúra legelső vá
rosává tegye (a, perikiesi kor: Pheidias, Anaxa-
goras, Sophokles stb.). Sajnos, az a régi ellentét, 
mellyel A. és Spárta a többi görög állam hege
móniájáért küzdött, idő előtt szakította meg a 
nyugalmas fejlődós éveit és 431. Kr.e. npeloponne-
sosi háborúhoz vezetett. A változatos fordulatok
ban gazdag háború csak 404. nyert teljes befeje
zést, még pedig A. legnagyobb megalázásával. A 
város politikai vozérszerepét egyszer s minden
korra eljátszotta s csak a szellemi élet terén ma
radt meg még hosszú időre Hellas első helyének 
(a sokratesi bölcsészet, mely Platónnál és Aristo-
teles-szel folytatódik). 

4. A. a 1V. sz.-ban (a chaironeiai ütközetig, 
338.). A. a dicstelen háború után egy ideig kény
telen volt a spártaiaktól rája diktált 30 zsarnok
nak uralmát tűrni, melytől az államot csak Thra-
sybulos lelkes szabadságszeretete mentette meg. 
így Eukleides archonsága alatt (403—402) meg
kezdődhetett az A. demokrácia restaurációja. Sőt 
a következő években arra is nyílik alkalom, hogy 
A. a spártai hegemóniával szemben nyomatéko
san éreztesse a maga erejét, Thebával és több 
elégedetlen állammal szövetkezve megveri a spár
tai flottát (Konon, 394. Knidos), s bár most egye
lőre az anfalkidasi békekötés (vagy máskép: a 
királybéke) nyugalmat teremt, a spártai hege
mónia ellenségeinek egy újabb szövetkezése A.-t 
a második tengeri symmachia megalapításához 
(378.) és nem egy győzelemhez is segíti (Chabrias, 
376. Naxos). De A. igyekezete csakhamar lema
rad a thebai mellett, Spártával békét köt vagy 
legalább közönyösen nézi a Spárta és Theba kö
zött folyó élet-halálharcot, tengeri szövetsége is 
szétbomlik s Eubulos kitűnő pénzügyi vezetése 
mellett a belső,ügyek megszilárdítására fordítja 
egész figyelmét. Addig az időpontig, míg meg
változott külügyi viszonyok új kérdések elé nem 
állítják A.-t. A tetterős makedm fejedelem, Fülöp 
teremti meg ama bizonyos viszonyokat, a Phokis 
és Theba között folyó szentháborúba való beavat
kozása, mely A.-t is állásfoglalásra kényszerítette. 
Az utóbbi nem egyöntetű a város polgársága ré
széről ós Demosthenesnek merev, lelkes hazafl-
ságával szemben a makedon-párti Aischines áll 
szemközt. A sok szóbeszédet és kölcsönös vádas
kodásokat a nyers hatalom, a kard döntötte el 
végleg (Chaironeia) s bár Fülöp A.-nel kímélete
sen bánik, sőt látszólagos függetlenségét is bizto
sítja, ez időtől a város tényleg makedón befolyás 
alá kerül. 

5. A. makedón, utóbb római függésben. Bár A. 
folytatólagos történetében többszörös kísérletet 
tesz a makedón befolyás elhárítására, mindannyi
szor kevés sikerrel. Már Nagy Sándor életében, 
ennek halálhírére fellázad; majd a fejedelem 
halála után az ú. n. lamiai háborút indítja meg, 
de a krannoni ütközet (322) megadásra készteti 
(akkor megy Demosthenes önkényes száműzeté
sébe). Antipatros halála után fia Kassandros és 
Pólysperchon küzdenek a görög föld örökségén 
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s végül az utóbbi phaleroni Demetriost állítja A. 
élére (317—307). Majd a diadochok közül egy má
sik hadvezérnek, Antigonosnak 11a: Demetrios 
Poliorketes szállja meg a várost s bár ez utóbb 
— Demetrios bukása után — egy ideig megvédi 
a maga szabadságát Demetrios fla és örököse An-
tigonos Gonatas ellenében, de végül — a sze
rencsétlenül végződő chremonidesi háború követ
keztében — mégis csak megadja magát (263 kö-
i ül). Ettől az újabb makedón uralomtól csak Ara
fos szabadítja meg A.-t (229) az acháji szövetség 
haderejével. A Makedónia és Róma között folyó 
küzdelmekben A. az utóbbinak pártján áll, hogy 
végül — mint a provincia Makedónia egyik al
kotórésze — politikai függetlenségét a római im
périum növelésével veszítse el (146. Kr. e.). Ez 
időtől fogva Hellasnak valamikor első városa a 
külső hatalmak küzdelmében alig játszik szere
pet (mégis: a tnithridatesi háború és Sulla győ
zelme, 88. Kr. e.); megmarad — váltakozó jog
címmel és befolyással — a tudomány és művészet 
helye, amely különösen Hwlrianos bőkezűségé
ből a legszebb múltra emlékeztető másodvirágzás 
idejét is átéli. Barbár betörések, a herulok és 
kostobokok pusztításai és I. Justinianus intézke
dése (529. Kr. u.), mely a pogány iskolákat A.-ban 
is bezáratta, vetnek teljesen véget a város ókori 
dicsőségének. 

Irodaion. A nagy egyetemes történeteken: Grote, Cur-
tiua, Eusolt, Beioch, O. Meyer stb. könyvein kivül 1. 
Wacnsmnth, lüe Stadt A. im Altertnm (Bd. I—II. 1874—1890 
és újabban 1903); E.Curtius, Stadtgesehichte Ton A. (1891); 
Toeprfer, Attische Qeneologie (1889); v. Willamowitz, 
Aristoteles a. A. (I—II. 1893); Eng. Péterien, A. (Berühmte 
KnnststXtten 1908). 

II. A. a k ö z é p - és újkorban. 
A bizánci császárok uralma alatt A. régi hír

neve jó ideig még fennállott és az I. Theodosius, 
meg utódai által a pogányság ellen kiadott ren
deletek dacára az ókori tudományok középpontja 
maradt. A barbár népek (gótok, avarok, bolgárok) 
betöréseitől sem szenvedett nagyobb károkat. Mi
dőn azonban I. Justinianus 529. a pogány szónoki 
és bölcselő iskolákat bezáratta, A. régi jelentősé
gét elvesztette. Sőt voltak, kik azt hirdették, hogy 
a város és vidéke a déli szlávoknak teljesen áldo
zatul esett; voltak olyanok is (mint Fallmerayer), 
kik A.-t négy századon át lakatlan vadonnak kép
zelték. Hopf és még inkább Gregorovius azonban 
e Kezeteket megcáfolták s annyit kimutattak, 
hogy a város, bármennyire hanyatlott is, Kon-
stantinápollyal folyton összeköttetésben állott és 
hogy előkelőbb családoknak sem volt hijjával, 
amennyiben Athenais, Iréné és Theophania csá
szárnék bölcsőjét A.-ben ringatták.Az első részle
tesebb tudósítást Akominatos Mihály érseknek 
(a történetíró bátyjának) köszönjük, ki 1175-től 
1205-ig ült az érseki szóken. Midőn ez a nagy em
lékű városba bevonult, ott nagyobbrészt romok
ban heverő utcákra talált. A Parthenont (Justinia
nus óta) Mária-templomnak használták, tudomá
nyos intézetnek avagy szellemnek semmi nyoma. 
A keleti latin császárság megalapításával (1204) A. 
is frank fejedelemség lett és eleinte a burgundi de 
la Roche család uralma alatt állott. 1308. ettől 
de Brienne örökölte. A. új urát azonban már 1311. 

a Kephissos melletti csatában katalóniai zsoldo
sok megölték és az aragoniai királyi család szicí
liai ágának uralma aláhajtották. Ennek helytartóit 
1385. a firenzei Acciajuoli Nerio, Achaja hercege 
űzte el a velenceiek segítségével; családja A.-nak 
1458-ig volt birtokában. Ekkor II. Mohammed 
szultán az Acciajuoli család uralmának véget ve
tett ós Omar vezérével A.-t elfoglaltatta. A Par
thenont mecsetté alakították, a Propileumokhoz 
épített frank lovagkastély pedig török kaszár
nyává lett. Sokat szenvedett A. 1687. is, midőn a 
velencei Morosihi a törököktói elfoglalta; ekkor 
ogy bomba repült a Parthenonba, az ott felhal
mozott puskaport fölgynjtotta és az épületet légbe
röpítette. A velenceiek, bár csak egy évig marad
tak A. birtokában, sok épületdarabot el is hurcol
tak ; két márvány oroszlán máig is arzenáljuk előtt 
áll. A török uralom alatt A.-nek török neve is 
volt: Atiniah, Atine v. Setine; kis vidéki várossá 
sülyedt, 8—9000 albán ós görög lakossal (eltekintve 
a törököktől), jóformán csupa török niódra épült, 
kisházakból álló girbe-görbe utcákkal. Kívülről 
fal kerítette, amelyet 1772-ben a rabló albánok 
ellen hirtelen építettek; ez alkalommal újra el
pusztult néhány műemlék; így a Hadrianus és An-
toninus-féle vízvezeték stb.Szerencsére Európában 
már azelőtt fölébredt az érdeklődós a régi görög 
művészet iránt és ezért hü leírásaink vannak a 
XVII. és XVIII. sz.-ig megmaradt emlékekről. 
1674-ben marquis de Nointol, francia követ, 1675. 
Spon Jacques és Wlieler Georges közöltek leírá
sokat, illetőleg készítettek rajzokat. Legtöbbet 
köszönhet a világ azonban e tekintetbon Stuart 
és Revett angol müépltöknek, akik 1751—54. az 
összes még meglevő antik emlékeket lerajzolták 
és leírták. A szabadságharc újabb romlást hozott 
A.-re. Az 1822. (midőn a görögök elfoglalták), 
az 1826 és 1827-iki (midőn újra török kézre került) 
ostromok az egész várost csaknem romhalmazzá 
alakították. Az 1830-iki londoni konferencia Atti
kát az új Görögországba beolvasztotta; Ottó király 
pedig 1834. székhelyét Naupliából áttette A.-bo. 
Ujabb felvirágzása ekkor votte kezdetét. V. ö. 
Gregorovius, Goschichte der Stadt A. im Mittel-
alter (Stuttgart 1889, 2. köt.). 

III. A mai A. 
A modern A. (újgörögül Athina) csak egy ré

szét foglalja el az antik A. helyének; az Akropo-
Üsztól E.-nak és K.-nek elterülő síkságon fekszik. 
1835 óta Görögország fővárosa; egy metropo-
litának, több és így egy osztrák-magyar konzu
látusnak is székhelye, (1907) 167,479 lak. Az 
Akropolisz ÉL-i és K.-i lejtőjén a török időkből 
fennmaradt Plaka nevű szegényes városrész te
rül el; ettól É.-ra a síkságon van a belső város, 
szűk görbe utcákkal és lármás bazárokkal. Két, 
egymást derékszögben metsző főutca szeli át e 
városrészt: É.-nak visz az Akropolisznál kezdődő 
Aiolosz-útés önnek mintegy folytatása a Patisszia-
utca, amelyben látható a középponti múzeum, 
ahol az antik emlékek, a többi közt a Schliemann-
féle ásatások eredményei el vannak helyezve; 
K.-nek vezet a Hermes-utca, egészen az Alkot
mány-térig, amelynek keleti oldalán a pentelei 
márványból ós mészkőből épült királyi palota áll. 
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Mindkét utcát számos bolt és mulatóhely szegé
lyezi. A belső városhoz csatlakozik félkör alak
jában az új város a Neapolisz, a Likabettosz szik-
ladomb és a jobbára nyaralókból álló Patisszia 
közt. Ebben van a legtöbb modern épület. A. ki
válóbb épületei a XIII. sz.-ból való metropolitán-
templom, a tudományos akadémia (Szina báró 
költségén épült), a parlamenti épület, az 1836. 
alapított ion oszlopcsarnokokkal ellátott egyetem 
(57 tanárral, 48 magántanárral és 2574 hallgató
val ; orvosi, jogi, filozófiai, teológiai és természet
tudományi fakultással), mellette az új könyvtár 
(mintegy 200,000 kötettel), a numizmatikai ínú-

a kiválóbbak: az egyetemen, politechnikumon és 
a fentebb említetteken kívül az angol, francia 
(école francaise d'Athönes), a német (Deutsches 
Areheologisch.es Institut 1874. óv óta), osztrák, 
amerikai ós olasz archeológiai intézetek. Ujab
ban az iparos tevékenység is föllendült, bár a 
pireuszi még felülmúlja; fontosabb iparágak a 
nyomda-, malom-, a szövőipar, a tészta-, szap
pan-, kalap-, bútor-, kocsi-, csokoládé , szesz- és 
sörgyártás. Mint pénzpiac A. Görögország első 
városa. A város közigazgatásának ólén közvetle
nül a belügyminiszternek alárendelt nomarchosz 
áll; a város ügyeit a 18 tagú községtenáos közre-

zeurn, a polytechnikuni (22 tanárral és 170 hall
gatóval), a csillagvizsgáló, az új szinház, a Zap-
peion (kiállításoknak szánt épület), az Arzakeion 
(tanítóképző és felsőbb leányiskola), az 1849-ben 
alapított Rhizarion (szeminárium, 15 tanárral és 
82 hallgatóval); az Averov költségén (4 millió 
drachma) régi márványdlsszel ékesített Panathe-
nei-Stadion, amelyben 1896 ápr. havában tartot
ták meg először a felújított olimpiai játékokat, 
az 1900. épült posta-palota; a trónörökös palotája 
és a Schliemann-fóle klasszikusan szép palota. A 
Neapoliszban egészen európai színezetű az élet, 
míg a belső városban az utcákban és az életmód 
dolgában még sok van, ami a középkorra emlé
keztet. A tudoraányos és jótékony intézetek közt 

működésével a demarchosz intézi. V. ö. Haus-
solier, Guide Joanne: Athénes et ses environs 
(Paris 1906); Baedeker, Griechenland, 5. kiad. 
(Leipz. 1908); Laborde, A. aux XV., XVI. et 
XII. siécles (2. köt. 1854); Lamprosz, Szpiridion, 
Konsztantinidesz, Paparrhogopulosz új görög 
nyelven írt monográfiái. 

Athena (rendes melléknovón Pallas, a home-
rosi 'A*>)vaí»i), a görögök hatalmas istennője, első
sorban Athén városáé, mint ezt már az A. név is 
elárulja, mert a város adott az istennőnek nevet 
és nem megfordítva. Innen, Athénből terjedt el 
azután a kultusz széles Görögországban majd 
mindenüvé. Pl. Thessaliában A. Itonia, Thebaiban 
A. Onka, Árkádiában A. Alea, több helyt A. Hippia 

16» 
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volt a tisztelet tárgya. Magában Athénben mint 
Poliast, mint város-védelmezőt imádták az Akro-
polison, s itt ép az ő tiszteletére emelt építkezé
sek (Parthenon) hirdetik a leghangosabban a görög 
szellem örök dicsőségét. A. Poliast sok másutt is 
megtaláljuk az emelkedések tetején, s az úgy
nevezett Palladionokkal együtt, amelyek a kép
faragásnak egyik legősibb kisérleteképen állva 
mutatták be a «lándzsát hajltó» szüzet (Pallas) és 
amely szobrokhoz volt közhit szerint a város jó-
és balszerencséje kapcsolva (Trója). A. a görög 
vallás és mithológia más nagy alakjaihoz viszo
nyítva feltűnő kis mértékben szolgáltatott a 
monda-költészetro alkalmat. A Gigantomachiában 
játszó szerepétől eltekintve tulajdonkép csak 
egyetlen panhellenisztikusan elfogadott legenda 
fűződik nevéhez, a születésére vonatkozó. Atyjá
nak, Zeusnek fejéből anya szüksége nélkül pattant 
fegyveresen elő. Kibővítette ezt az egyszerű le
gendát az istennőnek egyik mellékneve, melyet 
már az ókorban nem értettok, s manapság sem 
tudunk kellőkép magyarázni; a Tritogeneia-szó 
vezetett rá, hogy Zeus csodálatos szülését a több-
helyt(legáltalánosabban az afrikai Kyrene mellett) 
lokalizált Triton-tó partjánál képzeljék el. A kér
déses legenda som anthropo-socialis, sem meteoro-
logiko-mithikuskövetkeztetésekre nem alkalmas; 
belőle ép oly kevéssé olvashatjuk ki az anyajogi 
viszonyokból a tisztán atyajogiakra áttérő társa
dalom állapotát, mint ahogy A.-nak a zivataros ég 
képzetével való kapcsolatára v. a mennydörgő és 
meteorokat hullató égből való származására sem 
vonhatunk következtetést belőle. A. ép — mint a 
görög vallás nagy istenei javarészt — az emberi 
élet adott viszonyainak és az ezekből fakadó szük
ségleteknek egyetemességével alkotott gondolat, 
melyet ekkép keletkezésébon nem is lehetséges a 
természet egyetlen megnyilatkozására szorítani. 
A. képzete legfölebb kultúrtörténeti állomást je
lent : a művelődésnek bizonyos magasabb fokára 
eljutott görög népet segíti és támogatja minden 
törekvésében. Anélkül, hogy harcias jellegét el
veszítené (A. aigiochos Homerosnál), ő az, aki a 
földmívelésre, az első szántásra tanítja meg az 
embereket; mint Ergane, ő tanítja ki a nőket a 
hasznos kézimunkákra, első sorban a szövésre; 
sok helyt ő a hajókészítés isteni feltalálója, s még 
egyetemesebben a város-alapításnak, s a városhoz 
kapcsolt állami életnek nemtője. így A. vallásá
ban a magasabb kulturális állapotok nyernek ki
fejezést, mint ahogy kimutatható sok esetben egy 
műveletlenebb őskornak emlékeit teszi A.-nak 
tisztelete halványakká. Magában Athénben fő-
ttnnopo a Panathenaia, melynek fényéről, nyilvá
nos felvonulásairól stb. a Parthenon-fríz reliefjei 
a közvetlen szemléltetés útján tanúskodnak. 

Tudvalevőleg a rómaiak Minervájukat azono
sították a görög A.-val, amióta — a Kr. e. II. sz. 
elejétől — a hellén műveltség mind nagyobb sze
repet játszikRómában. Azóta nemcsak a költők és 
írók beszélnek egész akként a várost védelmező 
Minerváról, mintha csakugyan Pallas A. lenne, 
a római császárok, különösen Domitianus, az 
istennő tiszteletét, a neki szóló építkezéseket és 
ünnepeket teljesen görög képzetek hatása alatt 
végeztetik. Pedig Minerva tisztán itáliai istenség 

volt, aki, miután eredeti hazájából, Faleriiböl — 
tán etruszk mesteremberek közvetítésével — Ró
mába került, itt az Aventinuson templomot kapott, 
s egy régibb Mars-ünnephez csatlakozva, ezt idő
vel magának foglalta le. Az 
ünnepet (az úgynevezett 
quinquatrus maiorest) főleg 
az iparosok, az ezekből álló 
különböző testületek ülték 
meg. 

A. kultuszbeli nagy je
lentősége visszatükröződik 
a művészetben is, melynek 
minden ágában kiváló sze
repet visznek A. ábrázo
lásai. A legrégibb archaikus 
korból fennmaradt A. képek 
egyrésze trónuson ülve (pl. 

az akropolisi terrakotta 
szobrocskák), másik része 
(bronzszobrocskák) állva, 
fegyveresen, fölemelt dár
dával mutatja az istennőt; 
utóbbi módon festik a pana-
thenaiai vázákra is. A. leg
szebb és legjellegzetesebb 1. ábra. Athena-Panhenos. 
szobrai az V. században 
keletkeztek: Pheidias művészetének egyik fő
tárgya A. Az A. Promachos óriási órcszobrában, 
melyeta perzsák legyőzésének emlékére állítottak 
az akropolison, óremképek tanúsága szerint telje
sen fölfegyverkezve, de nyugodt tartásban ábrá
zolta volt a városvédő istenasszonyt; ez a müve 
szintúgy elpusz
tult, mint híres 
remekmüve, az 

ókornak legkivá
lóbb A.-szobra, a 

Parthenonnak 
aranyból és ele
fántcsontból ké
szült istenképe, az 
A. Parthenos. Az 
utóbbiról azonban 
fogalmat alkotha
tunk magunknak 
ránk jutott máso
latokból, melyek 
közül a legismer
tebb a Varvakion 
gimnázium mel
lett talált egy mé
teres márvány

szobrocska (1. az 
1. ábrát). Az A. 
Parthenos, mely
nek eredetije kb. 
12 ni. magas volt, 

méltóságteljes 
tartásban ábrázolta Athenát, mint a békénok 
fegyveres védőjét, ki oszlopra támasztott jobb
jában Nikét tart, míg balkezét paizsán nyug
tatja ; lándzsája vállához van támasztva, sisakjá
nak három taraját griffek és szfinxek tartják. Erre 
a mintára vallanak egyebek közt a Louvre «Mi-
nerve au collier»-je s a római nemzeti niúzoum-

Athena mellszobra. 
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nak egy Antiochos-íaragtamárványszobra.Ugyan-
csak az V. sz. 2-ik feléből való a párisi Louvre 
koloszális márványképének, a lelőhelyéről Vel-
/eíri-nek nevezett A.-nak eredetije, melynek jobb
jába dárdát, baljába Nikét avagy baglyot kell ki
egészítenünk ; művésze nem a diadalmas, győztes 
istennőt, hanem — mint ezt arcának komolysága, 
gondolatokba való elmélyedése elárulja — a tu
domány és művészet védőasszonyát akarta beimé 
megjeleníteni. (A 2. ábra a Velletri típus fejének a 
müncheni Glyptothekban levő másolatát mutatja.) 
Csoportozatokban előforduló ábrázolásai közül 
megemlítjük az aeginai Aphaia templom Ny.-i 
ói-mának A.-ját (a müncheni Glyptothekban); 
Myron híres csoportjának (Athena és Marsyas) 
A.-ját legújabban sikerült több másolatban (Louvre, 
Frankfurt) fölismerni; a Parthenon Ny.-i or
mának is egyik főalakja volt A.; de ez nem jutott 
reánk. Reliefes ábrázolásai közül legismertebbek 
az olympiai Zeus-templom Atlas-metópéjén elő
forduló s a késői korból a pergamoni Zeus-oltár 
/ 'mének győztesen harcoló A.-ja. — A váza festők 
az összes istenek közül A.-t kedvelték legjobban, 
mind a fekete, mind a piros alakos vázaképek 
számtalanszor mutatják A.-t, hol magában, hol 
azon mithoszok ábrázolásai kapcsán, melyben ö 
szerepelt. Sűrűn találkozunk A.-val éremképeken 
(legismertebbek Athénnak A.-fejes pénzei), gem
mákon, a campaniai falfestményeken, valamint a 
provinciális római művészet emlékei között. 

Athenaeum (gör.), eredetileg minden, Athena 
istennőnek szentelt hely vagy templom, továbbá 
tudományos intézetek, társulatok, irodalmi válla
latok elnevezése; ilyen nálunk az Athenaeum hír
lap- és könyvkiadóvállalat (1. o.); végül tudo
mányos iratoknak, különösen folyóiratoknak címe. 
Legkitűnőbb a Londonban e cím alatt megjelenő 
s 1827. alapított irodalmi, művészeti és tudomá
nyos heti közlöny. Igen nevezetes irodalmunk 
történetében a Vörösmartytól 1837. Bajzával és 
Schedellel (Toldy) közösen alapított Athenaeum 
című folyóirat, mely 1843-ig állt fenn, korának leg
tehetségesebb iróit egyesitette; itt lépett fel elő
ször Tompa és Petőfi. Újabban Beöthy Zsolt szer
kesztett ily című társadalmi, politikai, irodalmi és 
művészeti hetilapot (1873—74, 8 köt.). A. a címe 
továbbá a Magyar Tud. Akadémia új filozófiai 
folyóiratának is, mely 1892. indult meg. Jelenleg 
Pauer Imre szerkeszti. 

Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény
társulat, Magyarország egyik legnagyobb nyom
dai és könyvkiadó-vállalata. Alapíttatott 1868 
október 1. az Bmich Gusztáv-féle könyvnyomda 
és kiadóvállalat megvételével. Igazgatója Oster-
lamm Károly, ennek halála utánl872. Vérei József, 
1891 március havában pedig Bmich Gusztáv, az 
A. alapitójának fia. 1903 óta Schwarz Félix és 
Ranschburg Viktor. Az A. részvénytőkéje 1910 
január 1. óta 2.200,000 korona, mely 11,000 drb 
200 korona névértékű részvényből áll. Az A. 
könyv- és hirlapnyomtatással, kőnyomással és 
róznyomással, tov. hírlapok és könyvek kiadásá
val foglalkozik. Összes alkalmazottainak száma 
(1910) 700. Előállítja fennállásuk óta a Budapesti 
Közlöny, az Az Újság, a Magyar Nemzet és az 
Az Est című lapokat. Könyvkiadó-vállalatában 

különösen tankönyvek, ifjúsági iratok, jogi mun
kák, díszmunkák és ismeretterjesztő munkák ki
adásával foglalkozik. Kiadványainak száma 
felülmúlja a kétezret. Nagyobb kiadványai közül 
valók: A Műveltség Könyvtára, 12 kötetes köz
ismereti enciklopédia; Természettudományi 
Könyvtár; Szociológiai Könyvtár; Szilágyi, 
Magyar Nemzet Története 10 kötetben; Beöthy-
Badics. Képes Irodalomtörténet; Kossuth 
Lajos Iratai; Madách díszkiadás Zichy Mihály 
képeivel. Az A. volt Petőfi Sándor költeményei 
szerzői jogának érvényessége idején Petőfi Sándor 
kizárólagos kiadója és tulajdonosa, amely jogot 
még Emich Gusztávtól, mint Petőfi Sándor kiadó
jától vett át. 

Athenagoras, a második keresztény század hit- • 
védőinek egyike, az alexandriai hitelomző iskola 
mestere. Életviszonyairól nagyon keveset tudunk. 
A II. sz. közepo táján élt. 177-ben Közbenjárás 
a keresztényekért címen védőiratot nyújtott be 
Marcus Aurelius Antonius császárhoz és fla 
Lucius Aurelius Commodushoz. Ez iratban meg
cáfolja azt a három rágalmat, mintha a kereszté
nyek istentagadók volnának, gyülekezeteikben 
emberhúst ennének s fajtalanságot űznének. Még 
más művet is irt a holtak féltámadásáról. A gö
rög filozófiában járatos kiváló gondolkodó és író. 
Munkái legjobb kiadását Schwartz E.-nek köszön
jük : Athenagorae libellus pro christianis (1891). 
V. ö. Schulring, Die Philosophie des A. (Berlin). 

Athenaia, 1. Athena. 
A t h e n a i o n P o l i t e i a ('Aö-7)vaí<ov -oli-ii* az 

athéniek állama), egyiptomi papiruszon talált s 
Aristotelesnek tulajdonított nevezetes történeti és 
alkotmánytani ismertetése az athéni államnak. 
A londoni British Museumba került papirusz alap
ján Kenyon adta ki először 1891-ben. Azóta egész 
irodalom támadt róla, kivált a szerzőség kérdé
sére nézve. Németre fordították Kaibel és Kiess-
ling (Strassb. 1891). Nálunk Schvarcz Gyula irt 
róla két akadémiai értekezést. 

Athenaios, görög grammatikus és rétor az 
egyiptomi Naukratisból; a Kr. u. a II. sz.-ban élt 
Alexandriában és Rómában. Nevezetes műve a 15 
(részben kivonatos) könyvre terjedő Deipnoso-
phistai («tudósok lakomáján), melyben egy művelt 
asztaltársaságnak irodalmi, művészeti, társadalmi 
stb. kérdésekről való szellemes beszélgetéseit 
közli s mintegy 1500, elveszett műből ad kivona
tokat és idézeteket. Ép ezért nagybecsű repertó
rium. Kiadta Meineke (Leipz. 1859—67. 4 köt.), 
Kaibel (u. o. 1887—91. 3. köt.). 

Athenais; görög költőnő, aki mint Aelia Eudo-
cia II. Theodosiusnak, a bizánci császárnak fele
sege lett 421. Leányát, Eudoxiát IILValentinianus 
császár tette nejévé. A. egyszerű családból szár
mazott ; atyja, Leontios, Athénben retorikát taní
tott. Miután a fejedelmi nász kedvéért A. a ke
resztény vallásra tért át, a legbuzgóbb híve és párt
fogója lett a krisztusi tanoknak és intézmények
nek. Jeruzsálemet első ízben 437. kereste fel s 
néhány évre rá állandóan oda költözött s ott is-
halt meg 460. Gazdag építkezésein kívül (minő a 
Szt. Istvánnak emelt templom Jeruzsálemben) a 
hitvitákban a monoflziták oldalán való élénk részt
vétele is bizonyítéka erős keresztény hitének. A 
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bizánci udvarból történt távozása azon regény
szerű mende-mondákra adott alkalmat, melyeknek 
középpontjában a császárnőnek Paulinus, a magis-
ter offlciorum iránt táplált bűnös szerelme van. 
A. költészetét csak töredékesen ismerjük. Legtöbb 
maradt reánk abból a 3 könyvből, mely Cyprianus 
és Justina martirológiáját tartalmazza. Hagyaté
kának teljes kiadása Ludwich-tól (Budociae 
Augustae, Procli Lycii, Claudiani carminum graec. 
reliqiúae, Leipzig 1897). Életével legbehatóbban 
és nem a túlértékelés hibája nélkül foglalkozott 
Gregorovius, A. (3 k. Leipzig 1892). V. ö. Bpesti 
Szemle 32., 156. 

Athene, görög istennő, 1. Atkena. 
A t h e n e (állat), bagolyfaj, L Kuvik. 
A t h é n é e s (Athenaion, hn. gör.-ből, Minerva 

temploma). A francia forradalom alatt a líceumo
kat nevezték így Franciaországban. Belgiumban 
a középiskolák egy részét még ma is így nevezik. 

Athéni iskola, Rafael egyik híres falfestménye 
a Vatikánban, 1. Rafael. 

Athenis, chiosi származású görög szobrász a 
Kr. e. VI. sz. második felében; Archermos (1. o.) 
fla és Bupalos fivére, kivel rendesen együtt dol
gozott. Chiosban műveik közül különösen egy 
Artemis-maszkjukat csodálták, melyet a belépő 
szomorúnak, a távozó vidámnak látott. A testvér
pár Delos számára is dolgozott. Jasosban egy 
Artemis-szobruk állott. Augustus császár Bupalos 
ós A. művészetót nagyon kedvelte; több templom 
oromzatát az ő műveikkel ékesíttette. 

Athenodoros. 1. Két ily nevű filozófus ólt, 
mindkettő stoikus. Az egyik Tarzusból, kinek 
mellékneve Kordylion, kartársa s barátja volt ifj. 
Catónak. Igazgatója volt a híres pergamosi 
könyvtárnak. A másik A. későbbi mellékneve Ka-
nanites (Kanából szárm.); ez tanítója volt Augus-
tusnak, kire jótékony hatással volt. — 2. A., 
egyike ama három rodosi művésznek, akik a 
Laokoón csoportot készítették. L. Laokoón. 

Athens (ejtsd: ethinsz), több városnak neve az 
Egyesült-Államokban; a legnagyobb Georgiában, 
Clarké countyban, az Oconee partján, vasúti csO' 
mópont, (1900) 10,245 lak., gépgyárakkal, nagy 
pamutvásárokkal; 1795. alapított, Franklinról el
nevezett egyetemmel. 

A t h e r i n a n (gör.) a. m. a hősugarakatát nem 
bocsátó, 1. Hősugárzás. 

A t h e r o m a (gör.), 1. Kásadaganat. 
Atherton, város Lancaster angol grófságban; 

a Coventry-csatorna mellett, (i9oi) 16,211 lak., pa
mutiparral és szénbányákkal. 

Atherton (ejtsd: etszörtn), Gertrude Franklin, 
amerikai Írónő, szül. 1859. San-Franciscoban, 
Californiában. Müvei Angliában nagyobb sikert 
arattak, mint Amerikában. Legismertebb regényei 
a következők: The Doomswoman{1892), A Whirl 
Asunder (1895), Patience Sparhawk (1897), The 
Califomians (1898), American Wives and En
glish Husbands (1899). Senator North című 
regényét (1900) merész felfogásáért hevesen 
megtámadták, de más oldalról ép oly hévvel vé
delmezték is. Újabbak: Rezánov (1906), Aneesiors 
(1908) stb. 

A t h e r u r a Cuvier (iu»t), a gyalogsül-félék 
(Hystrieidae)családjának egyik neme. L. Sül-félék. 

Athesis, 1. Adige. 
A t h e t o s i s (gör.), a kézujjainak lassú és sza

kadatlan hajlítása, foszítése és megterpesztése, 
gyakori gutaütésben. 

Áthidalás (ném. Überbrückung). A vasutaknak 
az általuk keresztezett folyók, csatornák, keskeny 
mély völgyök, utak, utcák és más vasútvonalak 
feletti átvezetésére szolgáló műtárgyakat általá
ban vasúti Á.-nak nevezik (1. Híd, Áteresztő, 
Völgyhíd Aluljáró, Felüljáró).,Érdekesek azok 
azÁ.-ok, melyeknél két v. több Á. kerül egymás 
fölé. Ilyen esetek pl. ha a vasút folyó feletti köz
úti hidat keresztez, vagy ha két vasútvonal ke
reszteződése utca vagy folyóvíz fölé esik. 

Athina, Athénnek újgörög elnevezése. 
Athinai Simon deák, Szapolyay Jánosnak hü 

követője, Szlavónia Athina (Atyina, Otyina, ma 
Vocin) nevű községéből származott, melytől veze
téknevétvette. Elkísérte Szapolyai Jánost lengyel
országi számkivetésébe 1528. és u. a. esztendőben 
őt küldte vissza Szapolyai Magyarországba 500 
gyaloggal s mintegy 200 lovassal. Seregét Kun 
Kocsárdóval egyesítvén, szept. 23-án Sárospatak 
mellett megverte a Ferdinánd-pártiakat. 1529-ben 
Katzianer, Ferdinánd vezére Szapolyay újhelyi 
várát öt heti ostrom után tőle elvette, ő maga azon
ban ötvenedmagával a várból kiszökött. 1531-ben 
nagyon ellenezte, hogy Gritti Lajos magyarorsz. 
kormányzóvá tétessék. Szapolyai halála után 
Ferdinánd pártjára állt s 1548 táján halt meg 
Kassa melletti birtokán, Nádasdon. V. ö. Sörös 
Pongrácz : Századok 1905. 499.1. 

Athinay, 1. Miklós. Az Aba nemzetségből szár
mazó A.-család jeles tagja. Élt a XIV. sz. 
elején. Híven harcolt Róbert (I.) Károly király 
mellett. Ezért ót Kőszegi (III.) Henrik fiai Péter 
nevű testvérével együtt elfogtak, Athina várában 
(ma Vocin Verőce vmegyében) három évig fog
ságban tartották s egy ízben lófarkon meghurcol
tatták, úgy, hogy majd belehalt. De még sem tán
torodott el királya hűségétől s kiszabadulása után 
Athinát a királytól ő kapta meg 1317. Előbb a 
család Sopron vmegyében Nyéken lakott. (Anjou-
kori okm. I. 427. Wencel: Árp. okm. IX. 429.) — 
2. A. Miklós. Az előbbinek János nevű testvérétől 
származó unokaöccse. 1361—62-ben Olaszország
ban a «Nagy magyar társaság* nevű zsoldos-se 
regnek volt fővezére s mint ilyen Melflben 1361. 
Nápolyi (I.) Johanna szolgálatába szegődött. 
(Anjoukori Dipl. Emi. II. 571 ós 585.) V. ó.Wert-
ner M., Két régi család. I. Az Athinaiak. Turul X. 
óvif. 64.1. ós Stessel J., Az Athinai-család történe
téhez, u. o. 186.1. 

Athingánok, kis felekezet a IX. sz.-ban, mely 
a kereszténységet a zsidósággal összevegyítve, 
az utóbbitól mindent átvett a kereszténységbe, 
kivévén a körülmetélést. Fő székhelye: Amorion 
Felső-Frigiában. Nevük (gör. athingomai) való
színűleg onnan ered, mert azt tartották, hogy 
egyes dolgok megérintése tisztátalanokká teszi 
őket. 

Athis és Porphyrias, közép-görög novella, 
melyben Athis megengedi barátjának, Porphyriás
nak, hogy az éj homályában az ő helyét kedvesé
nél elfoglalhassa. Ebből azután tragikus bonyodal
mak támadnak. Ez a történet ó-francia, ó-német, 
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olasz stb. feldolgozásokban az egész világot be
járta, megvan az Ezeregyéjben és Boccaccio De-
camerone-jában (X, 8.) is. V. ö. Grimm, Kloinere 
Schr. 3. r.; Bora, Sagan oin A. och P. (Upsala 
1882). 

Athleida, Géza fejedelem neje, 1. Adelhaid. 
Athlone (ejtsd: ethión), város, Westmeath és 

Roscomiuon iv grófságokban, a Sliannon mind
két partján, vasút mellett, a piszkos Irishtownra 
(Roscommon grófság területén) és a folyó balpart
ján fekvő szép új városra oszlik, (1901) 6742 lak. 
Megerősített vára a Shannon jobbpartján, ma
gaslaton épült. 

Athloteták (gör.), a régi görögöknél a nyilvá
nos versenyeknek, a nemzeti játékok zenei, test
gyakorlati és lóversenyeinek rendezői és bírái, 
kiket másként agonotethák-nak is neveztek. 
Athénben a panathenaiai versenyjátékok (1. o.) 
intézőinek hivatalos neve. Négyen voltak, min
den phyléböl 1—1; hivataluk négy évig tartott; 
tisztükhöz tartozott az ünnepnek államköltségen 
való előkészítése, az összes versenyek intézése és 
a díjaknak kiosztása. 

Athnáme, török hódoltság korabeli török szó, 
mely szószerint szerződéslevelet, Írásbeli szerző
dést jelent. Eredeti kiejtése ahd-name, mely szó 
a hódoltság korabeli iratokban atnárm, etnáme 
alakban is előfordul. 

Atholl (ejtsd.- etszsi), hegyes és szép regényes 
vidékPerth skót grófságnak É.-i részében; a High-
lands és a Tay közt van a Killiecrankie-szoros, 
mely híressé lett a közelében 1689-ben vivott 
csatáról, melyben Grahani of Claverthouse elesett. 

At l iouie (ang., ejtsd: ethom) a. m. otthon. 1. 
Angliában a rendes formája s elnevezése a csa
ládi meghívóknak. — 2. Angliában szokásos sza
tirikus tartalmú színielőadások, melyeket eleinte 
Foote színész (niegh. 1777.) csak magánkörben 
(at honié) játszatott; később nyilvánosan is elő
adattak. 

Athosz, hegy és hegyfok Európai-Törökország
ban, 50 km. hosszú, szólein szaggatott, belsejében 
hegyekkel takart és olaj- v. gyümölcsfákkal be
ültetett földnyelven, mely a régiektől Chalcidice-
nek nevezett félsziget délkeleti vége; a görögök 
Ajosz Ürosz-nak, a keleten használatos frankok 
nyelvén Monté Santo-nak, szláv nyelven Szvjeta 
<iofínak, a törökök pedig Ainorosznak hívják. Az 
A. aiessziről fehér mészkő-kúpnak látszik; ma
gassága 1935 m. A földnyelvet Pravlika nevű 
2285 IU. széles földszoros csatolja a Balkán-félszi
gethoz. Ezt a földszorost vágatta keresztül Xerxes, 
a perzsáit királya, mely átvágásnak nyomai máig 
is láthatók. — A. ma sajátos szerzetes-köztársaság 
székhelye, amely 20 kolostorból, 10 faluból (szkete) 
250 magános cellából és 150 remetelakból áll, 
amelyekben mintegy 5000 szerzetes és ugyan
annyi szolga lakik. A kolostorok kétfélék: ceno-
biták és Bionasztira idioritma; amazokban a ba
rátok egy apátnak alávetve közösen együtt élnek, 
emezekbea szabadjukra vannak hagyva és a ko
lostortól csak bort és kenyeret kapnak. A barátok 
között, akik a különböző görög-keleti vallású nem
zetekből kerülnek ki és igen józan életet élnek, a 
kormányt 20 küldöttből (minden klastromból egy) 
és 4 elnökből (kik minden évben más-más 4 ko

lostorból kerülnek ki) álló testület gyakorolja; ez 
kezeli a fegyelmet, a vagyont és gondoskodik a 
szultánnak fizetendő adóról. A kormányzó testület 
Karieszben, a hegyfok közepén, 2000 ni. magas
ban, egy völgyben fekvő faluban székel, melynek 
400—500 tisztán férfi lakosa van; ugyanitt lakik 
az aga bosztandzsi, az a török tiszt is, aki közvetítő 
a szt. szinódus és a szultán közt. Más törököt, vala
mint nőt az A.-on nem tűrnek meg. A kolostorok, 
templomok ós kápolnák különböző nemzetek ala
pítványai ; köztük legjelentékenyebb a X. sz.-ból 
való Lavra kolostor, amely az A. hegy lábánál áll. 
Miként a többi, ez is erődhöz hasonlít, amelyben két 
templom van és a leggazdagabb könyvtár. Egy
koron (a XVIII. sz. közepe körül) e klastroniok a 
görög tudományosságnak és a keresztény bizánci 
művészetnek középpontjai voltak; most is nagy 
könyvtárakat és 13,000 kéziratot foglalnak ma
gukban, amelyek nagyobbára teológiai tartal
múak, de régiségöknól ós díszítéseiknél fogva 
diplomatikai és paleográfiai szempontból igen be
csesek. (V. ö. Boltz, Die Bibliotheken der Klöster 
des A., Bonn, 1881. és az A.-hegyi kolostorok 
könyveinek jegyzékét Lambros Spiridioviól, 
Cambridge 1895. ós 1900;. A. a görög-keletiek 
fontos búcsújáró helye; de már az ókorban is 
szent helynek tekintették. A hegykúp élén akkor 
a trák Zeusnak óriási szobra állott. A VIII. sz. 
közepén keresztény remeték választották lakó
helyeikül, kevéssel utóbb már kolostort is építet
tek rajta; a mai kolostor-gyarmat alapítójául 
Atlianasios barát tekinthető, aki 962. kezdette 
meg Lavrát építeni; 15-42. épült az utolsó kolos
tor. Jelenleg az A.-n él 3207 görög, 3615 orosz, 
340 bolgár, 288 román, 53 georgiai, 18 szerb 
szerzetes és remete. V. ö. Gass, Zur Geschichto 
d. Athosklöster (1865); Brockhaits IL, DieKunst 
in den Athos-Klöstera (Leipzig 1891); Spratt, 
Remarks on the isthmus of niount A. Jour. of. th. 
Roy. Geogr. Soc.; Gelzer H., Vom heiligen Berg 
(1904); Havass R., Athosz hegy és kolostorai, 
Pöldr. Közlem. 1890. és Veress Endre erre vonat
kozó kiegészítő cikke u. o. 1892. 

Áthozat, 1. Átvitel. 

A t l i r e p s í a (gör., padatrophia a. m. atropbia, 
kiszáradás, bélsorvadás). A csecsemő igen nagy
fokú lesoványodása, amely legtöbbször halálos 
végű. Régebben azt hitték, hogy a bél falának 
és az ebben lévő rairigyekneji sorvadása okozza, 
ma azonban tudjuk, hogy hosszú ideig tartó táp
lálkozási ártalomnak a következménye. Ha vala
mely csecsemő hosszú időn keresztül sokkal 
többet kap valamiféle tápanyagból, mint amennyit 
elbir, akkor fejlődik az A. Különösen kétféle ár
talom okozhatja: a tej és a liszttartalom. 

Atht&r, szabeus neve Astarténak (1. o.). 
Athy, varos a hajózható Barrow mellett, az Ir 

Kildare grófságban, vasút mellett, (1901) 3599 lak.,r " 
a Barrow nyugati partján szép kastéllyal. 

A t h y m i a (gör.), bátortalanság, csüggedtség. 
Atbyr i s , 1. Brachiopodák. 
A t h y r i u m Eoth (nOv.), a Polypodiaceae (Páf

rányfélék) család .génusza, 25 faja részint kozmo
polita, részint Észak-Amerika és Kolet-Ázsia 
hegyeire jellemző növény. 

Atia- t jo (aöv.), l. Blighia. 
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Atidomulás, 1. Átalakulás. 
Ati l la lese (lat.), gyám hatósági kirendelésére 

vonatkozó törvény; innen a hatóságilag kirendelt 
gyám: tutor Atilianus. 

Atilius Fortunatianus, római grammatikus a 
Kr. u. IV. sz.-ban; régi források alapján irt 
metrikája fóleg Horatius versmórtékeit tárgyalja. 
Kiadta Keil, Grammatici Latini, 6. köt. 

Atilla, 1. Attila. 
Atilla, a hosszú szárnyú dolmány, amelynek 

A. neve csak a XIX. sz. első negyedében kelet
kezett ; 1850. hivatalos neve lett a huszárság dol
mányának, miután már megelőzőleg Poroszor
szágban ezt a nevet állapították meg a magyar 
huszárok mintájára szervezett huszárezredek ru
házati előírásában. Ma a hadseregben a magyar 
testőrség és a két huszárság díszruhája; a hon
véd gyalogság díszruhájának elnevezésénél vissza
tértek a dolmány szóra. Keletkezése Ballagi sze
rint Attila nevével lehetett kapcsolatban. Körösi 
Sándor szerint (Magyar nyelvbeli olasz elemek, 
1892), a velencei atilá, olasz attillato «feszesen 
álló» szóból származik. L. még Magyarka. 

Atimia, a görögöknél a polgári jogtól büntetés
ből való megfosztás, becstelenség; ellentéte a pol
gári jogok élvezete, epitimia (1. o.). 

Atina, város Olaszországban Caserta tartomány
ban, a Melfa mellett, ciklopszi falak romjaival, vas-
és gyapjuiparral, (1901) 4646 lak. 

Átín ia l e x (lat.), a lopott dolgok elbirtoklását 
tiltó törvény. 

Atipia (gör.), minta-, alak-, rendnélküli, innen 
a. m. formátlan; atipikus beszéd a. m. hibás, 
főleg dadogó beszed; atipikus láz a. m. szabály
talan láz. 

Átírás, átíróüzlet. Ha két cégnek egy és ugyan
azon zsiróbanknál vagy a zsiróüzlettel szintén 
foglalkozó postatakarékpénztárnál van letété és 
ezen az alapon zsirószámlája (1. Zsíró- és Posta
takarékpénztár), és az egyik cég a másiknak fi
zetni akar, akkor a fizetést úgy is teljesítheti-, 
hogy a szóban forgó összeget a banknál vagy a 
postatakarékpénztárnál a maga számlájának ter
hére ós a másik fél számlájának javára Íratja. Ezt 
a müveletet nevezzük átírásnak vagy zsírónak 
(olasz giro, a. m. kör). A M. kir. Postatakarék
pénztár klíringnek (1. Clearing) mondja. Az Á. 
elrendelésére a közönséges csekket használják, 
ha bélyegzővel szövegén keresztül ráütjük vagy 
a szövegen keresztül tollal ráírjuk, hogy: Csak 
elszámolásra. A M. kir. Postatakarékpénztár, az 
Osztrák-Magyar Bank és a Giro- és Pénztáregylet 
eljárását 1. o. Á.-nak mondják a közbeszédben a 
tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését is tulajdo
nosváltozás esetében. 

Átírási illeték, az ingatlan vagyon tulajdoná
nak élők közötti átruházására vetett adó. Ez 
egyik legelterjedtebb s legjövedelmezőbb forgalmi 
adó csak abban az esetben volna jogosult, ha a 
vagyonátruházás az előbbi vagy az új tulajdo
nos különös nyereségére vagy pedig oly vagyoni 
ós jövedelmi részekre engedne következtetést, ame
lyeket a többi adók utói nem émek. Azonban az 
ingatlan átruházásából sokszor egyik szerződő fél 
sem szerez nyereséget. Azt pedig éppen nem le
het állítani, hogy az ingatlanokból eredő jövedel

met a többi adók utói nem érik, mivel a hozadéki 
ós jövedelmi adók súlyát éppen az ingatlanokból 
eredő jövedelem legkovésbbé kerülheti ki, úgy 
hogy az ingatlan vagyon átruházására rótt adó 
azokat terheli, akik anélkül is legerősebben vannak 
megadóztatva. Az ingatlanok tulajdonának élők 
közötti átruházásai a különböző államokban na
gyon eltérő mérvű adó alá esnek. Angolországban 
az adótétel az érték '/a%-ának felel meg. Legsúlyo
sabb a vagyonátruházási adó Franciaországban, 
ahol adás-vétel esetében a pótlókokkal együtt az 
ingatlan értéke után 6"l°/0 ilzetendö, amelyhez 
még az okirati bélyeg s a hivatalnokokat megillető 
dijak járulnak. Az ingatlanok átruházása után 
Poroszország l°/0-ot, IVüritemberg í'2" „, Bajor-
orsz. 2"U, Padén 2"5°'0, Magyarország 4'3°l() és 
Ausztria 4a/8°/o_ot sz°d- L. Forgalmi wló. 

Átirat, 1. jogilag (lat. requisitio), hatóságtól 
egy más mellérendelt hatósághoz intézett értesí
tés, vagy megkeresés hivatalos cselekmény telje
sítése, pl. tanúkihallgatás, hivatalos iratok vagy 
adatok megküldése végett. 

2. A zenében (ir.arrayigement.l&t. triumriptio) 
valamely zenedarabnak más hangszerekre vagy 
más énekhangokra való átirása.'Az Á.-nak több
féle neme van. Atvihetjük a darabot egy v. kevés 
számú hangszerről v. énekhangról többre, esetleg 
egész zenekarra v. kórusra. Viszont a fordítottja is 
lehetséges, sőt ez a gyakoribb. Ide tartoznak az 
operákból, szimfóniákból stb. készített zongora
kivonatok. Átírhatunk azután egy müvet egyet
len egy hangszerről egyetlen egy másik hang
szerre vagy énekhangról hangszerre. Az A. szót 
használják néha szabadabb átdolgozásoknál is, 
amikor helyesebb ábrándról, rapszódiái ói, parafrá
zisról beszélni. 

Atitlan, 1. tó Guatemala köztársaságban, Közép-
Amerikában, átlag 20 km. hosszú és 8 km. széles; 
meredek sziklafalak közt; vize tiszta, átlátszó és 
iható; D.-i részén van a még mindig működő A. 
(3572 m. mag.) és S. Pedro vulkán. — 2. A., indiai 
város a hasonló nevű tó partján, körülbelül 9000 
lak. 

Átjáró vagy útátjáró (ném. Wegiibergang). 
Kocsiút v. gyalogút pályaszinbeni átvezetése a 
vasúti pályatesten. Az Á. helyét újonnan épülő 
vasutaknál a közigazgatási bejáráskor állapítják 
meg, mlg a meglevő vasutakon új Á.-k létesí
tését vagy meglevők megszüntetését a törvény
hatóság közigazgatási bizottsága helvszini szemle 
alapján engedélyezi. Gyalogátjárót legkisebb 
szélessége 2"0 m., kocsiutak A.-i 4'0—12 0 m. szé
lesek, mely szélességben a vágányok_ vezotő sí
nekkel láttatnak el. Fövasutakon az Á.-kat a vo
natáthaladás idejére sorompókkal (1- o.) zárják 
el. Helyiérdekű vasutakon csak az élénk forgalma 
Á.-t látják el sorompóval, a többieknél « Vigyázz, 
ha jön a vonata feliratú intőtáblák figyelmeztetik 
a járókelőket óvatosságra. 

Atjin, 1. Acsin. 
Atkafélék, Acarina (áiiHt), a pókfélék osztályá

nak egyik rendje. Általában kis testű állatkák, 
melyeknek testén a fej, tor ós potroh a leggyak
rabban összenőtt, vagy pedig a fej tort a potrohtól 
csak egy barázda választja el. Nyolc lábuk leg
gyakrabban karomban végződik, de ennek helyén 
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többször tapadó korongocskák vaunak. Száj szer
veik szívásra v. szúrásra alkalmazkodtak. Szemük 
igen kicsiny v. hiányzik. Belső szervezetük meg
lehetős egyszerű; szivük és vérereik nincsenek; 
egy részük tracheákkal, mások ezek hiányában 
egész fóliiletükkol lólekzonek. Váltivaruak, a 
petékből 3 lábpárú lárva fejlődik ki s csak több
szöri vedlés után nő ki 4-ik lábpárja és lesz ivar
éretté. Életmódjuk és táplálkozásuk igen külön
böző, legnagyobb részük állatokon és növényeken 
élősködik, más részük állati és növényi nedvekkel 
táplálkozik, néhányan rablásból élnek. Hasznuk 
az emberre nézve alig van, csak a festőn lkát (Trom-
bidiura tinctorum) használják festésre. Eddig ism. 
tekintélyes számú (iOOO-nél több) fajai a következő 
családokba tartoznak: 1. Bársony atkák (Trom-
bidiidae), lélekzöcsövckkel, szárazföldön élnek, 
mindenütt közönségesek; ide tartozik a festőatka 
(Tr. tinctorum C. L. Koch) Surinamból és Gui
neából és a piros bársonyatka (Tr. kolosericeum 
L.), mely kora tavasztól késő őszig különösen eső 
után a fák derekán mászkál; 2. Szövő-atkák (Tet-
ra»?/r7n<iae,)léíekzőcsövekkolés fonómirigyekkel: 
a szárazföldön élnek. Ide tartozik az atkapók 
(Tetranychus telarius L.), mely a hárs, rózsa, 
bükköny, komló, stb. szeplős hervadását okozza, 
amennyiben a levél klorofillját pusztítja: 3. Vizi 
atkák (Hi/ilrar/nüchie), gyakran élénken színezet
tek ; 4. Bdellidne, a földben és mohák alatt tenyész
nek ; 5. Páncélos jitkák (Otribatidae), mohák alatt 
élnek, növényi nedvekből táplálkoznak; G. Atka-
tetvek (Gamasidae),$zkm.os faja szabadon él, leg
nagyobb része azonban rovarokon és madarakon 
élősködik, mint a bogártettl (Gamasus eoleoptra-
torum 1/.) a rovarokon s a Dermanyssus avium 
Dug. a madarakon; 7. lxodidae vagy kullancsok 
(I. o.), melyeknek fajai melegvérű gerinceseken 
élősködnek; 8. Sajtatkák(Tyroglyphidae), lélekző 
csövük nincsen, állati és növényi anyagokból táp
lálkoznak, ide tartozik a sajtatka (T. siro Latr.), 
0*4 mm. hosszú, teste kettéosztott, színtelen; régi 
és megkeményedett sajtokban él s ezeket porrá 
rágja; a lisztatka (T. farináé C. L. Koch) régi, 
dohos lisztben él; 9. Dermaleickidae, mintegy 
80, legnagyobb részbon a madarakon élősködő faj
jal ; 10. Sarcothidae vagy rüliatkák, mikroszkó
pos kicsiny ségüek, lágy bőrűek, testük sörtékkel 
fedett, szemeik ós lélekzöcsöveik nincsenek; me
legvérű gerincesek bőrén és bőrében élnek (1. 
Rüliatkák) ; 11. Szőrtüszőatkák (Demodendae), 
az emlősállatok haj- és szörtüszőibon meg fagy-
gyumirigyeiben élősködnek, amelyekbe fejőkkel 
befelé ássák be magukat, a bőrön kiütéseket okoz
nak. Legrégebben ismert faj az emberi tiiszöatka 
(Demodex folliculorum hominis Honiét, mely 0-4 
mm. hosszú s az ember arcúnak bőrében, do eset
leg más holyeken is a haj-, szőrtüszőkben és 
faggyuinirigyekben él; de csupán egyenként, vagy 
legfeljebb párjával, ruig ellenbon a kutya és macska 
tüszőatkája 100-ával is tenyészik és veszélyes bőr
betegséget okoz (bőratka, !. o.); 12. Gubacsatkák 
(Phytoptidae), melyek növényi zöld levelek ned
veit szívják és szúrásuk kis gubacsokat okoz, 
ilyen a Pliytoptus vitis Land., mely a szőllőlevc-
lekon él s a szőllő alsó lapján vörhenyes színű, 
szőrös, gubacsforma bemélyedésekot ú. n. nemez-

betegséget okoz. Hazánkban Karpeües és Tafne, 
vizsgálatai szerint 214 aktafaj él. V. ö. A magyai 
birodalom állatvilága (Tcrmészettud.Társulat, Bu
dapest 1900) ós Tafner V., Adatok Magyarország 
atkat'aunájához (Állattani Közieménvek, IV. köt.. 
1905, 140—152 l.j. 

Atkagubacs máv.). Apró, tömegesen é!ö és nö
vények zöld részeire, leginkább a levelekre tele
pedő rovarok CAcarina), niűlyek szívásaikkal 
sokszor jelentékeny károkat okoznak. Némelyek 
közülök szívásaik következtéiion csekélyebb kidu 
dorodásokat. bibircses kiemelkedéseket okoznak, 
ezek az A.-ok (aearoeecidium). 

Atkák, 1. Atkafélék. 
Átkapcsoló, az a készülék, mellyel az elektro

mos áramot többfelé irányithatjuk; pl. ha elek
tromos lámpáknak vagy lámpaosoportoknak egy
mástól függetlenül kell világítani. Gondoljuk az 
1. ábra szerint, hogy A átkapcsoló C kontaktu 

1. álra. Átkapcsoló elve. 

son áll, akkor L L lámpák világítanak, ha pedig 
C,-re állítjuk, akkor az áramot Jj, Ls lámpákra 
kapcsoltuk át s ezek fognak világítani. Hasonló a 
2. ábra-boli kapcsoló is, ahol, az átkapcsolás 
szerint, vagy mind a három lámpa sötét, azután 
csak egyik világit, továbbá mind a három világit, 
végre csak kettő világít. Vannak önműködő A.-í 
is, melyek rendszerint elektromágnesek; ha a vas
törzs körül keringő áram elég erős, a mágnes 

2. ábra. Lámpa-csoportok átkapcsolója. 

magához vonz egy vashorgonyt, s ennek követ
keztében kontaktus megnyitása vagy zárása kö
vetkeztében az áram vagy megszakad, vagy pedig 
a kapcsoló-szerkezet az áramot ,más irányba ve
zeti kapcsolja át. Az általános Á.-t pedig közpon
tokban használják, ilyen pl. a két rendszerből álló, 
de egymástól szigetelt párhuzamos réz szalagve
zeték, amelyekhez a vezeték végeit iktatjuk; a 
két vezeték-rendszer egymásra merőleges, s a 
keresztező helyeken arézszalagok át vannak fúrva, 
s ha a furatokba szigetelt fogantyúval ellátott 
rézdugót dugunk, akkor tetszés szerint két-két 
vezetéket összeköthetünk. Ilyenfélék pl. a több
szörös A.-k telefonoknál. 

Atkár, nagyk. Heves vm. gyöngyösi j.-ban. 
dítoo) 1587 magyar lak., postahivatal; u. t. Vá
mosgyörk. 
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Átkarolás, a katonaságnál a. m. az ellenséges 
arcvonallal egyidejűleg az arcvonal egyik vagy 
mindkét oldalának megtámadása. A vonalalak-
zatos harcászat alkalmazása idejében az Á.;t az 
átszárnyalás (1. o.), előzte meg; jelenleg az Á.-ra 
kirendelt csapatok v. seregrészek az ellenségtől 
lehetőleg észre nem vehetően iparkodnak annak 
oldalába jutni s ott meglepőleg fellépni. Nagy 
Frigyes oldalvást húzódó hátalsó harcvonalaival 
karolta át ellenfelét. L. Harántos csatarend. 

Atkarszk, város Szaratov orosz kormányzó
ságban, a Don egyik mellékfolyójánál, vasút mel
lett. (1897) 9750 lak., akik nagyobbára mezőgazdák. 

Átkebelezés, 1. a régi betáblázási könyvekben 
foglalt bejegyzéseknek az 1855-iki telekkönyvi 
rendtartás szerint szerkesztett telekjegyzőköny
vekbe átvezetése; 2. birtokrósznek az egyik 
község területéből a másikéba, v. a községnek az 
egyik törvényhatóság területéből a másikóba való 
átvitele. L. Betáblázás. 

Átkelés, hegységen, folyón, tavon v. tengeren 
való áthaladás. Ellenséges behatáson kívül echi-
quier (1. o.) viszonyban kelünk át az előbb emiitett 
akadályok valamelyikén, míg az ellenséggel érint
kezésben kierőszakolnunk, illetve forciroznunk 
(1. Forcirozás) kell az Á.-t, ami rendesen úgy 
történik, hogy az akadály azon szakaszában, ahol 
az ellenség legnagyobb ellenállása várható, ré
szünkről ott azon célból, hogy az ellenség erejét 
lekötve tartsuk (1. Lekötés), kisebb erővel csupán 
tüntetünk (1. Tüntetés), mig haderőnk zömével az 
Á.-re legalkalmasabbnak vélt helyen lehetőleg 
észrevétlenül v. legalább is meglepőleg igyekszünk 
a túlsó partra jutni. A folyókon való^A. hídverés-
sol (l. Hadihíd) kapcsolatosan történik, mihez a 
harcászati intézkedéseken kívül messzemenő mű
szaki intézkedések is szükségesek. L. még Komp. 

Átkelő dereglye, 1. Dereglye és Komp. 
Átkelő szakasz, az állami vagy vmegyei köz-

ntaknak az a része, mely a község belső terü
letén van. Minthogy az Á. egyúttal utca is, fenn
tartása többe kerül, mint a külső szakaszé, ezért 
az 1890. I. t.-c. értelmében az illető község kö
teles az A.-nak fenntartó költségéhez hozzájá
rulni. 

Atkha (Ácsa), az Aleuták középső csoportjához, 
az Andreanov-szigetek egyikéhez tartozó sziget, 
hossza 110 km., szélessége 12—15 km., lakossága 
nagyon gyér. 

Atkinson (ejtsd: attkinztt), Thomas Wüliam,axí-
golutazó,szül.Yorkshirebanl799.,megh.l861.Épí-
tész és ügyes aquarellfostő volt. Humboldt S. közép
ázsiai vázlatai keltettek benne kedvet az utazásra. 
1844-ben Szt.-Pétervárról az Urálon át az Altaiig 
utazott, azután az orosz fővárosba visszatérvén, 
ott megnősült. Angol születésű neje azontúl min
denütt vele járt. 1849 nyarán a Karatau, Alatau, 
Aktau és Musztau hegységekben járt és Kobdon 
meg Uljasszutajon át Mongolország belsejéig ju
tott. Utazásának kalandosság tekintetében alig 
van párja az ázsiai utazások között, de közlései
nek nem igen van tudományos becse. Igazmon
dásában kételkedtek. Útleírásának címe: Explo-
ration in orientál and western Siberia (London 
1858). 

Átkristályosodas (áav.), 1. Metamorfizmus. 

Átkutatás, a terep kikémlóse járőrök (1. o.) ál
tal, hogy a csapat v. seregrész parancsnoka az 
ellenségnek esetleges jelenlétéről elég jókor ér
tesüljön. 

Átkutatási jog, az államnak az a joga, hogy 
más állam hajóit nyilt tengeren megvizsgálhassa, 
vájjon nem vét-e egyes nemzetközi eg5"ezmények 
vagy a semlegesség ellen (1. Brüsszeli értekezlet, 
Hágai halászati egyezmény, Rabszolgakereske
dés, Semlegesség, Szeszes italok árulásának kor
látozására vonatkozó egyezmény, Tengeralatti 
kábelekre vonatkozó egyezmény. Tengeri háború). 

Atkyns, 1.Róbert, sir. angol jogtudós és állam
férfiú, szül. 1621., megh. 1709. A hírhedt Rye-
House perben (1683) Russel lord ártatlansága 
mellett fel mert szólalni. Több sikerrel védte Wil
liams parlamenti tagot, egy ellenzéki röpirat szer
kesztőjét. II. Jakab elüzetóse utánlIl.Vilmos király 
a kincstárbiróság elnökévé tette (1689). Alkot-
mánytörtóneti szempontból fontosak: Parlianien-
tary and political tracts, London 1734. — 2. A., 
Bobért, az előbbinek fia, angol képviselő. Szül. 
1646., megh. 1711. Kiváló történeti művének 
címe: Ancicnt and present state of Glouccstershire 
(Loud. 1712). 

Átlábolni, patakon, folyón gyalogszerrel át
kelni. 

Átlag, több számnak a számtani középértéke, 
így pl. ha egy kereskedőnek három egymást kö
vető napon rendre 120, 140 és 190 K volta bevé-
tele,akkor a bevételek napiÁ-a(120-j-lí0+lS0): 
3 = 150 K. Azaz, ha minden nap 150 K-t vett volna 
be, akkor éppen úgy, mint a különböző nagyságú 
napi bevételek mellett, három nap alatt 450 K 
lett volna az összes bevétele. 

Átlagfa. Az erdő fatömegének becslése céljá
ból egyik eljárás szerint összeolvassák a fákat és 
mellmagasságban megmérik a fák vastagságát s 
ezen adatok alapján kiszámítják azon fa vastagsá
gát, mely valamennyinek közepese, mi mellett a 
fatörzs magassága is figyelembe jön; azután kike
resnek, oly fát, amely e számításnak megfelel. 
Ez az Á., máskéntpróbafa. A föltevés szerint az 
Á. köbtartalma, továbbá kora is közepese a ki
olvasott ós megmért fáknak és mint ilyen több
irányú becslés és számításnak szolgálhat alapul. 
L. Erdöbecslés. 

Átlagos ár, több összetartozó vagy egymással 
összekevert árúnak középára, vagy egy és ugyan
azon árú különböző időpontokban jegyzett árának 
középértéke. L. Átlag és Átlagszámítás. 

Átlagos kamatláb. Ha több tőkét különböző 
kamatlábbal kell különböző ideig kamatoztatni, 
akkor azt a kamatlábat vesszük Á.-nak, mellyel 
a tőkék összege utáni kamat ugyanaz, mint a kü
lönböző kamatlábak alapján kiszámított kamatok 
összege. 

Átlagos tára, 1. Tára. 
Átlagszámítás a számtani középértéknek a 

gyakorlati felhasználása, pl. a keverési számí
tásnál (l. o.); vagy a középhatáridő kiszámítá
sánál (1. o.); vagy végül az átlagos ár kiszámí
tásánál. Ez utóbbi esetben azt akarjuk megtudni, 
hogy mennyi lett volna valamely árú tényleg fize
tett árainak az átlaga bizonyos megadott időközön 
belül. Ezt úgy számítjuk ki, hogy a tényleg fize-
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tett árakat összeadjuk és a nyert összeget eloszt
juk a vásárlási esetek számával. 

Atlámos, a tatár khán egyik vezére. Az 6 sere
gét támadta meg 134-5 febr. 2-án Laczkfl András 
székely ispán Nagy Lajos király parancsára. A 
három napig tartó kemény harc a magyarok győ
zelmével végződött. A.-t Laczkfl lefejeztette, a 
többi foglyot ós az elvett zászlókat Visegrádra 
küldötte (Flórian. Font. Dóra. III. k. 151—52). A 
legenda szerint az ütközet idején Szt. László feje 
eltűnt Váradról, mert a nagy király maga hadba 
szállt a tatárok ellen. Ezt énekelte meg Arany 
János Szt. László-jában. 

Atlanta, Észak-Amerikában Georgia állam fő
városa ; nevezetes vasúti csomópont, (1900) 89,872 
lak., vas- és gépiparral, virágzó kereskedést űz ; 
jelentékenyebb épületei: a városháza, orvosi isko
lája és színháza. 1845-ben alapították ; az észak
amerikai polgárháborúban kiváló fontossággal 
birt. 1864 tavaszán Sherman tábornok elfoglalta. 

Atlantic, 1. Cass eounty székhelye Jowa ame
rikai államban a K.-i Nisnabatona és vasút mellett, 
(íooo) 5046 lak. — 2. A., angolul a. m. Atlanti-
óceán. 

Atlantic , oly lokomotív-tipus (1. o.), melynek 
két kapcsolt kerékpárja, elől kéttengelyű nyomáll
ványa, hátulpedig egy futókerékpárja van. Az első 
ilyen kerókesoportosítással bíró lokomotívokat 
1895. helyezték üzembe Amerikában, ahol aCam-
den és A. City (innen az elnevezés is) tengeri für
dőhely között közlekedő gyorsvonatokat továbbí
tották. Ezzel egyidőben a már államosított osztrák 
Kaiser Ferdinands Nordbahn is alkalmazott A. lo
komotívokat. Jelenleg Közép-Európa síkpálya 
gyorsvonata lokomotivjai túlnyomóan A. rend
szerűek. A m. kir. államvasutak leggyorsabb já
ratú vonatainál is A. rendszerű lokomotivok van
nak használatban. 

Atlantica. tengerhajózási részvénytársaság, 
1907. alakult Budapesten. Célja saját hajóival 
vagy szerződésileg lekötött idegen hajókkal a 
tengereken vagy más vízi utakon való személy
es árúfuvarozás, nemkülönben hasonló hajózási 
vállalatokkal együtt részes szállítási üzletek vi
tele. A társaság alaptőkéje 6 millió korona, 30,000 
drb 200 koronás részvényre osztva. 

Atlantic and Pacific-Raüroad, a Paci-
fle-vasúttársaságok egyike, 1. Pacific. 

Atlantic City (ejtsd: szitti), az ugyanily nevű 
eounty székhelye és látogatott fürdőhely Észak-
Amerikában, New-Jersey államban, 85 km.-nyire 
Philadelphiától, (IBOO) 27,838 lak. 

Atlant ic Transport , angol gőzhajójárat, 
1. Gőzhajózás. 

Atlantidák, neve a Plejadoknak és Hyadok-
nak, mint Atlas leányainak. 

Atlanti flóra (»öv.), Grisebach szerintaz Azorok, 
Madeira és Kanári szigeteknek, mint láva és vul
káni kövekből épült archipelagusnak, önálló, de 
kívülről is gazdagodott flórája. Az Azorokó a medi
terrán vidékéhez hasonló; legnagyobb részét 
örökzöld cserjék és a babéralakhoz tartozó erdei 
fák borítják, melyekhez tekintélyes harasztok já
rulnak. Madeira, midőn fölfedezték, egész a ten
gerig erdős volt. A szigeti cédrus nagyrabecsült, 
illatos épületfát szolgáltatott, mígnem egy roppant 

erdei tűz fölemésztette. Az alacsonyabb régió 
művelés folytán egészen megváltozott: a szőilön 
és cukornádon kívül közönségesen pizangot ter
mesztenek, tropikus gyümölcsfák gyakoriak, de 
pálma nincs. A sárkány vérfa, abujababérerdők, a 
fás Erikák, a csinos harasztok és a sűrű, magas ber
kek érdemelnek említést. A Kanári szigetek alsóbb 
régióinak növényzete már afrikai jellemű; sok a 
kövér növénye, különösen Euphorbiák, ezenkívül 
datolya meg a tamariska; különben a vidék meg
lehetős kiszáradt, kiváltamióta a Nopalea-kaktusz, 
moly a karmintetveket dajkálja, a szigetnek főter-
niéke. A többi régió: a babér-, niaquis-, pinus-szal 
és ratamával atlanti jellemű, bár az örökzöld erdő 
pusztítása nagyon elhatalmasodott. E»g/er szovint 
az A. provinciája: Irland, Anglia, Skócia, a DNy. 
francia alföld, E. francia és belga alföld, a Rajna 
alsó vidéke területeiből áll. Ezenkívül megkül. 
Atlantikiis északamerikai flóraterületet, mely a 
tengerparti, a Missi3sipi ós Alleghany környéke, 
a dél-atlanti államok és prairio-vidékekből áli. 

Atlanti-óceán (1. a mellékelt térképet), a földet 
takaró víztömegnek Európa,,Afrika és Amerika 
közt elteiülő része, amelynek É.-i és D.-i határául a 
sarkköröket, továbbá a Jóreménység- és a Hoorn-
fokon átmenő délköröket tekintik. Területe a sze
gély és Földközi-tengertől eltekintve 7;>.776,4Ü0 
km2. Hossza 13,335, legnagyobb szélessége 9000, a 
legkisebb Grönland és Norvégia közt 1445 km. É.-i 
részén partjai nagyon tagozottak, D.-eu pedig 
egyhangúak. Mélységét az összes óceánok közt 
legjobban ismerjük. Körülbelül a közepén egész 
hosszában 2—3000 ni. közepes mélységben egy 
földhát húzódik végig. E földhát Island szigetétöl 
indul ki D. felé Roykjanaesi-fölöhát néven, az 
ó. sz. 50° alatt összeszorul ós ettől D.-re Azori-
földhát vagy Azori-plató nevet vesz föl, mivel 
raj ta ülnek az Azor-szigetek. A 30° alatt É. Atlanti
földhát nevet vesz fel és azután egy kissó DK.-nek 
fordul, hogy Szt. Pál-szigetétől kezdve D. Atlanti
földhát néven egyenesen D,-nok tartson. A Reyk-
janaesi-földhát Írország és Labrador között erősen 
kiszélesedik; e széles részét Kabel-platónak hív
ják. Kisebb emelkedések nagyobb számmal van
nak az A. fenekén, amelyek némelyike, mint a 
Faraday-domb (é. sz. 49° 40', ny. h. 29" 10') vul
káni eredetü.amitmeredeklejtőjebizonylt; mások, 
miként az Új-foundlandi zátony mellett elterülő 
flamand domb, az elolvadó jéghegyek törmelékei 
lerakódásának köszönhetik eredeteket. A centrális 
földháttól K.-re ós Ny.-ra 4—6000 ni. mély meden
cék terülnek el; az egyenlítőtől É.-ra fekvő K.-it 
Verde-foki, a Ny.-it E.-amerikai, az egyenlítőtől 
D.-re fekvőket Ny.-afrikai, illetőleg Brazíliai me
dencének hívják. A legnagyobb mélységet a Blake 
nevű amerikai hajó mérte 1883 jan. 27-én Puerto 
Bico szigettől É.-ra ós pedig az é. sz. 19° 39' és a 
ny. h. 66° 27' alatt 8341 m.-nyi, az úgynevezett 
Virgina mélységet. A közepes mélysége az A.-nak 
Krümmel szerint 3260 m., dr. Karsten szerint 
pedig 3763. 

A hőmérséklet és az áramlatok. A hőmérséklet 
a víz felszínén az évszakok szerint változik. A téli 
hónapokban az izotermális vonalak É.-ra tolódnak, 
a nyári hónapokban ellenben D. felé ereszkednek. 
A D.-i félgömbön ez a változás szabályosabb és az 
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izotermális vonalak inkább fedik aszólességi, körö
ket ; ellenben az E.-i féltekén K. felé erősen É.-nak 
görbülnek; Így fa téli hónapokban a New-York 
közeléből kiinduló, izotermális vonal K. feló any-
nyira meggörbül É. felé, hogy csaknem a Spitz-
bergákhoz ér, ami leginkább a Golf-áram befolyá
sának tudható be. A tengeráramlatok iránya na-
gyobbára az uralkodó szelektől és a part alakulá
sától függ. Az ÉK.-i ós DK.-i passzát létrehozzák 
az egyenlítői áramlatokat. A D.-i, erősebb egyen
lítői áramlat Ascension, illetőleg az egyenlítő 
felöl a San Roque-fok feló tart, mig az É.-i és gyen
gébb a térítő és az é. sz. 10°-a közt az Antillák 
feló folyik. A D.-i egyenlítői áram a San-Roque-
foknál ketté ágazik a D.-i irányú brazíliai és az 
ÉNy.-i guayanai-áramlatra, amely a Karibi-ten
gernek tart ós Trinidad-szigetnél fölveszi a Karibi
áramlat nevet. E két egyenlítői áramlat (körül
belül az é. sz. 4 és 8° közt) között van a K. feló 
tartó guineai vagy egyenlítői ellenáramlat; ez 
az afrikai partokat körülbelül Sierra Leonénál éri 
el ós DK.-i irányban folytatja útját Kamerunig. 
Ezeknek az áramlatoknak a sebessége körülbelül 
12—24 tengeri mérföld 24 óránkónt, azonban a 
guayanai áramlaté 60—80 mérföldet is elér. A 
D.-i féltekén az A.-ban a következő áramlatok talál
hatók : 1. a brazíliai áramlat a San Roque-foktól 
D.-nek a part mentét követi a La Plata-torkolatig; 
itt a Ny.-i szelek az áramlat egy részét DK.-nek 
szorítják ; ez azután ezt az irányt megtartva, mint 

' D.-Atlanti összekötő áramlat körülbelül a green
wichi délkörig és a 40. szélességi körig folyik, 
ahol azután É.-nak, illetőleg ÉNy.-nak fordul és 
a benguellai áramlattá alakul (1. alább). 2. A hideg 
Hoorn-foki áramlat, amely ÉK.-nek folyik, egyesül 
az ÉNy.-ról jövő meleg áramlattal, amiközben az 
uralkodó Ny.-i szelek egyenesen K.-i irányt adnak 
neki. A hideg sarki és a meleg egyenlítői áram
latok összevegyülése okozza, hogy a d. sz. 45—55° 
és a ny. h. 25—40° között oly gyakoriak a tenger 
felszínén a hőmérsékleti csökkenések és a viharok. 
3. A nyugatafrikai vagyis benguellai áramlat a D.-i 
Jeges-tengerből viszi magával ahidog vizet, Afrika 
DNy.-i partjainak mentét követi és a D.-i egyen
lítői árammal vegyül össze. Az A. É.-i felén az 
áramlatok zárt kört alkotnak. A Mexikói-öbölből 
indul ki a Golf-áramlat és a Florida-szoros el
hagyása után egyesül az Antillák mellett elhaladó 
gyönge Antilla-áramlattal, Amerika partjait követi 
a Hatteras-fokig. Az uralkodó Ny.-i szelek itt K. 
feló fordítják; vizének egy része az Azoroknál 
DK.-nek, majd D.-nek fordul és a Verde-foki szi
geteknél az É.-i egyenlítői áramhoz csatlakozik, 
másik része pedig folytatja útját ÉK. felé és el
halad Írország meg Norvégia partjai mellett, 
rendkívüli hatást gyakorolva ezeknek klímájára. 
A Golf-áramtól a Jeges-tengerbe terelt vizet az 
onnan D.-nek haladó hideg áramlatok pótolják: 
a Labrador-áramlat, amely a Davis-szorosból jő 
ós Új-Foundlandtól D.-re derékszögben éri a K.-nek 
haladó Golf-áramot és ezalatt folytatja még egy 
ideig az útját. Hideg vize, az amerikaiak Gold 
wall-ja egészen a Hatteras-fokig vehető észre. 
Másik hidegáramlata Kelet-grönlandi áram, amely 
Grönland K.-i partja mentén folyik D.-nek és a 
Farewel foknál a Davis-szorosba fordul be. A ten-
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geráramlatok által körülzárt az é. sz. 15 és 40°, 
a Bahama- ós Azor-szigetek közt terül el a 
Szargasszo-tenger, melynek csendes vizét sem 
áramlatok, sem erős viharok mozgásba nem hoz
zák. E tenger nevét a Sargassum bacciferumtól 
kapta, amely a nyugatindiai szigeteken terem, a 
hullámok letépik és az áramlatok tovább viszik, 
a Szargasszo-tenger felszínén úszik egy ideig, 
hogy azután a tenger fenekére sülyedjen. Soha 
azonban oly tömegekben nem fordul elő, hogy 
akár csak a vitorlás hajóknak is akadályokat gör
dítene az útjába. 

A szelek járása is egészen szimmetrikus az 
A.-ban. A szélcsend öve júliusban az é. sz. 10—15°, 
januáriusban az,egyenlítő és az 5° közt van; ez 
választja el az ÉK.-i és DK.-i passzátokat. Az 
előbbit a ráktéritöi, az utóbbit a baktéritői szél-
csond-öv határolja. Amattól É.-ra és ettől D.-e a 
mérsékelt égöv Ny.-i szelei uralkodnak. Nagyjá
ban tehát az É.-i féltekén a széljárás az óramutató 
irányát követi, a D.-i féltekén pedig azzal ellen
kező irányban halad. A szelek ilyetén járását 
használják ki a vitorlás hajók, amelyek az A.-t 
akarják átszelni. 

Növényi és állati élete az A.-nak szintén nagy 
hasznára van az emberiségnek. A növények egy 
része a sekélyebb vizek fenekén található oly 
mélységekig, melyekben még elég a fóny, ameny-
nyire szükségök van (a földközi tengerekben leg-
fölebb 250, magasabb szélességi fokok alatt leg-
fölebb 50 m.-ig,) másik része, az ú. n. plankton
növények a víz felső rétegeiben (nagyobbára 400 
m. mélységig) úszkálnak. Az előbbiek közül a 
Laminaria saccharina, az Alaria esculenta (Skóciá
ban és Islandon), a Chorda fllum, Aularia Pylaii 
és Sphaeroccus palmatus (Grönlandon) emberi táp
lálékul is szolgál; a Fucus ovinus a Fár-Öeren a 
iuhok takarmánya; a Fucus vesiculosus, Fucus 
serratus stb. jódkészitésre szolgál. A plankton-
növényzetet a Diatomeák, Peridineák, Pyrocys-
teák stb. alkotják. Nagyobb tömegekben fordulnak 
elő a mérsékelten meleg és a hidegebb, mint a me
leg vizekben; néha oly tömegekben úszkálnak a 
vízben, hogy annak színét is megfestik. Ezek a 
tengerben élő halak főtápláléka. Az állatvilág egy 
része a talajhoz van kötve; ezek az alsóbb rangú 
állatok és különösen a földrajzi szélesség maga
sabb fokai alatt megszámlálhatatlan mennyiség
ben fordulnak elő. Möbins szerint a Kieli-öbölben 
három héten keresztül naponként 240,000 herin
get fognak; a heringek a Temora longicornis-szal, 
egy apró rákfajtával táplálkoznak; mindegyik he
ring naponként legalább 10,000 Temorát eszik 
meg; a három hét alatt összefogott heringeknek 
tehát legalább 40 milliót kellett a kis rákfajtából 
megemészteni. Az úszó tengeri állatok közt az A.-
ban a következők nyújtanak az embernek legna
gyobb hasznot: a cet, a fóka, a tőkehal, a hering, 
a makréla, a szardínia, a tonhal, azonkjvül a korall 
és a szivacs. Az utóbbi háromnak halászata kizá
rólag a Földközi-tengerre szorítkozik. 

Az összes tengerek közül az A.-on van a leg
élénkebb hajóközlekedés. Mind a K.-i mind a Ny.-i 
partjain sűrűn lakott országok terülnek el, ame
lyek egymással élénk összeköttetésben állanak, 
amiért is 60—70,000-re tehető azok száma, akik 
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egy és ugyanazon időben tartózkodnak a tengeren 
úszó hajókon. 1892-ben a hajóstársaságok egyön
tetűen állapították meg azt az utat, amelyet az 
Európából Amerikába vagy vissza utazó hajók 
követni fognak. Ez utak tavasszal és nyáron to
vább vannak D. felé, mint ősszel és tavasszal. A 
fon tosabb tengeri kikötők az A. par tj ain Európában: 
London, Liverpool, Glasgow, Hamburg, Bremen, 
Amsterdam, Eotterdam,Anvers, Havre, St.Nazaire, 
Bordeaux, Lissabon és Cadiz; Amerikában: Québec, 
Boston, New-York, Baltimore, New-Orleans, Ba-
hia, Rio de Janeiro, Montevideo és Buenos Aires. 
A legnagyobb hajóstársaságok: a Peninsuiar and 
Orientál Steam Navigation-Company, a British 
India Steam Navigation Company (mindkettő Lon
donban), a Paciflque Steam Navigation Company 
(Liverpool), Te Wilson Sons and Company, Cunard 
Steamship Company, Hamburg—Amerikanische 
Packerfahrt-Aktien-Ges., Norddeutscher Lloyd, 
Hamburg-Siidamerikan. Dampfschiffahrts-Gosell-
schaft, a Hansa, Kosmos, Afrikanische Danipf-
schiffahrts-Gesellschaft, a Messageries Maritimes, 
Compagnie Génórale Transatlautique, az osztrák 
Lloyd-társaság, a magyar Adria hajóstársaság, a 
Navigazione Generálé Italiana, a La Veloce, az 
amerikai American Company és a Pacific Mail 
Steamship Company, végül a spanyol Compania 
Transatlantica. 

1866. készültek el az első kábel lerakásával, 
amely az Írországban fekvő Valenciát az Új-
Foundlanden levő Heart's Contenttel kötötte össze. 
Ez idő óta a kábelek számát jelentékenyen meg
szaporították. Jelenleg Európát Észak-Amerikával 
14 kábel köti össze ; ezek közül 9 Írországban, 4 
Brestben és 1 Greetflelben végződik. Lissabont Bra
ziliával 2 kábel köti össze. Cape-Townból Euró
pába szintén 2 kábel visz. Ezenkívül kábelok kö
tik össze az afrikai és az amerikai nagyobb szi
geteket, Afrika ós Dél-Amerika nagyobb kikötő
városait. V. ö. Ihomson, The depths of the sea 
(London 1873); u. a., Voyage of the Challenger. 
The Atlantic (u. o. 1877); Report on ocean soun-
dings and temperatures in H. M. S. Challenger 
(u. o. 1875); Atthnayer, Handbuch d. Oceanogra-
phie und maritimen Meteorologie (Wien 1883); 
Boguslawski, Handbuch der Oceanographio (Stutt
gart 1884. I. kötet Krummeltől 1887); Hoff-
mann, Zur Mechanik d. Meeresströmungen (Ber
lin 1884): Scliott, Oceanographie u. Meteorologie 
der deutschen Tiefesee-Expedition (u. o. 1902); 
Findlay, A directory for the Northern Atlantic 
Ocean (London 1895); u. a. A sailing directory 
for the South Atlantic Ocean (u. o. 1899); Segel-
handbuch für den Atlantischen Ocean (Hamburg 
1899). 

Atlantios, Hermes és Aphroditénak fia, kit 
egyébként Hermaphroditosnak, sőt Atlantiadesnek 
is neveznek. 

Atlantia, az a mesés sziget, melyről Platón 
Timaiosában ós Kritiasában regél, amely valami
kor az Atlanti-óceán nagy részét elfoglalta, mert 
nagyobb volt, mint Ázsia ós Libya együttvéve, de 
amely földrengés következtébe? hirtelen a tenger 
alá sülyedt. A modern tudósok egy része A.-t a 
platóni képzelődós termékének tekinti, másik 
része azonban Atlas mithikus nevéhez fűződő 

ós valamikor általánosságban ismert mondát lát 
benne, amelynek okát talán a Kanári és Azori szi
getek őslakóiról elterjedt homályos híradásoknak 
köszönhetjük. Tudományos, szempontból a mai 
Atlanti-óceán medencéje helyén volt kontinens lé
tezését az ember korában teljesen kizártnak kell 
tekintenünk. A fő érdeklődós mindenesetre így 
is Platón államregényéhez fűződik, melyben A. 
lakóinak csodás életéről és nagy boldogságáról 
fest színes képet. V. ö. Pöhhnann, Geschichte des 
antiken Kommunismus und Socialismus, II. 32. 
Az A.-ra vonatkozó gazdag irodalmat lásd Pauly-
Wissowa, Reallexikon, Atlantis címszó a.; többek 
közt: E. Eohde, Der gr. Román 198 sk., 1.; San-
der, Über die platonische Insel Atlantis, progr. 
(Bunzlau 1893). 

Atlantok, 1. Atlasz. 
A t l a u t o s a n r u s , I. Dinosauria. 
Atlas, Japetos titánnak és Klymeno okeanidá-

nak hatalmas fla; Prometheus, Epimetheus ós Me-
noitios fivére. Homeros szerint azokat az oszlopo
kat tartja, melyeken 
az ég nyugszik. A 
monda egy változata 

szerint büntetésül 
azért, mert a titánok
kal együtt az istenek 
ellen harcolt. A ké
sőbbi költőknél majd 
fején és karjaival, 

majd vállán meg há
tán tartja az égbolto
zatot avagy a világ 
tengelyét. Kezdetben 
csak általánosságban 
a világ végére helye
zik ; majd a legtá
volabbi nyugatra, az 
ooeán mellé, melyet 
most róla Atlantinak 
neveznek v. azontúl 
a mondai Atlantis szi
getországra. Még ké
sőbb a hasonló nevű 
afrikai hegységgel azonosították, azt mesélvén 
róla, hogy mint király barátságtalanul viselkedett 
az arra járó Perseusszal szemben, aki őt bünte
tésül a Gorgofővel sziklává változtatta. A távol 
nyugaton szomszédja avagy tulajdonosa a Hespe-
ridák kertjének, amelyből ő hozza el Herakles 
számára az arany almát. Míg A. az almákért oda
volt, Herakles vette vállára az eget s A. vissza
térvén, nem is akarta többé a terhet átvenni; úgy
hogy Herakles csak csellel szabadulhatott: meg
kérte A.-t, hogy csak addig vegye vállára az ég
boltozatot, míg 6 a teher tartásához a vállára 
igazítja a párnát; A. nem vette észre a cselt, el
vállalta ismét a terhet, letévén az almákat, me
lyeket Herakles fölszedett és Eurystheushoz vitt. 
Az antik genealógia A.-t számos fejedelmi csa
lád és mondai nemzetségnek ősévé tette. Gyer
mekei a Plejadok, a Hyadok, a Hesperidák; az 6 
leánya Dione, Tantalus felesége, Pelopsnak és 
Niobónak anyja, továbbá az Odysseiában Kalypso 
nimfa. Képzőművészeti ábrázolásai vagy a Hé
raklésszel való kalandjára vonatkoznak, ezek kö-

At'as. 
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ziil legisnieretosebbazolyrnpiai Zeus- templomnak 
egyik, az olyrnpiai múzeumban levő meíopéje, v. 
úgy mutatják, amint az éggömböt tartja. Ábrázo
lásának utóbbi módját a hellenisztikus művészet 
hozta divatba a szobrászatban; egyik fennmaradt 
példáját, a nápolyi múzeum márványszobra után, 
képünk szemlélteti. A vázakópek is rendesen a 
Herakles-kalanddal való kapcsolatban ábrázolják. 
V. ö. Moscher, Lesikon d. griechisehen u. róiiü-
schen Mythologie, I. köt., 704. sk. 1.; Pauly-
Wissoica, Realencyklopádie II. köt. (1896) 2119— 
2133.; iVeWer,Grieeh. Mythologie II. köt. (3. kiad.) 
220. sk. 1. 

Atlas v. fejgyám. Vesalius nevezte el igy a 
legfelső nyakcsigolyát, amelyre a fej támaszko
dik. Szerkezete elüt a többi csigolyáétól; teste 
nincs, egy elülső ós hátsó ivböl áll, amelyeket az 
ú. n. oldaltömegek kötnek össze. Ezekre támasz
kodik a fej. A hátsó Ív belső oldalán egy kis izü
leti felszin van, az epistropheus (1. o.) fognyúlvá
nyával való izesülésre. 

Atlasit (ásv.), 1. Malachit. 
Atlas powdcr (ang., ejtsd: prioder), amerikai 

robbantószer, mely tartalmaz 75 sr. nitrogliee-
rint, 2 sr. nátronsalétromot, 21 sr. farostot és 2 
sr. szénsavasmagnéziát. 

Atlasz, hegység Afrika BNy.-i szélén, kb. 2300 
km. hosszan húzódik a Tuniszi-öböltől az Atlanti-
óceánig. Afrika törzsétől szerkezetileg teljesen 
idegen tag, az euráziai lánchegységeknek egy 
darabja, amely az El-Hif hegységgel a Gibraltári-
szoroson át az andalúziai Cordillerákkal, a kis 
Pantelleria szigettel pedig Szicíliához és az Apen-
ninokhoz csatlakozik. Neve ókori eredetű, de a 
bennszülöttek ma sem fogadták el és egyes részeit 
különböző néven nevezik. Fiatal korú lánchegy
ség, a tercier-korban gyűrődött össze és több pár
huzamos zónából áll. Belső, meredek oldala a 
Földközi-tenger felé néz, ahol szirtekben és parti 
szigetekben megvannak a vulkáni zóna nyomai, 
ilyenek a Cap Blanc, a Galita-szigetek stb. A tu
niszi partokon a hegyláncok kivégzódnek a ten
gerre s az igy keletkezett riasz partok különösen 
az ókorban jó kikötőt szolgáltattak, ma el vannak 
iszapolva. A vulkáni zónán belül következik a 
kristályos közetek vonulata magas hegylánc alak
jában, ez a Kis-A. v. Teli-A., amelynek B.-i lej
tőin sok szőllót, pálmát ós datolyát termelnek. 
Tunisz területén a Kis-A. lánca közvetlenül a 
Szahara platójára szakad le egy nagy vetődéssel, 
mlg Algéria területén az A. két párhuzamos lánc 
alakjában folytatódik; azt, amelyik a part mel
lett halad, Jfös-A.-nak, a másikat Szaharái A.-nak 
nevezzük. A kettő között levő hosszanti völgy 
mindinkább magasodik, terméketlen medencévé 
alakul át, amelyen megáll a víz és létrejönnek a 
sós tavak, az ú. n. sottok. A medence K. felé lejt és 
még sem fejlődött ki ebben az irányban folyórend-
szer, amely lecsapolná, aminek magyarázata az, 
hogy a terület Ny. felől kapja a csapadékot. A 
folyók, Selif, Muludzsa keresztben folynak le és 
fokozatosan tolták hátra a vízválasztót. Hosszanti 
irányban csak a tuniszi öblöt eliszapoló Medzserda 
folyik. Azon atájon, ahol az ffl-RifÉ.-va,kanyaro
dik, megszűnik a magas medence s a párhuzamos 
láncok közé ékelődik be a jórészt ismeretlen Nagy-

A., amely az Ajasi csúesban 4500 m. fölé emelke
dik s csúcsa állandóan hóval van fedve. A Nagy-A. 
az Atlanti-óceán felé fokozatosan alacsonyodik s a 
tenger partjával szépen kultivált félmedencét zár 
be, amelyben 3 zónát lehet megkülönböztetni, ú. 
m. 1. a hegység lábához simuló platóvidék, ahol 
az elsülyedt archaikus területet fiatalkori üledék 
borítja el s rendkívül termékeny szavannás terü
let, a 2. zónán lösz-steppe talajt találunk, száraz, 
fátlan vidék, 3. zóna a tenger partján fekete föld
del ellepett terület, amelyen megint elegendő az 
esőzés ós sűrű népessége van. A Nagy-A. Szahara 
felé fordult oldalán még egyszer felbukkanik a 
párhuzamos gyűrődés az Anti-A.-ban, amely tel
jesen sivatagos jellegű kopár sziklahegy, D.-i lá
bánál az időszakosan lefolyó esővizet a Vádi Dra 
árka gyűjti össze, amely az A.-t határoló vetődés 
irányát követi. Klímája az egész Földközi-ten
gerre jellemző mediterraneus klima, téli esőzés
sel ; a partokon sok a csapadék, úgy hogy itt sza
vannás területet találunk, a belső vidékek felé 
mind kevesebb az eső, de a hegyekről jövő pata
kok vizét öntözésre fel lehet használni s ezért ős
régi kultúra-terület. A sottok medencéje igen szá
raz, fátlan, művelésre alig alkalmas félsivatag. A 
növényzet ós állatvilág átmenetet mutat a medi
terraneus és szaharai között és dél felé haladva, 
mindinkább endemikus lesz. Lakói berberek, akik 
a hozzáférhetetlen hegyvidékeken ma is függet
lenülélnek. Az A. hegység területén vannak Algé
ria és Tunisz francia gyarmatok és Marokkó füg
getlen királyság. 

Irodalom. L'Afrique da Nord et l'Empire colonial fran-
$ais, Paris 1900; SchSnfeld, Aas den Staaten der Barba-
resken, Berlin 1903; Brnnhes, I/irrigation dans l'Afrique-
du Nord, Paris 1903; Knoch K., Dio NiederschlagsverhSlt-
nisse der AtlaslSader, Paris 1906. 

Atlasz (több. helytelenül atlantok). A mitholó-
giából származó férfialak s akként ábrázolták, 
hogy vállával az égboltozatot támasztja alá (1. 
Atlas). A.-nak nevezzük általában a térképek, réz-
motszetek, anatómiai stb. ábrák gyűjteményét, s 
ezen elnevezést legelőször a XVI. sz.-ban élt híres 
térképező mérnök : Mercator használta, térkép
gyűjteményei címlapjára a mithológiai A.-t ábrá
zolván. Az építészetben izmos férfialakokat jelent, 
melyek erősen kiugró párkányokat, erkélyeket 
támasztanak alá — oszlopok helyett. A görögök
nél a komolyabb dór stílusú épületeken fordulnak 
olő A.-ok, a női alakokat (kariatidákat) ellenben 
a lágyabb jón stílusnál látjuk. Kiterjedt alkalma
zásra talál a renaissance, majd a barokk, sőt a 
legújabb, modern stílusban is. A fél alakokat her
máknak nevezik. L. Kariatidok. Hennák, Tela-
mok, Galne. 

Atlasz (arab szó, a. m. simított, franc, satiri), 
fényes felületű sima szövet; fényét a fonalak 
különleges kötésének (1. Alapkötés) köszöni. Az 
ókorban «Maíff"«»-nak nevezték. 

Atlaszcédras (növ.), 1. Cédrus. 
Atlaszérc a. m. malachit (1. o.). 
Atlaszla (uőv.), 1. Leucadendron. 
Atlaszkötés, 1. Alapkötés. 
Atlaszmadár, Amadina (*uat),l. Szövötnadár-

félék. 
Atlaszos kö (atlaszpát, &sv.), a kalcitnak egy 

fehér-, vöröses-, kékes-, zöldesszínú finoman rostos 
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válfaja, mely frissen szép selyemfényű s azért, 
különösen Angliában, féldrágakőnek dolgozzák 
fel. Lágysága miatt kevésbé értékes, de azért a 
még lágyabb rostos gipszet is (Thüringiából) A. 
gyanánt használják. 

Atlaszpapiros,selyemfényű tarkapapiros.mely 
fényét a sikkóportól nyeri. 

Atlasz-pillangó, Saturnia (Attacus) Atlas L. 
(ínat), a szövőlepkék családjába tartozó lepkeféle
ség, mely az összes p Hang ók között a legna
gyobb. Kiterjesztett szárnyai 24 cm. szélesek. 
Kínában, Kelet-Indiában és a Szunda-szigeteken 
fordul elő. 

Atlaszpor, 1. Atlas powder. 
Atlaszposztó, doesítin, ötfonalas atlaszkötésü 

(1. Alapkötés), posztószerüen kikészített (kalló-
zott, bogácsolts nyírott) kártolt gyapjúszövet. 
Sűrűsége pro. cm. 17 lánc s 17 vetés; finomsága 
lánc Nm= 16, vetés Nm=r 135. 

Atlaszüveg, színes, selyemfényű üveg, me ly 
úgy nyernek, hogy szándékosan hólyagos üveget 
olvasztanak, melynek feldolgozásánál a hólyagok 
finom csövecskékké húzódnak ki és az ezekbe 
zárt levegő az üveget selyemfényűvé teszi. Az 
A.-et főleg gyöngyök és más apró üvegtárgyak 
készítésére használják. 

Atlaszvirág (nov.), 1. Lunaria. 
Atlaszvörös, a primulin-azo-metoluylen-dia-

min nátriumsója. Sötétvörös szinű por, vízben 
barnásvörös színnel oldódik, mely oldatából sósav 
fekete csapadékot választ le. Gyapotot alkalikus 
fürdőben közvetlenül torracotta vörösre festi. 
Roston diazotálva ós előidézve, mély barna szint 
mutat. 

Átlátszatlanság, 1. Átlátszóság. 
Átlátszóság, a testeknek azon tulajdonsága, 

melynél fogva a fénysugarak rajtok áthaladhat
nak. Ellenkezője az átlátszatlanság. Teljes Á. 
nem létezik, éppen úgy teljes átlátszatlanság sem; 
elég vékony rétegben minden anyag átlátszó, még 
a fémek is néhány százezredmm. vastagságban,pl. 
finom aranyfüst zöldes színben, kémiai úton üvegre 
lecsapott ezüstréteg kékesszürke, platina barnás
szürke színben átlátszó. Viszont elég vastag ré
tegű legátlátszóbb anyagon sem hat át a fény tel
jes erejében. Amellett ugyanazon anyag bizonyos 
színű fénye átlátszó, másra átlátszatlan lehet. 
(L. Fényelnyelés.) Az Á.-i tényező azt mutatja, 
hogy valamely anyag 1 cm. vastagságú rétegén 
átbocsátott fénymennyiség hányadrésze a ráeső 
fénynek. Oly csekély mértékben átlátszó testeket, 
melyeken át a tárgyak körvonalait már nem is
merhetjük meg, de a kisebb-nagyobb világosságot 
még észrevehetjük, áttetszők-nek nevezzük. 

Atlényegülés, hittani műszó, 1. Átváltozás. 
Atléta. Az ókori görögök A.-nak nevezték a 

hivatásos versenyzőket. Az A.-k foglalkoztak az 
összes gimnasztikai gyakorlatokkal, de kivált-
képen az ökölvívást ós pankrationt űzték, mely 
utóbbi az ökölvívás ós birkózás egyesítéséből ál
lott. A győztes A. Görögországban nagy ünnep
lésben, tiszteletben részesült, sőt élte fogytáig évi 
tiszteletdíjat kapott az államtól. Ha a 35-ik óvet 
betöltötte az A. anélkül, hogy valamely nyilvá
nos ünnepélyen győzelmet aratott volna, abba
hagyta a versenyzést, s aleipteszkónt A.-k ta

nításával foglalkozott. A görögöktől származott' 
át az atlétika Rómába, hol 186. Kr. e. lépett fel 
az első A. 

Atlétika (gör. a. m. verseny). A régi görögök 
előtt a testi erő és ügyesség nagy becsben állott, s 
minden polgárnak hazafiúi kötelessége volt annak 
fejlesztése. E célra szolgált a gimnasztika és A. 
Sokan azonos fogalomnak tartják e kettőt, pedig 
tévesen. Míg a gimnasztika célja a test és lélek kép
zése, a test arányos fejlesztése, addig az A. eltekint 
az arányos testképzéstöl s bizonyos testgyakorlat
ban a lehető legnagyobb eredmény elérését tűzte 
ki feladatául. Anyagukban azonosak, de céljukban 
s a gyakorlatban térnek el egymástól. Az ókori 
atléták az összes gimnasztikai gyakorlatokkal 
foglalkoztak, úgymint: ugrással, futással, disz
kosz- és gerelyvetéssel, birkózással és pankra-
tionnal, mely utóbbi a birkózás és ökölvívás 
összekötése volt. A pankrationt csak a 33-ik Olim
piádon vettek fel a nyilvános versenyek sorába. 
Szokott verseny volt a pentathlon, mely, mint a 
neve is mutatja, ötféle gyakorlatból (ugrás, futás, 
diszkosz- és gerelyvetós, birkózás) állott. Bár úgy 
a görögök, mint a rómaiak általánosságban 
nagyrabecsülték az A.-t, az akkori írók közül 
sokan ellene nyilatkoztak, károsnak tartják, ha 
fizikai erejének és képességének egyoldalú fej
lesztését tűzi ki élete céljául az ember. így 
Euripides egyik szatirikus drámájában (Autolü-
kosz protosz) mondja, hogy az atléták mit sem 
tudnak a tisztességről s erkölcsről; az életre ha
szontalanok, s a hazára sem hasznosak; ifjúsá
gukban az ünnepoltetéstől gőgösek lesznek, vén
ségükre pedig, mint az elnyűtt ruhadarabok,, 
hasznavehetetlenek. Solon is megrója a görö
göket, hogy olyan nagy díjakkal s ünnepléssel 
jutalmazzák a győztes atlétákat, mintha azok 
valami különös szolgálatot tettek volna a hazá
nak. A legkiválóbb görög hadvezérek is elitélik 
az A.-t ós a vele járó életmódot, mert a hadi szol
gálatra alkalmatlanná teszik az embert (Ram-
bach, Archaologisehe Untersuchung). Minthogy 
az atlétáknak az egyes versenynemekben a le
hető legnagyobb eredmény elérése volt a céljuk, 
folytonosan kellett magukat gyakorolniuk, s 
amellett dietikus életmód szerint élniök, különö
sen az ökölvívóknak és birkózóknak. Az aleiptesz 
ügyelt fel reájuk, ki előírta gyakorlataikat s az 
azokra fordítandó időt, bekente gyakorlat előtt 
s utána ledörzsölte testüket; megszabta az étren
det s ügyelt, hogy gyakorlás után minél többet 
pihenjenek. Száraz, tápláló ételekkel táplálkoz
tak ; kezdetben szárított fügével, dióval és sajt
tal, majd főzelékkel, tűzön pirított hússal és ko
vásztalan kenyérrel. Az atléták rendkívül sokat 
ettek, mivel gyakorlataik az anyagcserét igen 
gyorssá tették; ennek dacára rövid idő alatt el
híztak és ellustultak. Némelyikük annyira ellus
tult, hogy nyughelyét csak a gyakorlatok s az ét
kezés miatt hagyta el. Akadt köztük olyan is, ki 
híresebb volt nagyótküségéről, mint versenyké
pességéről. De a kiválóbb atléták nem ilyenek 
voltak, sőt éppen öntartózkodásukról váltak híre
sekké. A győztes atléták Görögországban óltök 
fogytáig tiszteletdíjban, nyugdíjban részesültek. 
Ha 35-ik óvöket betöltötték s győzelmet még nem 
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arattak, aleiptesekül alkalmaztattak. A görögök
től származott át az A. Rómába, hol 186. Kr. 
e. lépett fel az első atléta. Itt is nagy elisme
résben, kiváltságokban és állami nyugdíjakban 
részesültek a győztesek. Egész társaságokat ké
peztek, melyek városról városra vándoroltak. Az 
ily társaságok nyilvános előadásai a legkedvel
tebb népmulatságok közé tartoztak. A keresztény
ség terjedésével és megerősödésével az A. lassan
ként hanyatlásnak indult, majd teljesen feledésbe 
ment. A középkorban fellépő cirkuszi erőmutat
ványok, birkózások, akrobatamutatványok a régi 
görög A.-tól teljesen elütnek, minden történeti 
vonatkozás nélkül keletkeztek s fejlődtek. A modern 
A., melynek igazi hazája Angolország, a görög A.-
nak felelevenítése. Szintén a versenyben látja az 
emberi test képességének teljes kifejtésére a leg
alkalmasabb eszközt. Az angol faj bámulatos testi 
s lelki erejét jórészt az A.-nak köszönhoti. Az an
gol valóságosan összeforrt az A.-val, úgy hogy 
mindenüvé magával viszi. A világ bármely ré
szén vetette is meg lábát az angol, ott az A.-t 
meghonosította. A német rendszerű torna, melyet 
némileg a gimnasztika leszármazottjának tekint
hetünk és az A. között éles ellentét fejlődött 
ki. mi azonban a valóságban csak a két szö
vetség (testedző ésA.-i) hatalmi kérdése. Az 
A. felöleli az embersport minden ágát; ide tarto
zik az evezés, úszás, korcsolyázás, kerékpározás, 
járás, futás, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, ví
vás stb. Mindezeket azzal a céllal gyakorolva, 
hogy a versenyben az ember testi képessége a leg
nagyobb fokra fejlesztessék: míg a torna szintén 
űzi a gyakorlatok nagy részét, de azért, hogy 
ezzel az egyén egészségét, testi erejének, ügyes
ségének fejlesztését szolgálja. A modem A. igazi 
hazájában, Angliában annyira kifejlődött, hogy 
minden ága szinte önállónak tekinthető, külön 
szabályokkal, az előkészítés külön rendszerével, 
külön szakközlönyökkel ós igen gazdag szakiro
dalommal. Az A.-t Magyarországon Esterházy 
Miksa gróf honosította meg 1874. a Magyar Atlé
tikai Klub megalapításával. Azóta számos A.-i 
egyesület alakult, melyek 1897. szövetséggé egye
sültek. 

Atlétikai klubok, egyletek, 1. Testgyakorló 
egyletek. 

Atlétikai Szövetség. Az 1874. megalakult Ma
gyar Atlétikai Klub nagy propaganda^ fejtett ki 
az atlétika terjesztése érdekében. Új atlétikai 
egyesületek alakultak úgy a fővárosban, mint 
vidéken, szaporodott az atlétikai versenyek száma, 
melyeken azonban a rendező egyletek elvei, sza
bályai voltak mértékadók, mi gyakran félreérté
sekre, vitákra adott okot. Az atlétika vezető férflai 
csakhamar szükségét látták annak, hogy a ver
senyek egyöntetűen, azonos szabályok szerint 
rendeztessenek; szükségesnek mutatkozott egy 
magasabb fórum, mely a vitás kérdésekben dönt
sön. Sí'okoly Alajos indítványára mozgalom in
dult meg ily központi szervezet létesítésére ; e 
mozgalom eredményekép 1897 márc. 22-én meg
alakult a Magyar Atlétikai Szövetség. A szövet
ség felkarolta nemcsak a szoros értelemben vett 
atlétika, de a vívás, úszás ügyét is. Kidolgozta e 
sportok versenyszabályait, előkészítette és szer

vezte az országos bajnokságokat, s az egész ma
gyar atlétika fejlődésének egészséges irányt adott. 
Alakulásakor hét egyesület tartozott kötelékébe, 
míg 1910. már 66. A szövetség ügyeit a tanács 
intézi, melynek elnöke 1907 óta Bárczy István, 
Budapest polgármestere. Négy szakosztálya van: 
a) atlétikai; b) súlyemelő és birkózó; c) vívó és 
d) iskolai testnevelési szakosztályok. Ezen kívül 
az országot négy kerületre: dólmagyarországi, 
dunántúli, erdélyi és felsőmagyarországi kerü
letre osztotta be a szövetség, mely beosztás a 
vidéki egyesületek javára szolgál. 

A szövetség rendezte bajnoki versenyek 1910. 
évi eredményét alább adjuk: 

1. ICO yardos síkfutás, bajnok Eácz Vilmos 
104/i0 nip.; 2. Magasugrás bajnoka Wardener 
Iván br. 181 cm.; 3. Súlydobás bajnoka Mudin 
Imre 12-88 ni.; 4. >/4 angol mérföldes síkfutás 
bajnoka Wiesner Frigyes 523/f nip.; 5. Távol
ugrás bajnoka Szathmáry Kálmán 685 ni.; 6. l/3 
angol mérföldes síkfutás bajnoka Bodor Ödön 2 
p. 12>/5 nip.; 7. Diszkoszvetés bajnoka Mudin 
Imre 3934 m.; 8. 120 yardos gátfutás bajnoka 
Kovács Nándor 164/6 mp.; 9. 1 angol mérföldes 
síkfutás bajnoka Bodor Ödön 4 p. 403/6 mp.; 10. 
Rúdugrás bajnoka Szathmáry Kálmán 3'65 ni.; 
11. 220 yardos síkfutás bajnoka Wiesner Frigyes 
23a/s mp.; 12. 3 angol mérföldes síkfutás bajnoka 
Weiszhausz Mihály. 

Atlin, nelység, az 1898. föllendült aranybányá
szat középpontja Brit-Kolumbia ÉNy.-i részében, 
az ugyanily nevű tó K.-i partján. A Lynn-fjord 
felöl részint vasúton, részint gőzhajón érhető el. 

Átló (diagonalis), a síkidomoknál az átellenes 
szögpontokat, testeknél az átellenes csúcsokat 
összekötő egyenes. 

Átlőni, nyomdászati műszó, a német durch-
schiossen fordítása, a. m. a betüközöket vagy so
rokat térzökkel ritkítani, 1. Könyvnyomtatás. 

Átlövés v. túllövés oly lövés, amelynél a lö
vedék a céltárgy fölött elrepülve, a mögött csap 
lo v. pattan szót a levegőben; ellentétje az alá-
v. rövid lövésnek. 

Atman, szanszkrit szó, jelentése «a maga, az 
én». Kultúrtörténetileg a legnagyobb jelentőségű 
fogalom India vallásában. Már a védai korban e 
szó a világszellem megnevezése volt, melyből a 
Brahma neve és az egész indiiii panteizmus val
lás-bölcselete kifejlődött. 

Átmászás, babonás ceremónia, mely a sokfelé 
uralkodó néphit szerint az embert bizonyos rossz 
tulajdonságokból és betegségekből kigyógyítja, 
így a régi népek parázson v. két tűz közt mentek át, 
hogy megtisztuljanak; átmásztak kettéhasított fák 
alatt, szoderindákon keresztül, átfúrt kövek alatt, 
hogy bizonyos betegségeket lerázzanak magukról. 
Akasztófa alatt, továbbá igán is átmászatták a 
betegeket ugyanoly okból. A babonából meg is 
maradt valami; a nép sokfelé ma se tűri, hogy 
a gyerek a felnőtt ember lábai közt átmásszék, 
vagy hogy a felnőtt a gyermeket átlépje, mert azt 
tartják, hogy a gyermek a növésben vissza fog 
maradni. 

Atmejdan (AtMeidán a. m. lőtér), az Aja Szófia 
mecset közelében fekvő mintegy 300 m. hosszú 
ós 100 m. széles tér Konstantinápolyban. Az ókor-
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ban a lóversenyek szintere volt és jóval nagyobb 
tért foglalt el, mint most. Rajta három antik em
lék maradványai állanak: Theodosius császár 
obeliszkjének bázisa; annak a kolosszális bronz-
háromlábnak alja, melyet a görögök a plataiai 
győzelem emlékére Delphiben felállítottak; és az 
ú. n. kolosszus maradványa, melynek márvány
talapzatán Konstantinos Porphyrogenetos hival
kodó fölirata olvasható. Itt játszódtak le a bi
zánci császárság korában a kékek és zöldek vetél
kedései, melyek annyi vérbe kerültek. 

Átmenet, 1. Á. v. átvitel (transito), a kereskede
lemben többféle vonatkozásban használt kifejezés. 
Á.-i árú valamely területre nézve az az árú, 
amely más területről ered és ismét más területre 
megy, a kérdéses területnek tehát sem termelé
sét, sem fogyasztását nem érinti, csak keresztül
megy rajta. ÁA forgalom, Á.-i kereskedés az a 
forgalom s az a kereskedés, amely az árúknak ezt 
az A.-ét közvetíti. Régebben ez a kereskedés s ez 
a forgalom sok akadályba, tilalomba ütközött és 
egy ország területén belül is vámokkal (Á.-i vá
mok) volt terhelve. Ma az összes művelt államok
ban a forgalom szabadságának elve jutott érvé
nyességre s az árúk Á.-i forgalmát csak ritkán 
akadályozza meg főkép közegészségügyi szem
pontból kiadott tilalom. A vasút, a posta és a te
legráf szempontjából az Á.-i forgalomba azok az 
árúk, postai küldemények és sürgönyök tartoz
nak, amelyek egy bizonyos vonalon idegen vonal
ról idegen vonalra mennek át. Á.-i tétel a könyve
lésben az a tétel, amely a könyvek lezárásának 
időpontja előtt keletkezett, de a lezárás után kö
vetkező időre is átnyúl. Zárunk pl. december 
31-én, de űzetünk boltbért november l-én az egé
szen február 1-jéig terjedő időre. Ilyenkor tehát 
a január hóra eső boltbért külön A.-i számlán 
könyveljük el. 

2. Á. a csillagászatban vm. égi test áthaladása 
a meridiánon, az első vertikálison vagy a meg
figyelő távcső látmezején. L. Átmeneti műszer ós 
Átvonulás. 

Átmeneti árú és forgalom, 1. Átmenet. 
Átmeneti hegység, régebben a geológiában 

használt, ma már elavult megnevezése a karbon 
alatt levő ama hatalmas rétegcsoportnak, amely
ben a legrégibb szerves maradványok (kövüle
tek) találhatók, s amely mintegy átmenetet képez 
a geológiai őskorból az ókori rétegekbe. A mai 
nomenklatúrában annak a kambri-, szilur- és de
vonszisztémák felelnek meg. 

Átmeneti intézkedések, helyesebben átme
neti rendelkezések általában a törvénynek azok a 
rendelkezései, melyek meghatározzák, hogy az 
általa szabályozott viszonyok mennyiben Ítélhe
tők meg az addig fennállott szabályok s mennyi
ben az új törvény szerint. Általánosságban az az 
elv irányadó, hogy kétség esetében a törvénynek 
visszaható ereje nincs, vagyis a jogváltozás érin
tetlenül hagyja az új jog keletkezése előtt eldön
tött tényeket; ez a szabály azonban különösen a 
hatáskört meghatározó jogszabályokra nem nyer 
alkalmazást. 

Átmeneti kormány, oly kormány, amely az 
előbb fennállott, de megbukott kormány után az 
nj kormány uralomrajutásáig az államhatalmat 

gyakorolta; ilyennek tekintették pl. I. Napóleont 
Spanyolországban, Nápolyban stb. V. ö. Brie S., 
Die Legitimation einer usurpierten Staatsgewalt 
(Heidelberg 1886); Triepel H., Das Interregnum 
(Leipzig 1892). 

Átmeneti műszer (passage-csö), oly távcső, 
mely a csillagoknak a meridiánon v. az első verti
kálison (kelet-nyugat vonalon) való átmenetének 
megfigyelésére szolg&l.L. Asztronómiaiműszerek. 

Átmeneti réteg. A fizikában feltételezik, hogy 
két különböző test nem matematikai értelemben 
vett felület mentén érintkezik, ahol a testek tulaj
donsága ugrásszerűen változik meg, hanem a 
kettő közt néhány milliomod mm. vastag Á. van, 
amelyben a tulajdonságok változása igen hirtelen, 
de folytonosan történik. 

Átmeneti stílus (transition, Übergangsstil), 
nem külön építészeti stílus, hanem a középkori 
építészet fejlődésének oly jelenségeit jelzi, me
lyekben a román építési mód alapvető sajátságai
nak érvényben maradása mellett a csúcsíves épí
tés némely vonása föllép. Az Á. főleg Németor
szágban észlelhető a XII. sz. végén és a XIII. sz. 
első felében, úgyszintén Magyarországon is. (L. 
Építészeti stílusok, Magyar művészet, Német 
művészet.) 

Átmeneti szín v. érzékeny szín (teinte sen-
sible). Ibolyás szín, amit a tengelyre merőlegesen 
metszett 3-75 mm. vastag kvarclemez párhuza
mos nikolhasábok közt mutat s amely a nikkel el
forgatásával igen gyorsan kékbe, ill. vörösbe 
megy át. L. Cirkulárpolarizáció és Poláristrobo-
méter. 

Átmeneti vágány vagy átfutó vágány (Durch-
gangsgleis). Átmenő állomások (1. Állomás) ama 
vágányai, melyek a nyilt pálya folytatásaként az 
állomáson áthaladnak. 

Átmeneti vám, 1. Átmenet. 
Átmenő állomás, 1. Állomás. 
Átmenő tételek, mindazok a bevételek és ki

adások, melyek a jelenre vonatkoznak, de majd 
csak a jövőben foganatosíttatnak vagy a jövőre 
vonatkoznak, de már a jelenben történtek meg. 
Pl. a november 1-én fizetett negyedévi házbérből 
harmadrész átmenő tétel, mert a jövő évet illeti. 
A. még azok a bevételek is, melyek továbbítási 
rendeltetéssel kerültek hozzánk, amelyek tehát 
azonnal kiadásban is szerepelnek. 

Átmérő (diaméter), minden olyan húrja vala
mely görbének, amely a görbevonal középpontján 
megy át. A kör, az ellipszis és a hiperbola összes 
Á.-it a görbe középpontja felezi, amellett a kör 
összes A.-i egyenlők egymással; a parabola Á.-i 
egymással párhuzamosak (1. Kör,Ellipszis,Hiper
bola, Parabola). A gömb A.-e minden olyan egye
nes, amely a gömb középpontján átmenve, a gömb 
felületének két pontját köti össze; a gömb min
den Á.-je egyenlő hosszúságú. Valamely gömbnek 
pl. a Napnak a látszólagos-Á.-je az a szög, amely 
alatt a szemlélő az illető gömböt látja; ennek a 
nagysága a szemlélőnek a gömbtől való távolsá
gával változik és úgy határozható meg, hogy a 
szemlélő szemén és a gömb középpontján síkot 
képzelünk átfektetve s ebben a síkban a szemből 
kiinduló két érintőt húzunk a gömbhöz, ez a két 
érintő zárja be a keresett szöget. 

Révai Nagy LewQayna. H. Tcöt. 17 
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Átmetszés, 1. Átvágás és Profil. 
Átmetszet, 1. Keresztmetszet. 
Atmiatria (gör.). a. m. a lélegzéssel foglalkozó 

tudomány. L. Lélegzés. 
Atmidométer, 1. Atmométer. 
Atmikus szélrózsa, az egyes szélirányoknak 

megfelelő légnedvességértékeknek grafikus fel
tüntetése, 1. Szélrózsa. 

A t m o k a u s i s , forró góz alkalmazása a méh 
nyálkahártyájának gyógyítására, melyet egy ké
szülék segélyével a méh űrébe vezetnek. A zesto-
kausis ezen eljárás módosítása, melynél a íorró 
gőz egy fémkészülóken átáramolva, közvetve fejti 
ki gyógyító hatását. 

Atmolizis, gázkeverékek alkotórészeinek egy
mástól való elválasztása diffúzió által. 

Atmológia (gör.), annyi mint: a párolgásról 
szóló tan. 

Atmométer (atmidométer, evaporométer, pá
rolgásmérő). A földre eső csapadék egy része 
beszivárog a földbe, egy másik része pedig a 

levegővel érintkez
ve párák alakjában 
száll el. Nagy jelen

tőségű pontosan 
meghatározni azt a 

vízmennyiséget, 
mely szabad vízfe
lületből v. a talajból 
elpárolog. B feladat 
megoldása sok ne
hézségbe ütközik. 

Egyrészt a talaj mi
nősége, a növényzet 
neme a párolgást 
sokféleképen befo
lyásolja, másrészt a 
szabad természet
ben a párolgás más 
körülmények között 
történik, mint észle

lésre szánt kis műszernél. Az A.-nél mindig sza
bad vízfelület elpárolgása határoztatik meg; szer
kezete kétféle elven alapul, a szerint, amint az 
A.-ben foglalt vízmennyiség térfogatának vagy 
súlyának a veszteségéből következtetünk az elpá
rolgás nagyságára. Az elsőnek hátránya, hogy 
télen nem alkalmazható és a jégfelület elpárolgá-
sáról nem szolgáltat adatokat. Az A.-ek közül fel
említjük a Wild-félét (1. az ábrát), mely levélmér
leghez hasonlóan működik. A C csészébe vizet 
öntenek, mely súlyánál fogva D mutatót a G 
skálának bizonyos pontjáig emeli. Két leolvasás 
közötti különbség milliméterekben adja az elpá
rolgott vízréteg vastagságát ezen időközre vonat
kozólag. Franciaországban nagyobb arányú párol
gási méréseket végeztek nagyobb, a földbe vájt 
medencékben, melyeket, a víz beszivárgását meg
akadályozandó, horgannyal vontak be. Az elpá-
rolgásról így nyert adatok sokkal kisebbek azok
nál, melyeket az A.-ek szolgáltatnak, ami részben 
arra vezethető vissza, hogy a kis műszer a nap 
sugaraitól jobban fölmelegszik és a párolgási fo
lyamatot megélénkíti. 

Atmosz (gör.), gőz. 
Atmoszféra, 1. Légkör 

Atmométer. 

Atmoszféra-nyomás, mechanikai értelemben 
egység, amellyel a folyadékok, gázok nyomását 
mérjük. Értéke 1-0333 kg. cm!-enként (1. Baro
méter), a gyakorlati A.-nyomás azonban 1 kg/cm2. 
Használatos egység még az angol font négyzet-
hüvelyenként a. m. 0-0703 kg/cm2, 1 kg/cms a., 
m. 14-2226 angol font négyzethüvely. 

Atmoszférás gép, olyan hőgép (gőzgép, gáz
motor), melyben a gőznek vagy felrobbantott gáz
keveréknek nyomása a gépet mozgató dugattyú
nak csak előre-mozgását okozza; e mozgás be-
végeztével a gőz vagy pedig a felrobbantott gáz
keverék nyomásától hűtés révén megfosztatván,, 
légritkított tér támad a dugattyú mögött, úgy 
hogy a dugattyúnak visszamozgását a légköri 
levegő nyomása okozza. Az első gőzgépek, vala
mint az első Oíío-fóle gázgép is mind atmoszfé-
rásak voltak; a jelenlegiekben azonban a Watt 
által feltalált kettős hatás elve van alkalmazva. 
L. Gőzgép. 

Atmoszférikus csengetyű, 1. Házi telegráfok. 
Atmoszférikus növények, 1. Álélösködök. 
Atmoszférikus vasutak. A. vasútnál, mely ma 

már csak történelmi jelentőségű, az erőátvitelt az 
atmoszférikus levegő létesíti, amely a vágányok 
menten végigvonuló csővezetékben foglal helyet. 
A tényleges kivitelnél a csővezetékben dugattyú 
volt elhelyezve, amely a vonat egyik járómüvóhez 
volt erősítve. Utóbbi, valamint az ehhez kapcsolt 
kocsik mozgásba jöttek, ha e dugattyú előtti cső-
részben lógritkltást idéztek elő. A csővezeték felső
részén hasitokkal birt, amelyet csappantyúk lég
mentesen elzártak. Ha a dugattyú és a vele kap
csolatos kocsik mozogtak, akkor az összeköttetést 
létesítő kar a csappantyúkat félrecsapta, s azok 
utána ismét lecsukódtak. Az atmoszférikus vas
utat Medhurst dán mérnök találta fel 1820 körül, 
az első ilyen vasút azonban csak 1839. épült 
Angliában Kingstow és Dalkey között. Az össze
sen négy helyen kivitelre került A. üzemét már 
1850 év körül beszüntették, mert igen sok üzem
zavarra adtak okot és mert üzemük igen költséges 
volt. L. még Pneumatikus vasutak. 

Atmoszférikus vonalak, a Nap színképében 
azok a sötét vonalak, amelyek a Föld légkörének 
fényelnyeléséböl származnak. 

Atmoszferiliák, a légkör alkatrészei (nevezete
sen oxigén, ózon, szénsav, ammóniák, salétromsav, 
víz), különös tekintettel az általuk előidézett vegyi 
folyamatokra, amilyen az égés, elmállás, a szerves 
anyagok lélekzése, a növények táplálkozása stb. 

Atmoszf erológia, a légkörre vonatkozó ismere
teink összessége, melyben a szorosabb értelemben 
vett meteorológia és a klimatológia is bennfoglal-
tatik. 

Atnáme, 1. Athnáme. 
Atniél (héb. Otmiél), Kenaz 11a. A Birák köny

vének elbeszélése szerint Kirjat Széfer (Debir) 
kanaánita várost meghódította, amiért jutalmul 
Kaleb leányát, Akhszát neki adta feleségül. Egy 
másik elbeszélés szerint A. szabadította meg az 
izraelitákat Kúsán Risatajim, Mezopotámia kirá
lyának nyomása alól. 

Átnőtt levél (folium perfoliatum, növ.), olyan 
magánosan álló, tehát váltakozó helyzetű nyelet
len levél, amelynek alja a szár v. az ágak körül 
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Atnött levél. 

összenő, tehát őket körülfogja. Bupleurum per-
foliatmn, mely közönséges szemmel tekintve úgy 
tetszik, mintha a szár v. az ág átbujt volna a le
vélen. Perfoliatus-t nem ritkán még IAnné s má
sok a szárölelővel is összecserélték, pl. Thlaspi 

perfóliatum L., Arabis 
perfoliata Lam., melynek 
szivesaljú levelei a szárat 
körülölelik, de körül nem 
növik. Hasonló átnövés 
azonban rendellenesen is 
támadhat, pl. a mogyorófa 
vagy a hársfa stb. sarju-
vesszőin gyakran találni 
levelet, melynek alja egy
mással összenő, s a víz 
benne meg is állhat. Ilyen
kor a levelet, nem egészen 
helyesen, cucullatus-nak 
is nevezik, a kerti fáknak 
gyakran van ilyen alakja, 
pl. Tilia cueullata Jacq., 

Acer CMmllatum Hort., ez a képződés azonban két 
átellenes levél összeforradásából támad (1. Levél
állás). 

Átnövés (diaphysis, növ.), abnormális jelenség, 
mely virágokon és bizonyos virágzati alakokon 
meglehetősen gyakran fordul elő (pl. rózsavirá
gokon és Scabiosákon); ilyenkor a virágvacok 
vagy virágzati vacok csúcsa továbbnövekedik, 
levélképződmónyek fejlődnek a megnyúló tenge
lyen és egy vagy több önálló virágot, esetleg le
veles hajtást létesít (átnőtt rózsavirágok és fenyő
tobozok). A rendellenességnek emez eseteiben — 
amelyeknek valódi okai ismeretlenek — az illető 
virág termés- és magképződése félbemarad, az 
Á.-re fordított táplálóanyagok elvonása következ
tében. A fenyőtobozok csúcsából kinövő tengely
rész leveles hosszúhajtássá fejlődik. Pázsitfüvek 
virágai helyén olykor egész leveles hajtás kép
ződik, amely utóbb lehull és kedvező viszonyok 
között a nedves talajon gyökeret ver (tenyószeti 
szaporodás, viviparismus). 

Átnyergelés, hosszabb lovaglás közben a nyer
gelésen észlelt hibák kiküszöbölése céljából a 
nyergeknek újból való helyreigazítása. Nagyobb, 
fárasztóbb s kivált esős időben vagy forróságban 
végrehajtott menetek közben a lovasított csapa
tok minél többször nyergeljenek át, ezáltal leg
könnyebben vehetik elejét a nyeregtöréseknek (1. 
o.) v. nyeregnyomásoknak. 

Átnyomás, 1. Autográfia, Fotográfia, Kő
nyomás. 

Átnyujtás a zenében, 1. Késleltetés. 
Atocha (spany. ejtsd: atocsa), espartofű, 1. Es-

parto. 
Átojtás, a nemesítésnek az a faja, amelynél 

vm. már idősebb, rosszgyümölcsű fába jobb gyü
mölcsöt termő ágat ojtanak be. A rossz fa több 
ágát szokás egyszerre beojtani, de nem vala
mennyit; a vékonyabb ágakat rendesen hasí-
tékba, a vastagokat héj alá. Ha a nemes rügyek 
hajtásai már megfásodtak, akkor a be nem 
nemesített ágakat el lehet teljesen távolítani. 
Az átojtás után a fák már a harmadik évben 
teremnek. 

Átok, város, 1. Attok. 
Átok, az áldás-évaí egy közös alapon álló 

fogalom, melynek nyelvünkben, Budenz szerint 
(Magyar-ugor összehas. szótár 732. 1.), amazéval 
egy gyökből eredő szó is felel meg. E szó igei 
tövének alapjelentése, a rokon nyelvek tanúságá
hoz képest, annyi mint «rossz szándékkal erős, hat
hatós szavakat kiejteni», utóbb «szidni», «kor-
holni», «káromolni», «kárhoztatni», tehát mindaz, 
amit legjobban a lat. «maledicere» foglal egybe. 
Az Á. tehát alapjában véve nem egyéb, mint egye
nesen valamely felsőbb lény haragjának vagy 
boszúállásának kifolyásakép nyilvánuló «rossz 
kivánság», vagy ilyennek valamely felsőbb lényre 
valór hivatkozással történő emberi nyilvánítása. 
Az Á. úgynevezett «foganat»-ába, vagyis ható
erejébe vetett bit ugyanazon alapon áll, mint az 
áldás hatékonyságában való bizodalom. Kiterjedé
sének köre is ép oly tág, mint az áldásé. Alakja, 
szintén az áldáséhoz hasonlón, lehet szertartásos 
ós hagyománytól szentesített, s ennek folytán bi
zonyos, az istenséggel való közlekedést közvetítő 
személyek (papok, vagy választott, az istenektől 
különösen kegyelt, tőlük megszállott egyének) 
hatásköréhez tartozó, vagy a pillanatnyi felhevü-
lósnek bárki részéről történő nyilvánulása. Utóbbi 
esetben az átkozónak az el- vagy megátkozotthoz 
való vérségi viszonya szerint növekedhetik az Á. 
hatóereje (pl. az atyai vagy anyai Á. a néphit sze
rint jóval súlyosabb, mint bármely más személyé). 
Az Á. bizonyos megállapodott, hagyományos for
máinak nem éppen azátkozás tudatos szándékával, 
hanem csak a harag, boszankodás, vagy akár 
pusztán a leszólás, szidás, legyalázás, megvetés 
kifej ezósekép használása, különösen az ilyekkel 
való gyakori visszaélés, szokásszerű dobálódzás: 
a káromkodás (1. o.), melynek egyik legerősebb 
gyökere a régibb pogány vallások reakciója a 
reájuk oltott kereszténység ellen. Az Á. szertar
tásos alakjainak egyike az úgynevezett eí-vagy 
kiátkozás (anathema), másika pedig, amely a nép
hit egyik jelentős tárgya, a babona és a bűvölés 
keretébe tartozó ráolvasássalj&vó átkozás. L. még 
Kiközösítés és Zsinagógai átok. 

Átokháza, Dorozsmához tartozó népes puszta 
Csongrád vármegyének tiszáninneni j.-ban, (1900) 
3459 lak. 

Átokhínár (oöv., vízdög, Helodea Rich., Elodea 
L. C, Anacharis Rich.) a Hydrocharitaceae (béka-
tutajfólék) család génusza, melynek 5 faja Ame
rikában honos. Európában csak a Helodea cana-
densis Rich. (Anaclwtris Alsinastrum Bab.) van 
eltérj ed ve. Vízi növény. V irága poligám vagyis van 
csak porzós, csak termős ós hímnős virága. Noha 
egyszikű növény, van kis csészéje és pártája, az 
előbbi pirosas, az utóbbi fehér. Porzós virágában 
9 ülő portokja van, a termős virágban 3 ketté
metszett bibéje, a hímnős virágban pedig 3—6 
porzó ós 3 ülő bibe van. Termése 3 élű, kevés-
magvú. Szára fonalas, ágas, törékeny, dúslevelü 
és a vízzel hullámzó. Európában először Mand-
ban vették észre 1836-ban. Minthogy minden 
letört darabkája kihajt, rövid időr alatt nagy 
mennyiségben elterjedt Közép-, sőt Észak-Európa 
vizeiben, úgy hogy a halászat és hajózás akadá
lyozásával károkat is okozott, nevezetesen a csa-

17* 



Atollok — 258 Atomizmus 

tornákban, pl. Belgiumban. Hazánkban Pozsony, 
Budapest és a Mura mellett észlelték. 

Az A. kártékonyságának nagyításával, úgy lát
szik, túlságig mentek, de az is meglehet, hogy rop-

Helodea canadensis. A a termős virágú növény virágzó 
részlete; B termős virág; C felmetszett termés. 

pánt szaporasága után mintegy kimerülve, bizo
nyos fotó hanyatlás állott be, v. terjeszkedését és 
pusztítását korlátok közé szorították. Bizonyára 
nem a leghaszontalanabb növény a világon. A vízi 
madár eszi. A hattyú szereti, sőt az Á.-tól a ta-

útja óta az összes tudományos utazók figyelmét 
magukra vonták. Többnyire csak 300—400 m. 
szélesek s gyakran egy vagy több csatorna által 
megszaggatott keskeny szárazföld-gyűrűt alkot
nak, amely gyűrű rendszerint csak mintegy 0'5 
m.-rel magasabb a tenger-ár magasságánál (1. az 
ábrát). A csatornák a lagúnát a tengerrel kötik 
össze. A szikla-zátony néha csupán egyes, körben 
elhelyezett szigetek alakjában emelkedik ki a 
tengerből, amelyeknek hosszátmérője ez esetben 
néhány méter és több kilométer közt ingadozhat. 
Ezen alakzatok magyarázatára Darwin a tenger
fenéknek általánosan elterjedt süly édeseit tételezi 
fel. A meleg tenger szigeteit és kontinenseit korall
zátonyok (1. o.) szegélyezik körül, a szárazföld be
álló sttlyedése esetén annak szélén álló korall-
tőkét a korallok felfelé építik, minthogy csak 
sekély vízben képesek megélni, mire előáll egy töl
tés-alakú zátony, amelyet a szárazföldtől csa
torna választ el, az elstilyedő sziget kiemelkedő, 
eredeti szegélyző zátonyával A.-at alkot. Emellett 
azonban a sülyedésnek természetesen oly lassan 
kell beállania, hogy a korallok fölfelé tovább 
építhessék azt, ami tőlük a mólyremerülés foly
tán elvonatott. Darwin eme nézetét sokáig álta
lánosan elfogadták, újabban azonban sokan két
ségbevonták ezen feltevés helyességét, így külö
nösen Murray, a Challenger-expedíció zoológusa. 
Kitűnt ugyanis, hogy a korallképződés nem min
denütt oly nagy mérvű, mint azt Darwin gon
dolta és hogy az A. igen gyakran oly helyeken 
jönnek elő, amelyekről bebizonyítható, hogy nem 
elsülyedt, hanem inkább kiemelkedő területek. 

Atom, 1. Atomizmus. 
Atomelmélet, 1. Atomizmus. 
Atomhö, az atomsúly és fajhő szorzata, azaz 

a melegmennyiség, amely valamely elem egy 

Valódi atoll lrépe. 

vat rövid idő alatt megtisztítja. A hal szeret közte 
tanyázni, sűrű párnái közt a halikra, a hal meg a 
rák kikelése zavartalan marad. Ahol sok terem, 
trágyának, sőt takarmánynak is felhasználható. 
Gőzkazánban a kéregkópzödést akadályozza. Igen 
figyelemreméltó az a sajátsága, hogy a vizeket 
jótékonyan dezinflciálja. A víz, amelyben az Á. él, 
kristálytisztaságú és szagtalan, ez a piócatenyész-
tőkre fontos. Aquariumba is célszerű. Azt is ta
pasztalták, hogy ahol a tenyészósére szükséges 
anyagot elhasználta, magától is elpusztul. 

Atollok, alacsony, keskeny, ovális és kidombo
rodó, ritkán köralakú korall-szigetek, amelyeknek 
belsejébe 60—150 m. mély, nyugodt vízfelület 
(laguna) van bezárva. Nagyon el vannak terjedve 
az Indiai-, de még inkább a Csendes-óceánban s 
különös alakjuknál fogva Forster világkörüli 

grammatomjának hőmérsékletét l°-kal emeli, 
valamennyi szilárd halmazállapotú elemre közelí
tőleg állandó s értéke 6,4 (Dulong-Petit-féle tör
vény). A nem fémes elemeknek a törvénytől való 
erős eltérését (pl. a bór A.-je 27, a foszforé 5"4, a 
széné 1*8) újabb vizsgálatok szintén érthetővé 
teszik. A vegyületek molekulahője közelítőleg 
egyenlő az alkatrészek A.-inek összegével (Neu-
mann-Kopp törvény). 

Atomizmus (gör.), neve azoknak a rendszerek
nek, melyek atomokból, azaz legkisebb, oszthatat
lan részekből konstruálják az anyagot. Ezeket a 
legkisebb részeket, atomokat v. minőségre nézve 
különbözőknek gondolhatjuk s e különböző minő
ségű atomok magyaráznák az anyagok különbsé
gét; v. pedig minőségre nézve egyformáknak, 
s akkor az atomok száma, helyzete, esetleg geom. 
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alakja és mozgása szülné az anyag összes tulaj
donságait. Az A.-ra már az ind filozófiában aka
dunk; Anaxagoras minőségileg meghatározott 
elemektől konstruálja az anyagot; első rendsze
res és következetes kifejtője azonban az A.-nak az 
atomisztikus iskola, melynek alapítója Leukippos, 
legnagyobb alakja Demokritos (1. o.). Az atomisz
tikus iskola egyszersmind az első materialisztikus 
rendszer alkotója, mert alapelve az, hogy csak az 
atomok léteznek és az üres tér. Bpikur majdnem 
minden részletében követi Demokritost, csak bizo
nyos önkényes mozgást tulajdonit atomjainak. 
Híres tanítványa, Lucretius költeményében: De 
rerum natura, nagy stiláris művészettel adja elő 
az A.-t is. A középkorban Aristoteles tekintélye 
századokra elnyomta, de már 1619. Sennert német 
orvos határozott A.-t tanít, azonban csak Gassendi-
töl számíthatjuk az ókori A.-elméletnek öntudatos 
és következetes megújítását, ami a fizikára nézve 
korszakalkotó tett volt. Gassendi A.-a azonban még 
majdnem mindenben hasonlít Epikuroséhoz. Boyle 
Róbert viszi be az atomokat a kémiába. Newton 
elmélete teljesen átalakltólaghat az atomisztikára. 
Új fogalmat visz be, az állandó, a távolba ható erő 
fogalmát; ezentúl az atomok többé nem érintés 
által hatnak egymásra, hanem vonzzák egymást. 
Ezzel a régi kinetikus atomisztika átmegy a di
namikus atomisztikába. Az atom elmélete ezentúl 
különböző irányban halad. Némelyek megtartják 
az atomot korpuszkulumnak, kis testecskének, 
mely tért tölt be; mások kiterjedés nélküli, mate
matikai pontnak nézik, mely szellemi természetű 
(Leibniz monaszai) vagy tisztán erőközéppontnak, 
mint a francia fizikusok nagy része (Ampere, 
Cauehy, Moigno stb.). Kant filozófiája pedig el
kerülhetetlenné teszi annak vizsgálatát, milyen 
atomelméletre, mint hipotézisre, van szüksége a 
fizikának, s mily kiegészítésre szorul a fizikusok 
atomja ismerettani szempontból. 

A természettudományi A. az a feltevés (hipoté
zis), hogy az anyag különálló, igen kicsiny, de 
véges nagyságú részecskékből, molekulákból, ill. 
atomokból (1. Atomsúly) áll, amelyek között külön
féle erők működnek s hogy ez erőkből, a részecs
kék elhelyezkedéséből, mozgási állapotából vala
mennyi kémiai és fizikai jelenség megmagyaráz
ható. 

Az A. a XIX. sz. első tizedében Dalton és 
Wollaston alapvetései után Avogadrotól nyer 
— elsősorban a gázalakú testekre vonatkozólag — 
határozott alakot, aki Dalton «egyszerü és több
szörös súlyviszonyok)) törvényét (1. o.) és Gay-
Lussac térfogati törvényét (1. o.) az A.-ból magya
rázza meg ama feltevés alapján, hogy minden 
gázalakú test (akár elem, akár vegyület) egyenlő 
térfogatában egyenlő számú molekula van s maguk 
az elemek is gázalakban nem atomokból, hanem 
két-két atom alkotta molekulából állanak s vala
mely vegyület keletkezésekor az alkotórészek 
atomjainak a köztük működő erő, a vegyirokon
ság (affinitás) által a vegyület molekulájára való 
egyesítése következik be. A kémia és fizika hala
dásával azután az anyag szerkezetének ez a képe 
mind nagyobb részletességgel rajzolódott ki. Az 
szénvegyületek (1. o.) ismerete a vegyi rokonság 
erőinek térbeli elosztására vetett világot, az olda-1 

lak elektrolitos disszociációja (1. o.) s ionelmélete 
(1. o.) ez erők elektromos természetére enged kö
vetkeztetni. A gázok kinetikai elmélete (1. o.) kü
lönösen sok részlettel járt az A. kiépítéséhez, 
módot nyújt a molekulák számának, sebességének 
meghatározásához s majdnem bizonyossá teszi, 
hogy az ú. n. .Brewn-féle mozgásban (1. o.) közvet
lenül a molekulák mozgásának nyilvánulását szem
lélhetjük. A kapillaritás (hajcsövesség) jelenségei 
ugyancsak a molekulák közt működő (de nem ké
miai természetű) erő, a kohézió nyilvánulásaként 
magyarázhatók, ez az erő jelentkezik a testek ru
galmasságában, szilárdságában. Egyáltalán nincs 
a kémiának, fizikának fejezete, ahol az A. feltevése 
jelentős szerepet ne játszana. A legújabb időknek 
főleg a gázokon áthaladó elektromos áramokra 
(elektromos kisülések) és a testek radio-aktiv 
viselkedésére vonatkozó vizsgálatai, végül még 
az atomoknál is kisebb részecskék, az elektronok 
feltevésére s evvel az elektromosság A.-ához, az 
elektronelmélethez vezettek (1. o.) s úgy látszik, 
mintha a hősugárzás ismerete révén az energia 
atomisztikus felfogásához is közelednénk, noha 
ez az egyelőre teljesen szakszerű körökben induló 
felfogás ott is erős ellenzésre talál. 

Ismerettani szempontból a természettudományi 
A. ugyanolyan megítélés alá esik, mint minden 
természettudományi hipotézis. Nem vethetjük fel 
tehát pl. azt a kérdést, tényleg atomokból áll-e az 
anyag, azaz: igaz-e az A. feltevése, csupán csak 
azt: célszerű-e, alkalmas-e a jelenségek leírására. 
S erre a kérdésre feltétlenül igennel kell felel
nünk. Bizonyára az A. feltevése nem elkerülhe
tetlen a természettudományokban, Ostwald német 
fiziko-kémikus az energetika mellett az A.-t feles
legesnek véli. Viszont mások (pl. Boltzmann) az 
A.-t az emberi gondolkodás természetében gyöke
redzőnek tartják a a tudomány fejlődése ez utób
biaknak látszik igazat adni. 

Néhány adat a molekulákra: 
1 hidrogén molekula tömege 1liasmljtv'űi\6 gr., 

1 hidrogénmolekula kisebb, mint 7i0<,oooo mm., de 
nagyobb, mint V20Ü00000 m m -

A hidrogén molekula sebessége 0° hőmérsék
letnél 18M m/mp. 

Irodalom. Az A. történetét igen rövid, szakszerű elő
adásban, de részletes irodalmi útmutatással artJaG. Locke-
mann, Die Entwickelung und der gegenwSrtige Stand der 
Atomtheorie, Heidelberg 1905, C. Winter, v. ö. még: Tyn-
dall-Jezsovics, A hő mint a mozgás egyik neme, Bpest 
1874, Term. tud. Társulat ; Lasswitz, Gteschichte der Ato-
mistik(csak Newtonig), Leipzig 1889,2 köt.; Roscoe-Herden, 
Die Entstehung der Daltonschen Atomtheorie (deutsch 
von Kahlbaum), Leipzig 1898; W. Ostwald, Vorlesungen 
über Naturfilosophie, 2. kiad., Leipzig 1902; L. Boltzmann, 
PopulSre Schritten, Leipzig 1905 ; G. Mion, Molecule, Atomé, 
Weltáther, Leipzig 1907; Lorentz-Siebert, Sichtbare und 
unsichtbare Bewegungen. 

Atonojel. Hogy az atomokat egyszerű módon 
jelölhessék, a kémikusok Berzdius ajánlatára 
megegyeztek abban, hogy minden atomot latin 
nevének kezdőbetűjével jelöljenek. Ha több atom 
neve ugyanazon betűvel kezdődik, akkor magát 
a kezdőbetűt a legfontosabb elem jelzésére alkal
mazzák, a többiekéhez pedig a latin névnek még 
egy jellemző kis betűjét ragasztják. így a szóu 
(carbonium) jele C, a calciumó Ca, a cadmiumé 
Cd, a chloré Cl, a chrómé Gr, stb. Ezen jeleknek 

I nemcsak minőségi, hanem mennyiségi jelentő-
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sége is van, amennyiben az illető elemek atom-
súlynyi mennyiségét is jelentik. így a G 12 s. r. 
szenet, az 0 16 s. r. oxigént, a Cl3546s. r. klórt 
jelent 

Atomkapcsolódás, a molekulát alkotó atomok
nak egymással való összefüggését fejezi ki. Pl. 
egy víz (H,0) molekulában két hidrogénatom 
kapcsolódik egy oxigén atomhoz u > 0 -

Atommodell, az atomok fizikai, kémiai visel
kedésének utánzására kigondolt mechanizmus. 
Ilyen pl. Lord Kelvin éterörvény-atomja. Újab
ban J. J. Thomson gondolt ki az elektronelmélet 
alapján egy A.-t, amely egy pozitív elektromos 
gömbből s benne elhelyezett különböző számú 
negatív elektromos részecskéből áll. Ez az A. az 
elemek kémiai viselkedését meglepő hűséggel 
adja vissza. V. ö. Thomson-Siebert, Die Korpus-
kulartheorie der Materié (Braunschweig 1908). 

Atomo, hosszuságmérték Olaszországban, ré
gebben a. m. Í/Ü punto, ma a. m. milliméter. 

Atomrefrakció, alkatrészként szereplő atomok 
f ónytöröképességének mérőszáma, melyet közvet
lenül meghatározni nem lehet, hanem a vegyüle
tek molekularefrakciójából (1. o.) lehet kiszámítani. 

Atom súly alatt az atomok viszonyos súlyát 
értjük és A.-nak nevezzük az alkatrésznek azt a 
legkisebb súlymennyiségét, melynek sokszorosa a 
különféle vegyületek molekulasúlyában foglalta
tik. Az A.-okat régebben Dalton ajánlatára a hid
rogénre, mint egységre vonatkoztatták. Később 
Berzelius az oxigén A.-át 100-nak vette és ehhez 

Név 

Alumínium 
Antimon 
Arany 
Argon 
Arzén 
Bárium _ 
Berillium — .-
Bizmut 
Bór 
Bróm 
Oerinm .. 
Cézium _ 
Cink 
Cirkónium — .. 
Disprosium — ._ 
Erbium 
Bnropium — 
Ezttst_ 
Fluor .. 
Foszfor _ 
Gallium 
Gadolinium 
Germánium _ 
Hidrogén 
Hélium 
Indium .- „. 
Irídium ... 
Itterbium (Neoit-

terbium) . 
Ittrium _ ... 
Jód _ 
Kadmium 
Kalcium-_ 
Kálium 
Kén _. 
Kéneső — 
Klór - ._ 
Kobalt ... 
Króm 
Kripton „ 
Lantán 

Atom-
BÚly 

6-94 
174-0 
24-32 
54-93 
96-0 
23-00 
58-68 
9 3 5 

1443 
20-0 
14-01 

207-10 
119-0 
190-9 
16-00 

106-7 
195-2 
140-6 
126-4 
63-57 

102-9 
85-45 

101-7 
44-1 
87-63 

150-4 
79-2 
12-00 
28-3 
104-0 

181-0 
159-2 
127-5 
48-1 

232-42 
168-5 
238-5 
51-06 
55-85 

184-0 
130-2 

viszonyította a többieket. Majd ismét vissza
tértek a hidrogénhez, mint egységhez. Újab
ban Ostwald ajánlatára az A.-ok alapjául az 
oxigén A.-át fogadják el, melyet 16'000-al tet
tek egyenlővé. Ezen változtatásnak oka abban 
leli magyarázatát, hogy az oxigén és hidrogén 
A.-a közötti viszony kellő pontossággal való meg
határozása nagy nehézséggel jár és mivel a 
legtöbb elem A.-a oxigénvegyületéből van meg
határozva, amint a hidrogén és oxigén közötti 
viszony pontosabb meghatározás folytán meg
változik, az összes többi elemek A.-át át kellene 
számítani. 1898 óta nemzetközi A.-ellenőrzö bi
zottság az új meghatározások alapján átjavított 
A.-okat minden év elején ismerteti. A jelenleg 
működő bizottság tagjai: F. W. Clarké, W. Ost
wald, P. E. Thorpe, G-. Urbain. Általuk az 
1911-ik évre megállapított A.-okat az előző hasá
bon közölt táblázat mutatja. 

Atomtérfogat, az elemek gr.- atomsúlynyi 
mennyiségnek térfogata cm3-ekben. Az elemek 
A.-ának számértékét (Av) megkapjuk, ha atom-

i> 
súlyukat (P) a fajsúllyal (d) elosztjuk Av — ,. 

Atonia (gör.), valamely szerv vagy szervcso
port feszültségének csökkenését jelöli s főleg kö
zépkorú és idős embereknél észlelhető, de gyak
ran világrahozott testalkati tulajdonság gyanánt 
mutatkozik. Az A. legtöbbször sajátos testalkatú, 
ú. n. aszténiás embereknél tapasztalható s ilyen
kor rendszerint a hasüri szervek sülyedésével 
(enteroplosis), emésztési zavarokkal van össze
függésben. Tapasztalati adat az is, hogy ilyen 
emberek közül sok egyúttal neuraszténiás is. Leg
gyakoribb a gyomor- és bél-A., ez utóbbi az 
oka sokszor a megrögzött székrekedésnek (bél
renyheség). A gyomor A.-jának következménye 
gyomortágulás is lehet. Az A. okát vagy a 
rugalmas szövetelemek (rugalmas kötőszöveti 
rostok, sima és harántcsíkolt izomrostok) rugal
masságának csökkenésében vagy pedig az ezeket 
szabályozó idegek elernyedt működésében kell 
keresni. így pl. hosszantartó vérszegénységgel 
vagy hosszú szoptatás, kimerítő testi munka után 
néha észlelhető ilyen idegrenyheségi gyomor-
A. (A. ventriculi nervosa), ami azután az előidéző 
ok megszüntetésével el is tűnik. A.-s vérzés, 
1. MéJwérzés. 

Atopia (gör.), helytelenség, ami nincs a helyén, 
illetlenség, ellenmondás; atopikus, helytelen, ba
dar. 

Atopit (ásv.), piroantimoniát, sárga oktaéderek, 
Sb20,(Ca,Na,Fe,Mn)í!. Wermlandon (Svédorsz.). 

Atorai, 1. Nu-törzsek. 
Atosfalva, kisk. Maros-Torda vm. nyárádsze-

redai j.-ban, (1900) 381 magyar lak., u. p. Csók
falva, u. t. Makfalva. 

Atot, a dinka néptörzs egyik melléktörzse, 1. 
Dinka. 

Atour (franc, ejtsd: atúr), pipere, dísz; innen 
dame d'atour, a fejedelemnö feldíszítésével meg
bízott udvarhölgy. 

Atout (franc, ejtsd : atú), ütőszln a kártyajá
tékban, mely még a nagyobb értékű másszínü 
kártyákat is leüti. Az Á. megállapítása különböző
kép történik, változik a játékok szerint, pl. a pre-
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feránonál licitálás, a kalábriászban a felütés v. 
licitálás útján határozzák meg, mig a máriásnál 
játék közben mondják be az A.-t; a tarokjátékban 
•a tarok (számozott kártya) helyettesíti az A.-t. 
Németesen tromf-nak is mondják az ütőszínt. 

á tout h a s a r d (franc, ejtsd: hazár), a. m. hatra
vakra, találomra (pl. megkockáztatni valamit). 

á tont pr ix (franc, ejtsd: á tú prí), mindenáron 
<pl. venni vagy eladni). 

Atoxyl, para-aminophenylarzinsavas nátrium, 
/ O H 

H2N.C6H4.As=0 
\ O N a . 

Fehér, kristályos, szagtalan és Íztelen por. Vízben 
jól oldódik. Jóval kevésbbó mérgező, mint a többi 
arzén-készítmény, miért is A. alakjában arány
lag sok arzén juttatható a szervezetbe anélkül, 
hogy mérgezőleg hatna. Izomközti oltások ós vér
befecskendezések alakjában alkalmazzák 10— 
20% oldatainak »/j cms-ét nemcsak álomkórnál, 
hanem súlyos vérszegénységnél (anaemia per-
niciosa), mocsárláznál, tuberkulózisnál (?), fehér-
vórüsógnél, szililisnél, bőrbajoknál; — továbbá 
állatoknál előforduló trypanosomiasisós protozóás 
fájdalmaknál. 

Átömlés v. szétömlés, 1. Diffúzió-
Átömlesztés (trcmsfusio). Vérnek átömlesz-

tése a «vórtadó» egyénből a «vértkapó» ereibe. 
Célja, hogy akár vérvesztés, akár betegség foly
tán megfogyott, vagy megváltozott vért pótol
junk. Az első A.-t bárányból emberbe 1667; Jean 
Dervis és Emmerez végezték. Azóta az A. idő
szakonként föl-fölbukkant a sebészet történeté
ben, de mindig a velejáró veszélyek miatt hosz-
szabb-rövidebb ideig a feledésbe merült. Az Á.-
sel járó veszély egyrészt abban áll, hogy az át-
ömlesztett vérben alvadók képződhet, amely a 
vértkapó keringésében érbedugulást (emboliát) 
okozhat. Ez úgy kerülhető el, hogy a vértadó vérét 
rostanyagától üvegedényben való veréssel meg
szabadítjuk, az így «defíbrinált» vért vásznon 
átszűrjük és így fecskendezzük a «vórtkapó» 
gyüjtőerébe. Bz az A.-nek közvetett módja. Ez az 
eljárás sem tudta azonban az A.-nek másik, na
gyobb veszélyét kiküszöbölni, amely abban áll, 
hogy a szervezetre idegen vér a vértkapó vörös 
vérsejtjeit feloldja (haemolysis). Ez utóbbi kö
rülmény miatt az A. állatból emberbe teljesen el
veszítette jogosultságát. Helyébe lépett a fizioló
giás konyhasóoldatnak (0-9 %"os konyhasóoldat
nak) beömlesztése a bőr alá, vagy a gyüjtöérbe, 
amely alkalmas arra, hogy a megfogyott vér fo
lyadéktartalmát pótolja és ezzel az üresen dolgozó 
szív munkáját megkönnyítse. A folyadék pótlásá
val azonban célt nem érünk olyankor, amikor a 
betegnek vörös vérsejtjei (pl. széngőzmérgezés 
folytán) elvesztették oxigén-felvevő képességüket, 
vagy a vér mennyisége annyira megfogyott, hogy 
az oxigén-anyagcserére a megmaradt vörös vér
sejtek elégtelenek. Ily esetekben (különösen ame
rikai sebészek) legújabban az Á.-el kitűnő ered
ményekről számolnak be (Crile, Carrel). A.-re 
csakis friss embervért használhatunk. Meg kell 
előre győződnünk, hogy a vértadó vérsavója a 
vértkapó vörös vérsejtjeit nem oldja, szóval csak 
rokonvért szabad alkalmazni. Az Á. úgy történik, 

hogy a vértadó verőerétközvetlen összeköttetésbe 
hozzuk a vértkapó gyüjtőerével (akár érvarrattal 
akár parafinnal bélelt üveg-csövecskével). A vért
adó vérnyomását ellenőrizzük. Amint az a nor
málisról (120 mm. Hg.-nyomásról) 90 mm. nyo
másra sülyedt, az A.-t befejezzük. Vészes vér
fogyatkozásnál, mérgezéseknél ez az eljárás be
vált. 

Átörökítés, 1. Öröklés. 
Átöröklés (hereditas), 1. Öröklés. 
Atra b i l i s (lat., fekete epe). Galenos orvosta

nában nagy szerepet játszott folyadék, amely azon 
idők felfogása szerint számos betegségnek oko
zója lett volna, nevezetesen a melankóliának (atra-
bilitas); innen származik a népies kifejezés: 
epés hangulat, elöntötte az epe. 

Atracél (növ., Anchusa L.), a Borraginaceae 
(Érdes levelüek) család génusza, melynek 30 faja 
főkép Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia la
kója. Egyesek a Fokföldön. Egyéves v. évelő, 
váltakozó levelű füvek. Pártájuk fehér, kék vagy 
ibolyaszínű; torkában 5 pikkelye van, rövid szálú 
porzójuk a pártából nem emelkedik ki. Az orvosi 
A. (Anchusa officinalis L.) keniényszőrü fű.Virága 
kinyíláskor piros, azután azúrkék vagy lila, ritkán 
fehér. Mezőkön közönséges, alkalmatlan; füve és 
gyökere (herba et radix Buglossi v. ligulae bovis) 
régebben officinalis volt. Fiatal levelét néha főze
léknek eszik. Az A. Italica Eetz. Egyiptomban 
sárgaság elleni orvosságnak használatos. Az A.-
fajok, mint közönségesebb virág, szép kék és 
tartós virágjuk miatt kertben is láthatók (A. Ita
lica) ; az A. sempervirens L. árnyékkedvelő volta 
miatt a facsoportok közt maradt helyek kitöl
tésére célszerű. 

Atrac ia a r s (lat.) a. m. bűvészet. 
Atragene L. (növ.), 1. Bérese. 
Átrakás (átrakási jog, átrakodó helyek). Haj

dan egyes községek előjoga ahhoz, hogy a vízen 
vagy a vízhez érkezett áruknak továbbszállítását 
kizárólag a saját fuvarosaikkal, illetve hajósaik
kal lássák el. Ma átrakodó helyek (állomások) 
alatt a vasúti és a hajó ási forgalomnak azon 
érintkező pontjait értjük, amelyekre nézve külön 
díjszabási tételek és határozmányok állanak fenn. 
Ilyenek a Dunán: ürsova, Báziás, Zimony, Új
vidék, Vukovár, Budapest, Győr, Pozsony; a 
Tiszán: Szolnok; a Száván: Sziszek és Bród: a 
Dráván: Barcs és Eszék. 

Átrakási illeték. A vasút, midőn a feladó v. 
az átvevő kívánságára a vasúti kocsiból közvet
lenül a fuvarszekórre, vagy a fuvarszekórről 
közvetlenül a vasúti kocsiba rak olyan árúdarabot, 
melynek be- illetőleg kirakása a feladó, illetőleg 
az átvevő kötelessége, az ú. n. A.-et szedi be. Az 
A. az árúdarab súlya, neme, a rakodás módja sze
rint 100 kg.-kint 3—12 fill. 

A t r a m e n t u m (lat.), fekete festék, tinta; így 
A. pictorium, a festők fekete festéke; A. seripto-
rium, fekete tinta; A. sympatheticum, oly tinta, a 
mellyel irt vonások bizonyos titkon tartott szerek 
által kerülnek napvilágra; ez különösen a közép
korban a tudósok titkos feljegyzéseinél és kéz
iratoknál volt használatban, újabban pedig a di
plomaták értesítéseinél stb. játszik nagy szerepet. 
A. sutorium (csizmadia-tinta), a vasgálic elneve-
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zése. A középkorban gyakran a bölcsek kövének 
nevezték. 

Atrato, folyó a délamerikai Kolumbia köztár
saságban ; az é. sz. 5° 12' a., ama parti hegység
ben ered, amely az Andok végső kiágazása; a 
Darien - öböl déli nyúlványába, a Csoko-öbölbe 
delta-alakban torkol. D.-ről É.-ra folyik; hossza 
665 km., amelynek 2/8-a hajózható; több, ugyan
csak hajózható mellékfolyója van. Mivel forrása 
közel fekszik a Csendes-óceánba szakadó San-Jüan 
folyó forrásához, már Humboldt S. megpendítette 
az eszmét, hogy e két folyó összekötésével az 
Atlanti és Csendes-óceán közt vizi összeköttetést 
lehetne teremteni; e terv megvalósításának a Pa
nama-csatorna tervezése véget vetett. 

Atrax, thessaliai város az ókorban a Peneios 
folyó mellyett (a mai Aliphaka közelében), a Kr. e. 
II. század elejéről gyakran emlegetett erődítés. 
Atracins nevet viselt egy márványfaj is, melyet 
római ós bizánci korban sokat használtak. 

A t re (ol.; fi. á trois) műszóval a zenében azt 
jelzik, hogy a zenedarabot három hangszeren ját
szák v. hogy azt három énekes adja elő. 

Atrebatok, kelta nép, Gallia Belgicában Neme-
tocenna (ma Arras) fővárossal. Caesar őket a 
Sambre mellett legyőzte. A nagy vándorlások 
idején egy részük Britanniába vonult és a Trino-
bantok szomszédságában a mai Southampton gróf
ságban talált hazát. 

A t r e corde , 1. Félretolás. 
Atreidák, 1. Atridák. 
Atrek (Étrek), határfolyó az orosz turkomán 

terület és Perzsia közt; a Khorasszan-hegységben 
ered, BNy.-nak, azután Ny.-nak folyik és körülbe
lül 550 km. hosszú folyás után az Asztrabad-öböl-
től É.-ra a Kaspi-tenger DK.-i csúcsában a Hasz-
szan-Kuli-öbölbe szakad. Az A. völgye termé
keny s a nomád turkománok, kik e völgyet lak
ják, s kiket az oroszok hajtottak fennhatóságuk alá, 
kellőkép müvelik is. Az oroszok 1871. vették bir
tokukba és mellette Csikislar erődöt építették, 
amelyet azonban már ismét elhagytak. 

Atremográi, oly tolltartó, mely irásgörcsben 
szenvedőknek az írást megkönnyíti. 

Atreus, Tantalos unokája, Pelops és Hippoda-
meiafia, Thyestesbátyja, Minős unokájának: Aero-
penek férje, Agamemnon és Menelaos atyja. A 
monda szerint Pelopsnak nem Hippodameiától, 
hanem Axioche nimfától Chrysippos is gyermeke 
volt, kit azonban a mostoha-testvérek Hippoda-
meia biztatására megölnek. Emiatt a gyilkosok
nak az elisi Pisából szökniök kell; Sthenelosnál, 
Eurystheus atyjánál találnak új hazára Mykenai-
ban, melynek utóbb uralkodói lesznek. De nem 
békés egyetértésben; A. és Thyestes villon
gásáról a legnagyobb szörnyűségeket beszéli el a 
görög monda. Thyestes bátyjától csak ravaszság
gal és időlegesen tudja elorozni Hermes ajándé
kát, az arany-bárányt; trónjától megfosztva ide
genbe távozik s olykép áll boszút A.-on, hogy 
ennek fiát Pleisthenest küldi el hozzá, kit az atya 
— anélkül hogy ismerné — megöl. A. nem marad 
adós; udvarába csalogatja Thyestest ennek fiai
val együtt s ez utóbbiakat levágatván, feltálalja a 
mit sem sejtő atyának. De a végzet szerint mégis 
csak Thyestes sarja által kell A.-nak elpusztulnia. 

Thyestes saját leányával, Pelopiával nemziaztaz 
Aigisthost, kit A. saját fiaként nevel föl, kit Thy
estes meggyilkolására akar felhasználni, ki azon
ban — a megismerés nagy jelenete után — ma
gát A.-t öli meg, midőn az a tengerpart mellett 
ép áldozatot végez. Ami e mondakör magyaráza
tát illeti, bizonyos történeti emlékeket mégis csak 
jogunk van mögötte sejteni. A. helyileg Myke-
naiba, nem Pisába tartozik; a Pelopshoz fűzött 
genealógia csak akkor állott elő, midőn Mykenai 
hatalmas fejedelme (bármiként is nevezték), az 
egész Peloponnesos heros eponymosával akart 
összeköttetésbe jönni. Thyestes és A. testvérvil
longásából annyi valóságra szintén következtet
hetünk, hogy abban a régi korban az atyáról fiúra 
szálló trónörökösödést még a testvér joga keresz
tezte vagy tette legalább is bizonytalanná (így 
Homeros is : Ilias 2. 100 köv. s.). A. «kincseshá-
záról» már Pausanias beszél s a Mykenaiban levő 
kupolasirok egyikét (a legnagyobbszerüt és leg
épebbet) mindmáig «A. kincsesházának') nevezi a 
néphagyomány. 

Atrézia (gör.), a test nyílásainak vagy csator
náinak elzáródása vagy átjárhatatlansága. Több
nyire veleszületett fejlődési hiba, pl. végbél-A.r 
patkóbél-A., hüvély-A., húgycső-A., méh-A., száj-
A., szem-A. Ritkábban fordul elő, hogy valamely 
csatorna vagy nyílás gyuladás következtében, 
hegesedós miatt vagy fekélyek összenövése miatt 
záródik el. Az A.-t a csatornát elzáró szövettömeg 
átmetszésével vagy az elzáróhártya átfúrásával 
szüntetjük meg. A műtét sikerét azonban nagyon 
megnehezíti a készített csatorna utólagos hegese-
dése. Sok esetben pedig nagyon vastag az elzáró 
szövettömeg s emiatt nehéz a csatorna másik 
nyitvamaradt részletét felkeresni. 

Atri (az ókori Hadria), város Teramo olasz 
tartományban, az Adriai-tengertől 7 km. távol
ságra, vasút mellett; a Piomba folyó völgye fölött 
emelkedő magas hegyen, püspöki székhely, szép 
gót székesegyházzal és szép campanilével, tészta-
és szappangyártással, (1901) 13,448 lak. Közelében 
sziklabarlangok vannak (valószinüleg etruszk sí
rok). 

Atria, város, 1. Adria. 
Atria m ó r t is (lat., a halál előcsarnokai), a 

test legfontosabb orgánumai, melyekből a legfon
tosabb életműködések indulnak ki, agy, szív, tüdő, 
s amelyek működésének megszűnése rövidesen 
halált okoz. 

Atrichia (gör.) a. m. szőrteleuség. 
Atr ic l inm Palis (növ.), 1. Catharinaea. 
Atridák, Atreus (1. o.) utódai: Agamemnon és 

Menelaos. 
Atrio d e l c a v a l l o , hegyszakadék a Vezu-

von, mely az új krátert a Monté Sommától elvá
lasztja, 1. Vezúv. 

Atripalda, város Avellino olasz tartományban, 
a régi Avellinum romjaival, (1901) 5682 lak., 
posztó- és kalapkészítéssel. 

A t r i p l e x L. (növ., laboda, paréj), a Cheno-
podiaceae (libatopfélék) család génusza, melynek 
100 faja a mérsékelt és szubtropikus övekben az 
egész földön el van terjedve. Egyéves füvek v. 
cserjék, virágaik csomókban állók és egyszerű 
v.összetett füzért alkotnak.Közönsógesebb faja: A. 
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hortense L. (kerti laboda), Észak-Európában egész 
Szibiriáig. Bgylakú, magas, hamvas, pirosló. Ker
tekben ültetik s Franciaországban arroche név 
alatt mint főzelék szerepel (mint nálunk a spenót). 
Magva kissé hánytató s meghajtó. Lakások körül 
elvadul. Más tengerparti fajokból szódát, a bel
földiekből hamuzsírt főznek. 

Átrium (lat), 1. A régi római háznak főrésze, 
amelyben eredetileg a tűzhely állott; mivel ennek 
fölszálló füstje befeketítette a tetőt, a helyiség az 
A. nevet nyerte (ater a. m. fekete). Az ősi időben 
az A. képezte úgyszólván a házat: itt ettek, az 
asszonyok itt dolgoztak, itt volt a házigazda pén
zes ládája s a hátfalnál a házastársak ágya, itt 
fogadta a férfi barátait. Az ősi A. egészen födött, 
világosságot az ajtón, ill. a fölötte alkalmazott 
nyíláson át nyert. A római ház fejlettebb alakjá
ban az A. annak középterme, amelyre a szobák 
nyíltak. Világosságát a tető közepén hagyott 
négyszögű nyíláson (compluvium) át kapta, ennek 
a nyílásnak a padozatban medence (impluvium) 
felelt meg az esővíz befogadására. A.-nak fő fajai: 
A. displuviatum, ha a tető nem a compluvium 
felé, hanem kifelé lejtett. Ennél az esővíz a tető
ről csak úgy folyhatott le, ha a házak között köz 
volt. Mivel a városban, hol a házak közös falak
kal sorakoztak egymás mellé, ez nem alkalmaz
ható, felhagytak vele és a tetőt úgy szerkesztet
ték, hogy oldalai befelé estek. Ha a tető a szem
közti falakat összekötő 2—2 gerendán nyugszik, 
melyeknek középső négyszöge fedetlen marad(com-
pluvium), A. tuscanicum a neve. Változata az A. 
tetrastylum, melynél a compluviumot négy sar
kán oszlop vagy pillér tartja, úgy hogy a drága 
hosszú gerendák helyett rövidebbek voltak a tető
szerkezetnél alkalmazhatók. Ha a compluviumot 
nem négy, hanem több oszlop támasztja, úgy hogy 
az A. a görög ház csarnokos terméhez, a peristy-
liumhoz hasonlít, A. Gorinthium a neve. Az A. ren
desen téglalap, ritkábban négyzetalakú, nagysága 
a pompeji házaknál 6X8 m. és 12X17 m- közt 
váltakozik. Körülötte csoportosítvák a ház helyi
ségei ; mikor a római ház a görög perystiliummal 
bővült, az A. lett a fogadóterem kliensek és ven
dégek számára. Később a császári korban oly 
középületeket, melyeknek az A. Corinthiumhoz 
hasonló oszlopos udvaruk volt, A.-nak nevezték 
pl. A. Vestae, a Vestaszüzek palotája Róma fóru
mán. — 2. A., az ó-keresztény építészet A.-jaogy, 
a bazilikák főhomlokzata elé épített négyszögletes, 
a belső oldalukon oszlopcsarnokkal ellátott udvar 
volt, rendesen kúttal a közepén. Itt tartózkodtak a 
vezeklők; azilumul is szolgált. — 3. A. orvosi ér
telemben a szívpitvarokat jelenti. L. Szív. 

Atrocitás (lat.), kegyetlenség, vadság. 
Atrofia (gör.), sorvadás. Lehet általános, az 

egész szervezetre kiterjedő A., amilyen pl. a vén-
se'gi sorvadás s helybeli egyes szervek A.-ja. 
Okozhatja, 1. táplálkozási zavar : a) mert a szerv 
nem kap kellő mennyiségű vagy minőségű vért, 
pl. a tápláló erek elzáródása vagy megszűkülése 
s általában a vérkeringés zavarai, pl. hosszasan 
tartó nyomás miatt vagy b) mert a sejtek a táp
lálékot nem képesek feldolgozni; 2. a működés 
hiánya, pl. a bénult végtagok elsorvadása; 3. 
idült mérgezés. Ilyen sorvasztó méreg a jód; 4. 

Bizonyos szervek bizonyos korban fiziológikusan 
is elsorvadnak, pl. a kedezmirigy, a nemi miri
gyek, pl. nőkben a petefészek a klimakteriumban. 
Az egyszerű A.-nál a szervek megkisebbednek,, 
mert sejtjeik is kisebbek lesznek, bizonyos viszo
nyok között a szervek elsorvadását különböző el
fajulások előzik meg, degenerativ A., vagy festék 
rakódik le a sejtekbe, pigment-A. (festékes sor
vadás). Az egyes szövetek sorvadásakor nagyon 
különböző elváltozásokat tapasztalunk (1. Idegsor
vadás, Izomsorvadás. Csontsorvadás, Porcogó-
sorvadás, Zsír sorvadás). 

A. a növénytanban azt az esetet jelenti a tera-
tológiában, midőn vm. növényszerv keletkezésnek 
indul ugyan, de azután többó-kevésbbé fiatal ko
rában nem táplálódik, tehát tovább sem fejlöd-
hetik, hanem nyomorék, csenevész (rudimentum) 
marad. 

a trois (franc.), 1. A tre. 
Atrolaktinsav, CglíjoOg. Vízben oldható, szín

telen kristályok; 90°-on megolvad. Keletkezik 
lúgos káliumhipermanganát hatására brómhid-
rotropasavból, vagy pedig ha sósav acetofenon-
hidrocianidra hat. Atropasavvalós sok egyéb ve
gyülettel izomer. 

Atropa L. (.növ.,nadragulya),aSolemacem (Eb-
szőlőfélék) csaiád génusza, melynek 2 faja Európá
ban, Észak-Afrikában, Nyugat- és Közép-Ázsiában 
fordul elő. Kopasz, felegyenesedő, fűnemü növé
nyek, egyenkint álló virágokkal, melyeknek pár
tája harangalakú, csöves. Termése gömbölyű, 
húsos bogyó. Az A. belladonna L. (maszlagos 
nadragulya) egész Európában közönséges. Csé
széje maradó, a termés érése után megnövekedve 
10 mm. hosszú. Pártája szennyes-lila. Fényes, fe
kete bogyója van, mintegy 1'5 cm. átmérőjű. Ugy 
ez, mint az egész növény atropin tartalmánál 
fogva igen mérges. Levelei és gyökere a legtöbb 
országban offlcinálisak. Bogyója a legtöbb mérget 
virágzás idején tartalmazza s ekkor a leghatéko
nyabb. Az olasz nép arcát festette vele, innen a 
bella donna (szép asszony) elnevezés. A növény 
legfőbb mérge nem az atropin, hanem a hyos-
cyamin. Van azonkívül benne egy keserű alka
loida, a belladonnin, továbbá az atrozin és a chry-
satropasav nevű festőanyagok. Erdőkben, vágá
sokban terem. 

Atropasav, a-phenylacrylsav, C9H,Oa vagy 
H2C:C(C6Hs).COOH összetételű sav. Keletkezik 
bárium-sója alakjában az atropinból, tehát ennek 
az elszappanosítása útján, ha azt báritvízzel he
vítjük, úgyszintén a tropasavból, víz lehasadása 
révén, ha azt tömény sósavval hevítjük. Szeszből 
kikristályosítva színtelen tüalakú kristályok. Víz
ben alig, szeszben, éterben, benzolban könnyen 
oldódik; o. p. 106°. Oxidáló anyagok a melegí
téskor benzoesavvá alakítják. A fahéjsavval izo
mer, egybázisú sav. Sói jól kristályosodnak. 

Atropatene, az ókorban Médiának ÉNy.-i része 
(Media minor), a kaspi-tavi tartományok, az 
Araxes folyó és az Urmia-tó között. Főhelyei 
Gazaka és Uera voltak. 

Atrophia , 1. Atrofia és Athrepsia. 
Atropin, C17HJ3NOs, a solanaeeák családjába 

tartozó atropa belladonna (maszlagos nadra
gulya), a datura stramonium (maszlagos redő-
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szirom) és a scopolia japonica nagyon mérgező al
kaloidája. B növényekből, amelyek az A. mellett 
a vele izomer és könnyen A.-ná átváltozó hios-
ciamint is tartalmazzák, állítják elő. Színtelen és 
szagtalan, selyemfényű kristálytűk. Ize keserű és 
karcos. Vízben alig, szeszben és kloroformban jól 
oldódik. Sósavas vizes oldatban hevítve tropasav 
és tropin keletkeznek: 

C17H28N03 + HsO = C9H10O3 + C8HI5NO ; 
atropin tropasav tropin 

viszont a tropasav és tropin egymással úiból 
A.-ná egyesithetök. Savakkal az A. sószerű ve
gyületeket alkot, amelyek közül legfontosabb a 
magyar gyógyszerkönyvben is hivatalos kén
savas A. (Atropinum sulfuricum). Optikailag in
aktív, a vele izomer hiosciamin a poláros fény 
síkját balra csavarja. A datura stramoniumból 
előállított ú. n. daturin az A.-nal azonos. Az A. kis 
adagban bizonyos idegvégződések erős bénító 
mérge, nagy adagban az agy velőközpontokat is 
megtámadja, s heves izgalom, őrjöngő deliriumok 
után megbénítja. Már nyomai is szembe csep
pentve kitágítják a pupillát és a szem alkalmaz
kodását bénítják. 1—2 mgr. bevételére az elvá
lasztó mirigyek működése csökken, első sorban 
az izzadságmirigyeké (tüdőbajosok éjjeli izzadása 
ellen jó); mérgezés esetén a torok annyira ki
szárad, hogy rekedtség, hangtalanság, nyelési 
képtelenség áll be (mit részben a megelőző izom
bénulás is okoz). A gyomor, bél, méh görcsös moz
gásait, a kis tüdőcsövecskék görcsét (asthma ner-
vosum) is jól szünteti már kisebb adag is. Nagyobb 
adagok bénítják a szív gátló idegét, a vagust és 
az érverés igen szapora lesz. Mérgezettek tágult 
pupillával, kipirult arccal delirálnak, majd mély 
bódulatba esnek és lélegzési bénulásban halnak el. 

Atropis Rupr. (Heleochloa Pr., Puccinellia 
Pari., növ.). Hazánkban, főleg szikes és sós he
lyeken ez A. distans (L.) Gris. és A. pcdustris 
Seenus terem. 

Atropos, 1. Moirák. 
Atropos, a 273. planetoid neve. 
Átrovatolás. A vasúti szállítmányokat a ren

deltetési állomásig rendesen csak egy, az árúra, 
az azt terhelő illetékekre és a szállítási díjra vo
natkozó adatokat tartalmazó elszámolási okirat, 
az ú. n. «rovatlap» kiséri. Ha a feladó állomás 
díjszabás hiányában az árút terhelő szállítási 
dijat csak valamely közbeeső állomásig, a csatla
kozó vasút ú. n. átrovatoló állomásig számítva 
állítja be, akkor ez az utóbbi állomás, a szállít
mány és rovatlap odaérkezése után, a szállítmányt 
új rovatlappal továbbítja, melybe az árút addig 
terhelő illetékeket egy összegbe elővételként és 
a folytatólagos útra eső szállítási díjat beírja. A 
szállítmánynak a szállítási útvonal egyes szaka
szain új rovatlappal való továbbítása az A. 

Átruházás, az állami költségvetésről szóló tör
vény végrehajtásánál követett az az eljárás, amely 
szerint az egyik költségvetési fejezet, cím vagy 
rovat alatt megtakarított hitelösszeget egy másik 
fejezet, cím vagy rovat céljaira fordítják. Ez a 
hitel-Á. (virement) általában véve tilos; a költ
ségvetési törvénynek egy külön szakaszában 
azonban évről-évre tételenkint megállapítja a tör
vényhozás azokat a fejezeteket, címeket és ro

vatokat, amelyek között az Á.-t arra az évre ki
vételesen megengedi. A rovatokon belül az al-
rovatok és tételek között az Á. meg van engedve. 
A középfokú hatóságokat az Á.-i jog csak annyi
ban illeti meg, amennyiben illetékes minisztereik 
őket ezzel a joggal felruházzák. Évek között Á.-
nak helye nincsen. — Átruházott hatáskörről 
akkor szólunk, havaiamely hatóság v. hivatal tör
vényes intézkedés alapján egy másik hatóság v. hi
vatal helyett illetékesen eljár.— A jogok és kötele
zettségek A.-a abból áll, hogy valamely jogalany 
azokat lényegük és tartalmuk sérelme nélkül egy 
másik jogalanynak érvényesen átadja, emez 
pedig azokat az előbbitől rérvényesen átveszi. 
Vannak jogok és kötelezettségek, pl. a házas
társiak, melyek át nem ruházhatók. A közható
ságok stb. ipari szükségleteire vonatkozó szerző
désekben a közszállltási szabályzat értelmében 
világosan ki kell fejezni, hogy a szerződésbeli kö
telezettségek át nem ruházhatók. — Á. a váltó
nál, 1. Forgatmány. 

Atsajátítás v. áthasonítás, asszimiláció, az 
állatoknak egyik legfontosabb életfolyamata, mely
nek végeredményeképen a megemésztett táplálék 
alkotórészeit testének részeivé változtatja s ezzel 
az élet folyamán elhasznált protoplazmát pótolja. 

Á. alatt a növénytanban általában mindazokat 
az átalakulásokat értjük, amelyek folyamán a 
növénytől felvett anyagok a növény élettevékeny
ségéhez szükséges vegyületekké lesznek. Mint
hogy a felvett különböző anyagok különböző fo
lyamatok útján alakulnak át, azért szűkebb érte
lemben az egyes növényre nézve nélkülözhetetlen 
táplálékát alkotó elemek, mint a szén, a nitrogén 
stb. Á.-áról beszélünk. Minthogy a növény teste 
száraz anyagának mintegy 45%-a szén, amely a 
növény testét alkotó organikus vegyületek mind
egyikének alkotó része és minthogy első sorban 
a szén A.-át ismerték fel, azért szokásos volt a 
növények Á.-a alatt a szén Á.-át érteni. A szén-
Á.-ának az anyaga, a levegő szénsavja (széndi
oxidja), a napfény az energia forrása és a növény 
kloroflllja a székhelye. A levegőből a növények a 
levegőnyílások útján veszik fel a szénsavat, amely 
azután a sejtekbe, a klorofillszemcsékbe jutva, 
a napfény hatására átsajátitódik. amiről a növé
nyekből kiváló oxigén is tanúskodik. Ha vízinövé
nyeket helyezünk megfelelő módon verőfényes 
helyre, akkor a kiszabaduló oxigén a vízben bubo
rékokat alkotva válik szemlélhetővé. Az Á. máso
dik bizonyítéka a klorofillszemcsékben alakult 
keményltőszemecskék, amelyeket nemcsak mi-
kroszpókkal vehetünk észre, de makroszkóposán 
is, ha a napfénynek részben kitett levelet alkohol
ban való áztatás után jódoldatba helyezzük, ami
dőn a levél a fény által ért helyen megkékül. Az 
Á. a fénynek bizonyos mennyiségét kívánja meg, 
amiért is különböző erősségű fényben az Á. mér
téke, energiája is különböző, aminthogy kevés 
fényben el is marad; ez az oka, hogy kevéssé 
megvilágított szobában a növények nem asszimi
lálnak ós elpusztulnak. A szabadban a növények 
levelei úgy helyezkednek el, hogy a kloroflllban 
bővelkedő részüket minél inkább érje a nap. Az 
A.-ra leginkább a fény kevésbbé tört sugarai, 
tehát a vörös, sárga fény sugarai hatnak. 
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Atsch, gyártelep, üveg-, vegyészeti-, műkő
gyárakkal Bilendorf porosz helység mellett az 
aacheni kerületben. 

Atscliar (növ.), 1. Bambusa. 
Atsuta, japán város a Hondo főszigeten, (1903), 

26,034 lak., kikötővel. 
Átszállás, jogi értelemben birtoknak, tisztség

nek, hivatalnak, jognak az előbbi birtokosról 
másra jutása. 

Átszámítás, valamely idegen mértéknek, pénz
nek, általában értéknek a nálunk használatos ér
tékben való kifejezése — és megfordítva. Az 
átszámítás megkönnyebbítésére ú. n. Á.-i táblák 
vannak. 

Átszárnyalás v. túlszárnyalás a. ni. az ellen
ség arcvonalán csak az egyik vagy mindkét olda
lon túlterjeszkedni. A vonalalakzatosharcászat al
kalmazása idejében a támadó fél saját arcvonalát 
azon oldal felé hosszabbította meg, amelyen át-
karolást akart végrehajtatni; 1. Átkarolás. 

Átszeldelt terep (kupirtes Terrain), árok, fa
sorok, facsoportok stb. által fedett terep, mely úgy 
a mozgást, mint az áttekintést megnehezíti. 

Átszelő, 1. Transzverzális. 
Átszivárgás (oszmózis, dioszmózis), két kü

lönböző, de elegyedésre képes folyadéknak (több
nyire vm. oldatnak és oldószerének, pl. konyha
sóoldatnak és víznek) likacsos válaszfalakon vagy 
hártyákon át történő keveredése, amit a kineti
kai elmélet a folyadékok molekuláinak szakadat
lan haladó mozgásából magyaráz. Az Á. történhe
tik likacsos agyag-, gipszfalakon, kaucsukon stb., 
növényi és állati hártyákon vajgy végül mestersé
ges hártyákon keresztül. Az A. sebessége külön
böző anyagokra nézve igen különböző s a hártya 
minőségétől is függ.Ha a hártya olyan (szemi- vagy 
hemipermeabilis Jiártya, 1. o.), hogy a két anyag 
közül csak az egyiket bocsájtja át, ill. az egyiket 
nagyobb sebességgel, akkor a hártya egyik olda
lán nagyobb nyomás áll elő (1. Oszmotikus nyo
más). Vannak anyagok (állati enyyek, fehérjék, 
zselatin, kovasav stb.), amelyek A.-i sebessége 
igen csekély, ezeket Th. Graham (1861) kolloid 
anyagoknak (1. o.) nevezte el (collá a. m. enyv), 
ezzel ellentétben az egyéh anyagokat (amelyek 
amellett rendesen kristályos állapotba hozhatók) 
krisztaUaidoknak. Az Á.-i sebességek eme kü
lönböző voltán alapszik a dialízis (1. o.) eljárása, 
amellyel pl. cukorszörpöt a kristályosodását aka
dályozó sóktól meglehet tisztítani (1. Cukorgyár
tás). Graham a kolloidoknak egészen sajátságos, 
a krisztallodioktól eltérő molekuláris szerkezetet 
tulajdonított, ma azonban tudjuk, hogy majdnem 
minden anyag kolloidoldat állapotba hozható, 
amikor is oldószerében igen kicsiny, csupán ultra-
mikroszkóppal megkülönböztethető részecskék 
(úgynevezett szubmikronok, átmérőjük Vioooo-

Vioooooo mm.) alakjában lebegve vannak elosztva 
s így átmenetet alkotnak a közönséges értelemben 
vett szuszpenziók (a részecskék, mikronok leg
alább mikroszkóppal láthatók, átmérőjük >VIOŰOO 
mm.) s a valódi oldatok között, amelyekben az 
oldott anyag molekulákra v. ionokra, tehát semmi
képpen meg nem különböztethető részecskékre 
{omikronok, átmérőjük <Vioooooo cm-) osztott 
állapotban foglaltatik. 

Az A. fontos a növények táplálkozásában is, 
mert az Á. útján veszik fel a növények a környe
zetükből a vízben oldott táplálékot, amely azután 
sejtről sejtre ugyancsakÁ.útján szállíttatik tovább. 
A sejteket egymástól elválasztó sejtfal Nágeli fel
tétele szerint apró molekula-csoportokból, a mi-
cellákból áll, amelyek közeibe ivódik be a folya
dék és amelyek közt átszivároghat. A sejtfalon 
átszivároghat bármely nem kolloidális anyag a 
sejtbe ; sok anyag azonban csak a protoplazmáig 
juthat el, mert ennek felülete, a vékony plazma
hártya úgy viselkedik, mint a félig áteresztő 
(nemi- v. szemipermeabilis) hártyák, amelyek sok 
anyagot, pl. sok sót, festékanyagot egyátalán nem 
bocsátanak magukon át, ellenben a víz könnyen 
áthatolhat rajtuk. Ez a tulajdonság teszi képessé 
a növényt arra, hogy nem akármely anyagot ve
gyen magába a táplálkozáskor. A protoplazma 
hártyája a vakuolák körül is megalakul és így 
azok tartalmának Á.-át is szabályozhatja. A pro
toplazma ezen hártyáinak anyaga eltér a pro
toplazma többi anyagától ós valószínűleg nem 
csak fehérjenemű vegyületek keveréke, hanem 
alkáli fehérjéken kívül zsírnemű, lipoid vegyüle
teket is tartalmaz emulzió alakjában. Az A. ke
letkeztette oszmotikus nyomás nagyfontosságú a 
növény életében; a sejtekben több atmoszféra 
lehet, sőt a 3 atmoszféránál kisebb nyomás még 
az éhező sejtekben som található. Az átszivárgás 
előidézte nyomás hozza létre a sejtek feszültsé
gét, a turgort. 

Átszögelő, 1. Dwgonáhs. 
Att v. At, sziámi bronz aprópénz, 64-ed része 

az ezüstből vert bat-nak, értéke körülbelül 3 fillér, 
Sziámban 100 kaurit (1. Gypraea) számít. 

Atta, Titus Quintius, római vígjátékiró, Ki', e. 
78. halt meg; római tárgyú ós szellemű darabjai
nak töredékeit Ribbeck közli (Comicorum Roma-
norum fragm., Leipzig 1873). Kivált a nők beszéd
módját találta el. 

Atta ceplialotes, levélvágó hangya, (aiiat), az 
amerikai hangyák nevezetes faja, melynek nagy
fejű, dolgozói különböző növények leveleiből kraj-
cárnyi nagyságú darabokat vágnak ki, ezeket 
összerágják s az így előkészített anyagon föld
alatti fészkeikben gombákat tenyésztenek, me
lyeknek termőtesteivel táplálkoznak. 

Attacca (ol.), zenei műszó, azt jelzi, hogy va
lamely tétel után azonnal s félbeszakítás nélkül 
adandó elő a következő tétel. 

A t t a c h é (franc, ejtsd: áttásé), az államfőtől ki
nevezett, a nagykövetségek és követségek mellé 
beosztott diplomáciai hivatalnok, aki a IX. fize
tési osztályba van sorozva. Meg kell különböz
tetni ezektől a katonai és tengerészeti A.-kat, akik 
korlátolt (szakszerű) célokra küldetnek ki. A keres
kedelmi miniszter által a külföldi kereskedelmi 
viszonyok tanulmányozására kiküldött szaktudó
sítókat nálunk helytelenül szintén kereskedelmi 
A.-nak nevezik. 

Attacus (állat), a szövő lepkék családjába tar
tozó lepkenem. L. Selyemszövő lepkék. 

A t t a g e n u s Latr. (állat), a bunkós csápú fede
les szárnyú rovarokhoz tartozó bogárnem. L. Sza
lonnabogár. 

Attak, 1. Roham. 
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